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Za vašo varnost 
 

� Za zaščito pred električnim udarom, naprave (motorja), kabla ali vtikača  ne potapljajte v vodo 
ali katerokoli drugo tekočino. 

� Ventilacija naj ne bo motena s prekrivanjem prezračevalne reže s časopisom, prtom, zaveso. 
� Naprave ne izpostavljajte ognju, sveč in podobno ne postavljajte na aparat. 
� Naprave ne izpostavljajte vlagi in predmetov s tekočino ne postavljajte na aparat. 
� Naprave ne postavljajte v omare ali predale z omejeno ventilacijo. 
� Naprave ne smejo uporabljati otroci ali slabotne osebe, ki so brez nadzora. Nikoli ne pustite 

naprave nenadzorovane. 
� Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo. 
� Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi ali 

psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če so pod 
nadzorom ali so bili seznanjeni z navodili glede uporabe aparata s strani osebe, odgovorne za 
njihovo varnost. 

� Pred čiščenjem ali med neuporabo, napravo izklopite in iz vtičnice potegnite vtič. Za 
izključitev, držite vtič in ga potegnite iz vtičnice. Nikoli ne vlecite kabla. Nikoli ne nosite 
naprave za vrvico. 

� Naprave ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom, vtičem ali pri kakršnikoli 
poškodbi. 

� Ne poskušajte popraviti ali razstaviti naprave. Na napravi ni delov, ki bi jih lahko zamenjali 
sami. Za popravilo se obrnite na pooblaščenega serviserja. 

 
 
 
NAPAJANJE 
 
Preverite, da je AC napajanje enako kot na priloženih navodilih in nalepki na vaši napravi. Vklopite 
napajalni kabel v električno vtičnico. Naprava je zasnovana za delovanje na AC napajanju 230V-50Hz. 
 
 
UPRAVLJANJE Z ENERGIJO IN BATERIJSKO NAPAJANJE 
 
Namestite 6 baterij (tipa UM-3) v ležišče na zadnji strani naprave (7). Pri vstavljanju baterij bodite 
pozorni na polariteto. Da preprečite praznjenje baterij, napravo vedno izklopite s pomočjo vrtljivega 
stikala, kadar ni vklopljena v elektriko. Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, baterije odstranite da 
preprečite morebitno iztekanje elektrolita in poškodbo naprave. 
 
 
 
UPRAVLJANJE BLUETOOTH POVEZAVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Z gumbom FUNCTION (1) preklopite na možnost Bluetooth (modra led dioda). 
    Led dioda bo začela utripati.
2. Na vaši napravi (mobitel, tablica,...) izberite bluetooth napravo z imenom HRA-310BT,in potrdite izbiro.
3. Ko je bluetooth parjenje zaklučeno bo led dioda prenehala utripati.
4. Sedaj lahko preko bluetooth povezave poslušate željeno glasbo na sprejemniku HRA-310BT, 
    in glasbo krmilite na vašem telefonu ali tablici.
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VKLOP / IZKLOP NAPRAVE 
 
 Napravo vklopite s pritiskom na gumb za vklop (4)  
 Izberite frekvenčni pas (AM/FM) z gumbom za izbiro funkcije (1) 
 Izberite radijsko postajo z gumbi za naprej (7) ali nazaj (6)
 Želeno glasnost nastavite z vrtenjem gumba (2) 
 Napravo izklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

 
 
OPOZORILO: če naprava ne oddaja zvoka, se bo izklopila po 15 minutah. Za nadaljevanje 
predvajanja napravo izklopite in ponovno vklopite z vrtenjem gumba (3). 
 
 
ZA BOLJŠI SPREJEM RADIJSKIH POSTAJ 
 
Raztegnite in premikajte anteno (8) v različne smeri, dokler ne dosežete dobrega sprejema FM 
radijske postaje. 
 
Za sprejem AM radijskih postaj je v napravo vgrajena feritna antena. Obračajte napravo dokler ne 
dosežete dobrega sprejema AM radijske postaje. 
 
 

1. FUNKCIJE
2. GLASNOST
3. PLAY/PAVZA
4. VKLOP / IZKLOP
5. AUX VHOD
6. NAZAJ-
7. NAPREJ+
8. FM ANTENA
9. VHOD ZA 
    DC ADAPTER
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VZDRŽEVANJE 
 
1. Izključite aparat iz vtičnice pred čiščenjem. 
2. Površino naprave obrišite z vlažno krpo in nato še z mehko suho krpo. 
 
Pozor:  Nikoli ne potapljajte naprave ali napajalni kabel v vodo. 
 
OPOZORILO 
 
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno 
usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti. Ta naprava je namenjena za delovanje pri standardni 
vtičnici. Naprava ni namenjena za industrijsko ali komercialno uporabo. 
 
SPECIFIKACIJE 
 
Radio Analogni 
Frekvenčni pas FM: 87.5-108 MHz / AM: 530-1620 kHz 
Izbiranje radijskih postaj Ročno 
Stereo/Mono izbira Mono 
Izhodna moč (PMPO) 128 W 
Nominalna Izhodna moč (RMS) 2 x 8  W  
Število zvočnikov 2 
Nastavitev glasnosti Ročna 
Priključki USB, SD/MMC, AUX 
Osvetlitev skale Modra 
AC napajanje 230V-50Hz 
Neto teža 1,6  Kg  
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GARANCIJSKA IZJAVA  
 
S to garancijsko izjavo TDcom d.o.o., Delavska ulica 20 3000 Celje , Slovenija , izjavlja: 
 da jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. 
 da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo, 
 da bomo na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in 

pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo 
na vašo zahtevo zamenjali z enakim, novim in brezhibnim blagom. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. 

 da prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi 
izdelka brez mnenja tehnične službe uvoznika. 

 da zagotavljamo servisiranje, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še 3 leta od preteka garancijskega roka. 
 Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije. 

 

GARANCIJSKI ROK: 12 mesecev od dneva izročitve blaga. 
 
POGOJI ZA JAMSTVO SO: 
 pri reklamaciji morate predložiti izpolnjen garancijski list, originalni račun o nakupu (ali kopijo obeh); 
 da izdelek ni mehansko poškodovan; 
 da v izdelek ni posegla oseba, ki za to ni imela pooblastila; 
 da je kupec (uporabnik) ravnal in uporabljal izdelek po priloženih navodilih; 
 kupec mora sporočiti vidne napake na izdelku v roku 8 dni od nakupa; 
 v garancijski dobi je pooblaščeni servis samo TDcom d.o.o.; 
 da garancijske nalepke in pečati niso poškodovani ali odstranjeni.  

PRENEHANJE VELJAVNOSTI GARANCIJE: 
Garancijska storitev ne velja za dele, ki so podvrženi obrabi (žarnice, grelci, nitne glave). 
Garancije prav tako ne upoštevamo za okvare, ki so nastale med transportom po naši izročitvi zaradi nepravilne nastavitve in 
ravnanja z izdelkom, mehanskih okvar (fizični lom), okvar zaradi nestrokovnega in malomarnega ravnanja z izdelkom, pri vsakem 
nepooblaščenem posegu, če je do okvare prišlo zaradi uporabe neprimernega potrošnega materiala ali tekočin, če so bili v 
izdelek vgrajeni neoriginalni deli, zaradi prevelike napetosti električnega toka, višje sile, udara strele, iztoka baterij, čiščenja 
izdelkov ali njegovih delov ter vdora tekočine v izdelek. 
Preden izdelek izročite na servis mora biti očiščen vseh nečistoč in v originalni embalaži. V nasprotnem primeru vam bomo 
primorani zaračunati stroške čiščenja po ceniku distributerja. 
V primerih zlorabe in nepravilne uporabe, uporabe sile ter pri posegih, ki niso bili izvedeni s strani pooblaščenega servisa garancija 
preneha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.  
TDcom d.o.o. ne jamči za izgubljene podatke. V primeru, da na reklamiranem izdelku ni okvare, smo upravičeni 
zaračunati nastale stroške diagnostike.  
Za vse akumulatorje nudimo 12 mesečno garancijo. 
Izdelek je namenjen izključno za osebno uporabo in ne za obrtne namene! 
OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.  
Oddaja stare električne in elektronske opreme: 
(veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov). 

Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z 
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. 
Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje 
in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije 
o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali 
v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju 

neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.  
V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES 
morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati . 
Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo. Vse pravice pridržane. 
 

GARANCIJSKI LIST 
 

POOBLAŠČENI SERVIS TDcom d.o.o. POSLOVNA ENOTA SERVIS: 
Delavska ulica 20 3000 Celje 

 
 

070 594 415   
info@t-d.si  

DELOVNI ČAS: Vsak delovnik: PON-PET: 8:00-14:00 
 

Podatki o kupcu  Podatki o proizvodu 
 
 

  

Ime in priimek  Vrsta/naziv izdelka 
 
 

  

Naslov  Tip in model 
 
 

  

E-pošta 
 
 

 Serijska številka 

Telefon  Proizvajalec 
 
 

  

Datum izročitve blaga/pričetka veljavnosti garancije  Žig in podpis trgovca/ke 
 
 

TDcom d.o.o.


