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Hitro in preprosto do cilja s kodami QR
Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne
dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali
servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s
kodami QR boste zlahka na cilju.
Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode,
ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer
vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali
kontaktnih podatkov!
Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen
program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.
Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne
trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.
Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite
naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku,
ki ste ga kupili.
Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na
Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu
www.hofer-servis.si.

 ri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom,
P
kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
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Vsebina kompleta

Komponente
1

Odprtina za izhajanje pare

2

Zgornji del (s pokrovom
rezervoarja za vodo)

3

Rezervoar za vodo

4

Spodnji del

5

Senzorska tipka (AROMA)

6

Senzorska tipka (LIGHT)

7

Svetlobna letev

8

Merilna posodica

9

Napajalna enota

10 Priključni vtič
11

Priključni kabel

12

Priključna vtičnica

13 Ventilator
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Splošno

Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo
Ta navodila za uporabo spadajo k temu razpršilcu dišav (v nadaljevanju
poimenovan samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.
Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite ta navodila za
uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede
do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V
tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim
osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba
Izdelek je zasnovan izključno za razprševanje prostorskih dišav v notranjih prostorih.
Za to so potrebna aromatična olja, ki niso priložena. Izdelek je namenjen izključno za
zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.
Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo
telesnih poškodb. Izdelek ni igrača.
Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.
Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali
uporabi.
Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki,
označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v
Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.
Znak preverjene varnosti GS (Geprüfte Sicherheit = preizkušena
varnost) potrjuje: Izdelek je skladen z določbami zakona o varnosti
izdelkov (ProdSG) ter je varen za uporabo pri namenski in predvideni uporabi.
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Varnost

S tem simbolom označene naprave ustrezajo razredu zaščite II.
Izdelek je zasnovan le za uporabo v notranjih prostorih.
Polarnost
Izdelek ima vgrajeno funkcijo časovnika.
Rezervoar za vodo v izdelku ima pribl. 300 ml prostornine.
ca.
300ml

Varnost
Razlaga napotkov
V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje
nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi kaOPOZORILO!
tere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali
hudih telesnih poškodb.

POZOR!

OBVESTILO!
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Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje
nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali
zmernih telesnih poškodb.
Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Varnost

Splošni varnostni napotki
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara!
Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost
lahko povzročita udar električnega toka.
− Izdelek priključite le, če se električna napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski ploščici naprave.
− Izdelek priklopite samo v lahko dostopno električno vtičnico, da ga
boste v primeru okvare lahko hitro izklopili iz električnega omrežja.
− Izdelka ne uporabljajte, če so na njem vidne poškodbe ali sta
poškodovana električni kabel ali električni vtič.
− Če je poškodovan električni kabel izdelka, ga mora zamenjati
proizvajalec, njegova poprodajna podpora ali druga primerno
usposobljena oseba, da ne pride do nevarnosti.
− Ne odpirajte ohišja. Samovoljna popravila ali neustrezne spremembe lahko vplivajo na delovno varnost izdelka. Popravila
prepustite strokovnjakom. V ta namen se obrnite na pooblaščeni servis. V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in
garancijski zahtevki zavrnjeni.
− Pri popravilih je dovoljeno uporabiti le takšne dele, ki ustrezajo
prvotnim podatkom o napravi. V tem izdelku so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
− Izdelka ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
− Izdelka, električnega kabla ali električnega vtiča ne potapljajte
v vodo ali druge tekočine.
− Električnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vlažnimi rokami.
− Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za električni kabel, temveč vedno primite za električni vtič.
− Električnega kabla nikoli ne uporabljajte kot ročaj za prenašanje izdelka.
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Varnost

− Izdelka, električnega vtiča in električnega kabla ne izpostavljajte bližini ognja in vročih površin.
− Električni kabel položite tako, da se obenj ne bo mogel nihče
spotakniti.
− Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre
robove.
− Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih. Nikoli ga ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
− Izdelek vedno shranjujte tako, da ne more pasti v kopalno kad
ali umivalnik.
− Električne naprave ne prijemajte oziroma ne segajte za njo,
če pade v vodo. V tem primeru takoj izvlecite električni vtič iz
električne vtičnice.
− Poskrbite, da otroci v izdelek ne bodo potiskali nobenih predmetov.
− Če izdelka ne uporabljate, ga čistite ali če pride do motnje, ga
vedno izklopite in izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
− Pred polnjenjem izdelka z vodo izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
OPOZORILO!
Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi
telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in
duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja (na primer starejši otroci).
− Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka in razumejo
posledične nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.
Otroci izdelka brez nadzora ne smejo čistiti in vzdrževati.
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Varnost

− Poskrbite, da se otroci, mlajši od osmih let, ne bodo približevali izdelku in priključni napeljavi. Otroci si lahko npr. med igro
zavijejo kabel okrog vratu in se zadušijo.
− Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se
lahko pri igranju zapletejo vanjo in se zadušijo.
− Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.
POZOR!
Nevarnost za zdravje!
Voda v rezervoarju za vodo v izdelku ni pitna voda. Pitje vode lahko
povzroči zdravstvene težave. To velja zlasti v primeru, ko so vodi
primešana aromatična olja.
− V nobenem primeru ne pijte vode iz rezervoarja za vodo.
− Če ste pili vodo s primešanimi aromatičnimi olji, takoj poiščite
zdravniško pomoč.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.
− Izdelek postavite na zlahka dostopno, ravno, suho, proti vročini odporno in dovolj stabilno površino. Izdelka ne postavljajte
na rob površine.
− Preprečite toplotni zastoj, tako da izdelka ne postavite neposredno k steni ali pod viseče omarice ipd. Uhajajoča para lahko
poškoduje pohištvo.
− Izdelka nikoli ne postavljajte na ali v bližino vročih površin
(plošče štedilnika itd.).
− Poskrbite, da električni kabel ne pride v stik z vročimi deli.
− Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (gretje
itd.) ali vremenskim vplivom (dežju itd.).
− Za čiščenje izdelka ne uporabljajte parnega čistilnika. Izdelek
lahko sicer poškodujete.
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Varnost

− Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. Tako
bi jo uničili.
− Izdelka ne uporabljajte več, če so na njegovih plastičnih sestavnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli deformirani.
Poškodovane sestavne dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi rezervnimi deli.
− Izdelka ne popravljajte ali spreminjajte sami. Popravila prepustite usposobljenim osebam.
− Izdelka ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom ali kroženju vročega zraka.
− Izdelek uporabljajte pri temperaturi okolice med 0 °C in 40 °C.
− Če je temperatura v prostoru nižja od 0 °C, izpraznite rezervoar
za vodo, ker lahko zmrzujoča voda poškoduje izdelek.
− Če voda v rezervoarju za vodo zmrzne, počakajte, da se stali.
− Nikoli ne dolivajte vode neposredno v odprtino za izhajanje
pare.
− V rezervoar za vodo nikoli ne vlivajte vode s temperaturo nad
40 °C, da se izognete spremembam barve in deformacijam.
− Vodo vlivajte samo v rezervoar za vodo in nikoli v druge dele
izdelka.
− Mokra mesta na izdelku obrišite s suho krpo.
− V rezervoar za vodo ne dajajte nobenih kovin, kemikalij ali
čistil, sicer izhlapevanje ne bo dobro delovalo.
− Nikoli ne odstranite preostale vode iz odprtine za izhajanje
pare, ko je izdelek vklopljen.
− Če je v rezervoarju za vodo veliko vode, izdelka ne premikajte
preveč, sicer lahko voda izstopi in vdre v druge dele izdelka.
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Prva uporaba

Prva uporaba
Preverite izdelek in vsebino kompleta
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.
− Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sl. A in B).
3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru
izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na svojo podružnico.

Osnovno čiščenje
1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije.
2. Pred prvo uporabo očistite rezervoar za vodo 3 , da počistite morebitne ostanke
prahu od embalaže in ostanke od proizvodnje. Ravnajte tako, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“.
− Izdelek uporabljajte s hladno, prekuhano ali destilirano vodo.
− Redno menjavajte vodo v rezervoarju za vodo, da izdelek ostane
čist.

Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara in požara!
Nenavadni zvoki ali neprijetne vonjave lahko nakazujejo, da je izdelek poškodovan. Če uporabljate poškodovan izdelek, grozi nevarnost električnega udara ali požara, povzročenega zaradi kratkega stika.
− Če izdelek oddaja nenavadne zvoke, takoj izvlecite električni
vtič iz električne vtičnice.
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− Če izdelek oddaja neprijetne vonjave, ga očistite, kot je opisano v poglavju „Čiščenje“. Če izdelek tudi po čiščenju še vedno
oddaja neprijetne vonjave, ga prenehajte uporabljati.
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če izdelek uporabljate s praznim rezervoarjem za vodo, se lahko
poškoduje.
− Izdelka nikoli ne uporabljajte brez vode v rezervoarju za vodo.

Postavitev in priklop izdelka
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Vodna para, ki se useda na podlago, lahko podlago (npr. preproga
ali pohištvo) poškoduje.
− Izdelek postavite le na takšno podlago, ki ni občutljiva na vlago.
1. Izdelek postavite na želeno mesto.
2. Priključni vtič 10 priključnega kabla 11 priključite v priključno vtičnico 12 na
spodnji strani izdelka (glejte sl. C).
3. Električni vtič napajalne enote 9 priključite na pravilno nameščeno električno
vtičnico.
Prepričajte se, da ventilator 13 na spodnji strani izdelka ni blokiran,
ko postavljate izdelek.

Nalivanje vode in aromatičnega olja
Za uporabo izdelka potrebujete vodo in ustrezna aromatična olja. Aromatična olja
niso priložena.
1. Snemite zgornji del 2 s spodnjega dela 4 (glejte sl. A).
2. Nalijte pribl 300 ml vode v rezervoar za vodo 3 v spodnjem delu. Za to uporabite
merilno posodico 8 . Ne nalijte več kot 300 ml.
3. Dodajte par kapljic aromatičnega olja.
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4. Nataknite zgornji del na spodnji del. Pri tem pazite, da je pokrov rezervoarja za
vodo na zgornjem delu poravnan z rezervoarjem za vodo v spodnjem delu (glejte
sl. D).
5. Pobrišite morebitne ostanke vode in olja z zunanje strani izdelka. V ta namen uporabite mehko, suho krpo.
Ko je rezervoar za vodo napolnjen s 300 ml vode, lahko izdelek neprekinjeno deluje do 6 ur brez potrebe po dolivanju.

Vklop in izklop izdelka
Izdelek ima vgrajeno stikalno uro s štirimi časovnimi stopnjami (1h, 3h, 6h in ON oz.
neprekinjeno delovanje). Nastavljena časovna stopnja določa čas delovanja izdelka.
Ko nastavljen čas poteče, se izdelek samodejno izklopi. V časovni stopnji neprekinjenega delovanja izdelek deluje tako dolgo, dokler ga sami ne izklopite.
− Pritisnite senzorsko tipko (AROMA) 5 , da izdelek vklopite in nastavite želen
čas delovanja. Če želite nastaviti želen čas delovanja, morate senzorsko tipko po
potrebi pritisniti večkrat (glejte sl. A).
− Če želite izdelek izklopiti, večkrat pritisnite senzorsko tipko (AROMA) (od 1h, 3h, 6h
in ON oz. neprekinjeno delovanje do OFF).
Ko v rezervoarju za vodo 3 ni (več) dovolj vode, se izdelek samodejno izklopi.

Nastavitev intenzivnosti izhajanja pare
Nastavitev intenzivnosti izhajanja pare (količina pare, ki izstopa iz odprtine za izhajanje pare 1 ) iz izdelka je mogoče spremeniti.
− Držite pritisnjeno senzorsko tipko (AROMA) 5 , če želite spremeniti intenzivnost
izhajanja pare iz izdelka. Nastavljena intenzivnost izhajanja pare je nakazana z
zvočnim signalom (glejte sl. A).
• 1 zvočni signal pomeni: „nizka intenzivnost izhajanja pare“.
• 2 zvočna signala pomenita: „visoka intenzivnost izhajanja pare“.

Svetlobna letev/vklop in izklop spreminjanja barv
Izdelek ima vgrajeno svetlobno letev 7 . Ta ima funkcijo spreminjanja barv s 7 različnimi barvami. Nastavite lahko samodejno spreminjanje barv ali pa samo določeno
barvo. Svetlobno letev lahko tudi izklopite.
− Če želite vklopiti spreminjanje barv, pritisnite senzorsko tipko (LIGHT) 6 (glejte
sl. A).
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Iskanje napak

− Če želite nastaviti določeno barvo, večkrat pritisnite senzorsko tipko (LIGHT), da
preklopite med različnimi barvami.
− Če želite svetlobno letev izklopiti, večkrat pritisnite senzorsko tipko (LIGHT), dokler
svetlobna letev ne ugasne.

Dolivanje vode v rezervoar za vodo
Če v rezervoarju za vodo 3 ni vode, integrirani varnostni mehanizem samodejno
ustavi proces izhlapevanja.
1. Izvlecite napajalno enoto 9 iz električne vtičnice.
2. Napolnite rezervoar za vodo, kot je opisano v poglavju „Nalivanje vode in aromatičnega olja“.
3. Napajalno enoto ponovno priključite v električno vtičnico.
4. Ponovno vklopite izdelek (glejte poglavje „Vklop in izklop izdelka“).

Konec uporabe
1. Izklopite izdelek in izvlecite napajalno enoto 9 iz električne vtičnice.
2. Ostanke vode in olja pobrišite z mehko, suho krpo.

Iskanje napak
Napaka

Možen vzrok

Rešitev

Senzorska tipka (AROMA) 5
ne sveti ali zrak in vodna para
ne izstopata iz odprtine za izhajanje pare 1 .

Napajalna enota 9 ni
pravilno priključena ali
izdelek ni vklopljen.

Preverite, ali je napajalna enota pravilno
priključena v električno
vtičnico oz. ali je izdelek
vklopljen.

Senzorski tipki 5 / 6 sicer Ni vode v rezervoarju za
svetita in zrak uhaja, vendar vodo 3 .
ni vodne pare.

Nalijte vodo v rezervoar
za vodo.

Vodna para ima neprijeten
vonj.

Izdelek je nov ali voda v
rezervoarju za vodo ni
čista.

Zamenjajte vodo in očistite rezervoar za vodo.

Senzorske tipke svetijo.
Zrak in vodna para pa ne
izstopata.

Nivo vode v rezervoarju za Izvlecite napajalno enovodo je previsok.
to iz električne vtičnice
in odlijte nekaj vode iz
rezervoarja za vodo.
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Čiščenje

Napaka

Možen vzrok

Rešitev

Izhaja le zelo malo vodne
pare.

Voda ni čista oz. je predolgo stala ali pa je vsesavanje zraka umazano.

Zamenjajte vodo v rezervoarju za vodo.

Izdelek pušča.

Pokrov rezervoarja
za vodo ni pravilno
nameščen.

Snemite zgornji del 2
s pokrovom rezervoarja
za vodo in ga pravilno
namestite na spodnji
del 4 .

Temperatura okolice je
prenizka ali pa je vlažnost
zraka previsoka.

V teh razmerah lahko
vodna para hitro kondenzira in nastajajo
vodne kapljice. Izdelek
postavite na takšno
mesto, kjer je temperatura okolice višja oz.
vlažnost zraka nižja.

Izdelek je okvarjen.

Obrnite se na svojo
podružnico.

Nenavadni zvoki ali neprijetne vonjave.

Čiščenje
OBVESTILO!
Nevarnost električnega kratkega stika!
Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do
kratkega stika.
− Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
− Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.
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Shranjevanje

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.
− Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač
s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih
predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
− Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. Tako
bi jo uničili.

Čiščenje rezervoarjev za vodo
1. Izklopite izdelek in izvlecite napajalno enoto 9 iz električne vtičnice.
2. Počakajte, da se izdelek ohladi.
3. Preostalo mešanico vode in olja ustrezno odstranite iz rezervoarja za vodo 3 .
4. Krpo navlažite z malo kisa.
5. Z navlaženo krpo pobrišite morebitne obloge vodnega kamna ter ostanke vode in
olja.
6. Rezervoar za vodo izperite s čisto vodo.
7. Rezervoar za vodo obrišite do suhega z mehko krpo.

Čiščenje zunanjih delov
1. Zunanjost izdelka obrišite z rahlo navlaženo krpo.
2. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.
Rezervoar za vodo je treba očistiti na vsake 2 do 3 tedne.

Shranjevanje
Vsi deli morajo biti povsem suhi, preden jih shranite.
− Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
− Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
− Izdelek shranite na otrokom nedosegljivem mestu, varno zaprtega in pri temperaturah med 5 °C in 20 °C (sobna temperatura).
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Tehnični podatki

Tehnični podatki
Aroma difuzor
Model:
Poraba električnega toka:
Vhodna napetost:
Frekvenca:
Razred zaščite:
Stikalna ura:
Spreminjanje barv LED:
Dimenzije (višina × premer):
Prostornina rezervoarja za vodo:
Temperatura okolice:
Številka izdelka:
Napajalna enota
Proizvajalec:
Matična številka:
Naslov:

Model:
Vhodna napetost:
Izhodna napetost:
Izhodni tok:
Izhodna moč:
Povprečna učinkovitost med
delovanjem:
Učinkovitost pri nizki obremenitvi
(10 %):

AX-1006-B/AX-1006-D
12 W
24 V
2,4 MHz
II
1h/3h/6h/ON (neprekinjeno delovanje)
7 barv
pribl. 16,8 × 15,0 cm
pribl. 300 ml
0−40 °C
802308
Zhongshan city Lianyuan Electron Co.,Ltd
914420003382021526
#1, 2nd Floor, Weihai Road, Nantou Town, 528427
Zhongshan City, Guangdong Province, PEOPLE‘S
REPUBLIC OF CHINA
LY015AHV240050
100–240 V AC, 50/60 Hz
24,0 V
0,5 A
12,0 W
83,0 %

77,3 % pri 115 V ~
68,5 % pri 230 V ~
Poraba moči pri ničelni obremenitvi: 0,10 W
Razred zaščite:
II
Dolžina kabla:
pribl. 150 cm
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Izjava o skladnosti

Izjava o skladnosti
Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na priloženem garancijskem listu.

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za
recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin)
Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske
odpadke!
Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, ima vsak potrošnik zakonsko
dolžnost, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjskih
odpadkov, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. Tako se
zagotovi, da se stare naprave strokovno reciklirajo in se preprečijo
negativni vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj
prikazanim simbolom.
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SI
Distributer:
AHG WACHSMUTH & KROGMANN MBH
LANGE MÜHREN 1
20095 HAMBURG
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

802308

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.
IZDELEK:
AX-1006-B/AX-1006-D
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