29-FR
29H-FR
29LD-FR
29HLD-FR

Za modele :

29-FR in 29H-FR
(alkalna baterija)
0333-CPD-292015 0333-CPD-292016

29LD-FR in 29HLD-FR
(Litijeva baterija)
0333-CPD-292017 0333-CPD-292018

Fotoelektrični alarm dima

Navodila za uporabo

Za alarme dima, ki delujejo z 9 V baterijami
Zahvaljujemo se vam za nakup tega alarma dima. Alarm je pomemben za zagotavljanje
varnosti vašega doma. Ta izdelek vam zagotavlja najvišjo stopnjo kakovosti varovanja.
Zavedamo se, da pričakujete le najboljše, kadar gre za varovanje vaše družine.
Vzemite si nekaj minut in pozorno preberite ta navodila za uporabo ter jih shranite za
poznejšo uporabo. Otroke naučite, kako se naj odzovejo na alarme in da se z napravo
ne smejo igrati.

POZOR: Vzemite si čas in pozorno preberite ta navodila za uporabo. Shranite jih za poznejšo
uporabo in jih posredujte morebitnemu novemu uporabniku naprave.

Alarma dima ne poskušajte popravljati sami. V 9. poglavju najdete navodila glede servisnih
storitev.
OPOZORILO! NAPRAVE NE MORETE PRITRDITI NA MONTAŽNO PLOŠČO, ČE
BATERIJA NI NAMEŠČENA. ODSTRANITEV BATERIJE ONEMOGOČI DELOVANJE
ALARMA DIMA.
POMEMBNO! PRED NAMESTITVIJO POZORNO PREBERITE NAVODILA, UPORABNIŠKI
PRIROČNIK PA SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.

VSEBINA PRIROČNIKA
1 – PRIPOROČENA MESTA ZA NAMESTITEV ALARMA DIMA
2 – NEPRIMERNA MESTA ZA NAMESTITEV
3 – NAVODILA ZA MONTAŽO
4 – DELOVANJE IN TESTIRANJE
5 – FUNKCIJA UTIŠANJA
6 – VZDRŽEVANJE
7 – OMEJITVE ALARMOV DIMA
8 – DOBRE VARNOSTNE NAVADE

1. PRIPOROČENA MESTA ZA NAMESTITEV ALARMOV
•

•
•
•
•
•
•

•

Prvi alarm namestite v neposredni bližini spalnic. Zavarujte poti umika iz spalnic, saj so
ti prostori običajno najbolj oddaljeni od izhoda. Če imate več kot en spalni prostor, v
vsako spalnico namestite po en alarm dima.

Alarm dima namestite tudi na stopnišča. To so namreč mesta, ki kot dimnik odvajajo dim
in vročino.
V vsako etažo namestite vsaj en alarm dima.
Alarm dima namestite v vsako spalnico.

Alarm dima namestite v vsak prostor, v katerem delujejo električni aparati (npr. prenosni
grelniki ali vlažilniki).

Alarm namestite v vsak prostor, v katerem se spi z zaprtimi vrati. Zaradi zaprtih vrat se
oseba, ki spi, ob alarmu morda ne bo zbudila.
Dim, vročina in druge snovi, ki nastanejo pri izgorevanju, se dvignejo do stropa in se
širijo vodoravno. Alarm dima namestite na strop v sredini prostora, saj je to točka, ki je
vsem drugim točkam v prostoru najbližja. V vseh običajnih stanovanjskih prostorih
priporočamo namestitev na strop.
Pri namestitvi alarma dima na strop bodite pozorni, da bo nameščen najmanj 15 cm od
stranske stene in 60 cm od notranjega kota (glejte sliko A).
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• Na nagnjene, izbočene ali kupolaste strope namestite alarm dima tako, da bo od najvišje
točke (merjeno vodoravno) oddaljen največ 90 cm. V prostorih z višino do 2,4 m in z
naklonom stropa večjim od 30 cm, alarm dima namestite v delu prostora, kjer je višina
stropa najvišja. V vrsto razvrščeni alarmi naj bodo nameščeni z ustreznim razmikom in vsaj
90 cm od najvišje točke stropa merjeno vodoravno (glejte SLIKO 'C').
• Alarme dima namestite na obe strani hodnika, ki povezuje spalnice, ali večje sobe, če je
hodnik ali soba daljša od 9,1 m.
• Na prekatnih stropih namestite alarm dima na najvišji del stropa ali na nagnjeni del stropa,
do 305 mm navpično navzdol od najvišje točke (glej SLIKO 'D').

2. NEPRIMERNA MESTA ZA NAMESTITEV

Pri montaži alarma na
hodniku poskrbite, da
bo črta 'A' vzporedna
s hodnikom.

PRIKAZ 2

PRIKAZ 1
Pri nameščanju baterije
potisnite zaklopko v predalček
za baterije

Oznake za poravnavo

Potisnite

Namestite

PRIKAZ 3

Odstranite

PRIKAZ 4

• V garaži. Pri vžigu avtomobila so prisotni produkti izgorevanja.
• Pred vodi za dovajanje stisnjenega zraka napravam za ogrevanje in hlajenje zraka, blizu
stropnih ventilatorjev ali drugih površin z močnejšim zračnim pretokom.
• Manj kot 10 cm od najvišje točke stropa v obliki črke 'A'.
• V prostorih, kjer se lahko temperature spustijo pod 0°C ali so višje od 40°C, kot so na primer
garaže in nedokončane mansarde. To velja tudi za električne omarice, ki so izpostavljene
takšnemu okolju.
• Na prašnih površinah. Delci prahu lahko povzročijo motnje ali nedelovanje alarma na alarmu
dima.
• V zelo vlažnih prostorih. Vlaga ali para lahko povzroči motnje delovanja alarma.
• V prostorih z relativno vlažnostjo višjo od 93 %.
• Blizu fluorescentnih luči. Elektronski šum lahko povzroča lažne alarme.
• V prostorih, kjer je veliko žuželk.
• Alarm dima mora biti nameščen vsaj 90 cm od kuhinjskih vrat, vrat v kopalnico s kopalno
kadjo ali tušem, stropnih ventilatorjev ali hišnih prezračevalnih odprtin oziroma drugih mest
z visoko pretočnostjo zraka.
• Kuhinje: Običajno kuhanje lahko povzroča lažne alarme. Če želite namestiti alarm dima v
kuhinji, mora imeti možnost utišanja alarma ali uporabite fotoelektrični alarm.
• Alarmi dima se ne smejo uporabljati z varovali za detektorje, razen če gre za kombinacijo
alarma in varovala, ki je bila ocenjena in potrjena kot primerna za ta namen.

3. NAVODILA ZA MONTAŽO

POZOR: ENOTA JE ZATESNJENA. POKROVA NI MOGOČE ODSTRANITI.
1). Odstranite montažno ploščo na zadnji strani alarma , tako da jo primete in alarm zasučete
v smeri puščice 'REMOVE' (odstrani), kot kaže slika 6.
2). Za zagotovitev estetske poravnave alarma s hodnikom, pri montaži alarma poravnajte črto
'A' montažne plošče vzporedno s hodnikom.
3). Po izbiri ustreznega mesta za montažo v skladu z navodili iz Poglavja 1 montažno ploščo
namestite na strop, kot je prikazano na sliki 4. Za pritrditev montažne plošče uporabite
priložene vijake in zidne vložke.
4). Pri namestitvi baterije pritisnite zaklopko opomnika za baterije navzdol v prostor za baterijo
in namestite baterijo (glejte sliko 5).

POZOR! ČE ZAKLOPKA OPOMNIKA ZA BATERIJO NI PRITISNJENA
NAVZDOL V PROSTOR ZA BATERIJO Z BATERIJO, ENOTE NE BOSTE MOGLI
NAMESTITI NA MONTAŽNO PLOŠČO.

5). Na robu plošče in alarma so oznake za poravnavo. Po namestitvi montažne plošče nanjo
namestite alarm , tako da se oznake za poravnavo ustrezno prekrivajo. Alarm zasučite v
smeri puščice 'ON' (vklop) na pokrovu alarma dokler je ne pritrdite na montažno ploščo
(glejte sliko 6).
6). Funkcija preprečevanja poseganja v napravo: Za preprečevanje poseganja v napravo ima
alarm posebno funkcijo. To funkcijo aktivirate tako, da iz obrobnega dela montažne plošče
odstranite zatiča (glejte sliko 7). Ko sta zatiča odstranjena, se lahko jeziček za preprečevanje
poseganja v napravo namesti zatakne v montažno ploščo. Alarm pritrdite na montažno
ploščo, tako da ga zasučete do točke, ko slišite, da se je jeziček za preprečevanje poseganja
v napravo zaskočil v ležišče in alarm pritrdil na montažno ploščo. Z uporabo funkcije za
preprečevanje poseganja v napravo boste otrokom in drugim preprečili odstranitev alarma
z nosilca. OPOMBA: Če želite odstraniti alarm , ki je pritrjen z jezičkom za preprečevanje
poseganja v napravo, z izvijačem jeziček pritisnite navzdol in alarm odvijte z montažne
plošče (glejte sliko 8).
POZOR! ZGODNJE OPOZARJANJE NA ZAZNAVANJE POŽARA BO NAJBOLJ
UČINKOVITO, ČE OPREMO ZA ZAZNAVANJE POŽARA NAMESTITE V VSE KLJUČNE
PROSTORE V GOSPODINJSTVU:
ALARMI DIMA V VSEH SPALNIH PROSTORIH (glejte sliko 2 in priporočena mesta za
namestitev alarma ); NAMESTITEV ALARMA TOPLOTE ALI DIMA V DNEVNI SOBI,
JEDILNICI, KUHINJI, NA HODNIKIH, PODSTREŠJU, KURILNICI, OMARAH, SHRAMBAH,
V KLETI IN GARAŽI.

4. DELOVANJE IN TESTIRANJE
DELOVANJE: Alarm dima začne delovati po namestitvi polne baterije in zaključenem testiranju.

Pri montaži alarma na hodniku
poskrbite, da bo črta 'A'
vzporedna s hodnikom.

SLIKA 4
Zaklopko potisnite v prostor za
baterijo (glejte št. 4)

Potisnite

SLIKA 5
Oznake za poravnavo

Namestite

SLIKA 6

Odlomite
SLIKA 7

SLIKA 8

Odstranite

Pri zaznavanju produktov izgorevanja se naprava oglasi s pulzirajočim alarmom,
z zvokom jakosti 85 dB, ki se pojavlja dokler zrak ni ponovno čist.
UTRIPAJOČA LUČKA LED: Alarm dima je opremljen z utripajočo rdečo indikatorsko lučko.
Lučka je nameščena nad gumbom za testiranje in utripa vsakih 30–40 sekund ter tako
nakazuje delovanje alarma.
DELOVANJE KOMORE ZA ZAZNAVANJE DIMA: Alarm v primeru nepravilnega delovanja
katerega dela v komori za zaznavanje dima prične oddajati brenčeč zvok. Ta zvok se predvaja
med utripi indikatorske rdeče LED lučke. (Če se zvok predvaja hkrati z utripom rdeče LED
lučke, v 6. poglavju poiščite informacije o prazni bateriji).
TESTIRANJE: Alarm testirate tako, da pritisnete gumb za testiranje na pokrovu in ga držite vsaj
5 sekund. To bo sprožilo alarm, če elektronsko vezje, alarm in baterija pravilno delujejo.
Če zvočnega alarma ne slišite, so vstavljene prazne baterije ali pa je prisotna druga napaka.
ZA ZAGOTOVITEV PRAVILNEGA DELOVANJA TEDENSKO TESTIRAJTE ALARM.
Neenakomeren ali tih zvočni alarm lahko nakazuje nepravilno delovanje in alarm morate
vrniti na servisni pregled (glejte 9. poglavje).
ZA TESTIRANJE ALARMA NIKOLI NE UPORABLJAJTE OGNJA ALI VNETLJIVIH
MATERIALOV, SAJ S TEM LAHKO POŠKODUJETE ALARM ALI POVZROČITE VŽIG
SNOVI V BLIŽINI IN POŽAR

Alarmi dima so zasnovani tako, da sprožajo čim manj lažnih alarmov. Cigaretni dim običajno
ne sproži alarma, razen v primeru, če se dim piha neposredno v alarm. Delci izgorevanja, ki
nastanejo pri kuhanju, lahko aktivirajo alarm, če se alarm dima nahaja v bližini kuhalne plošče.
Pri razlitjih ali vretju nastajajo velike količine delcev izgorevanja. Uporaba kuhinjske nape z
odzračevanjem v zračnik (namesto notranjega kroženja zraka) pomaga pri odstranjevanju teh
delcev izgorevanja iz kuhinje.
Model 29HD ima funkcijo za utišanje HUSH®, ki je zelo uporabna v kuhinjskih prostorih ali
drugih prostorih, v katerih lahko pogosteje pride do lažnega alarma.
Več informacij je navedenih v 5. poglavju o funkciji utišanja. Če se na alarmu dima sproži
alarm, najprej preverite, ali kje gori. Če ogenj odkrijete, zapustite stavbo in pokličite gasilce.
Če ognja ne odkrijete, preverite ali bi se alarm lahko sprožil zaradi katerega od razlogov
navedenih v 2. poglavju.

5. FUNKCIJA HUSH® – MOŽNOST UTIŠANJA
Model 29HD: Gumb HUSH® je zelo uporaben v kuhinjskih prostorih ali drugih prostorih,
v katerih lahko pogosteje pride do lažnega alarma. Funkcija Hush® lahko začasno onemogoči
zaznavo vezja alarma dima za približno 10 minut. To funkcijo uporabljajte, samo če ste
prepričani, da se je alarm sprožil zaradi znanega dejavnika, kot je na primer dim pri kuhanju. Če
se na alarmu dima sproži alarm, najprej preverite, ali kje gori. Če ogenj odkrijete, zapustite
stavbo in pokličite gasilce. Če ognja ne odkrijete, preverite ali bi se alarm lahko sprožil zaradi
katerega od razlogov navedenih v razdelku Neprimerna mesta za namestitev. S pritiskom na
gumb Hush® na pokrovu alarma začasno izklopite tipala alarma. Če dim ni pregost, se alarm
takoj utiša, alarm dima pa nato v naslednjih 10 minut vsakih 30–40 sekund »zabrenči«. To kaže,
da je alarm dima v stanju začasno onemogočene zaznave. Po 10 minutah se alarm dima
samodejno ponastavi. Če so po 10 minutah še vedno prisotni delci izgorevanja, se bo alarm
ponovno sprožil. Funkcija Hush® se lahko uporablja zaporedoma dokler zrak ni ponovno čist
in ni več prisotnih dejavnikov, ki so povzročili sprožitev alarma. S pritiskom na gumb za
testiranje se prekine obdobje uporabe funkcije Hush®.

ČE O VZROKU SPROŽITVE ALARMA NA ALARMU DIMA NISTE PREPRIČANI,
MORATE DOMNEVATI, DA SE JE VKLOPIL ZARADI DEJANSKEGA OGNJA IN ZATO
NEMUDOMA ZAPUSTITE PROSTOR.

OPOMBA: GOST DIM BO PREGLASIL FUNKCIJO UTIŠANJA HUSH® IN OGLAŠAL
SE BO NEPREKINJEN ALARM.

POZOR: PRED UPORABO PAMETNE FUNKCIJE ALARMA HUSHTM POIŠČITE VIR
DIMA IN SE PREPRIČAJTE, DA JE STANJE VARNO.

6. VZDRŽEVANJE
ZAMENJAVA BATERIJE
Če je alarm pritrjen z zatičem za preprečevanje poseganja v napravo, glejte sliko 8 v 3.
poglavju, kjer so navedena navodila za odstranjevanje alarma.
Baterijo zamenjate tako, da alarm odstranite z montažne plošče, tako da alarm zavrtite v smeri
puščice 'OFF' na pokrovu (glejte 3. poglavje, sliko 4).
Alarm dima napaja 9 V alkalnima baterija (uporabljajo se lahko tudi cink ogljikove baterije).
Praviloma ima nova baterija pri normalni uporabi življenjsko dobo eno leto. Alarm dima ima
funkcijo zaznavanja izpraznjenosti baterije, ki vas na prazno baterijo opozori s »piskanjem« v
30- do 40-sekundnih časovnih intervalih vsaj 30 dni, preden bo baterija izpraznjena. V tem
primeru zamenjajte baterijo.
BATERIJO ALARMA DIMA ZAMENJAJTE SAMO Z NASLEDNJIMI 9-VOLTNIMI BATERIJAMI:
Cink ogljikove baterije:

EVEREADY 1222;
GOLD PEAK 1604P ali 1604S

Alkalne baterije:

ENERGIZER 522, DURACELL MN1604,
MX1604; GOLD PEAK 1604A; PANASONIC
6AM6, 6AM-6, 6AM-6PI, 6AM6X IN
6LR61 (GA)

Litijeve baterije:

ULTRALIFE U9VL-J
FDK: CP-V9JU

OPOMBA: POTREBNO JE TEDENSKO TESTIRANJE.
OPOZORILO! UPORABLJAJTE SAMO NAVEDENE BATERIJE. UPORABA DRUGIH VRST
BATERIJ LAHKO ŠKODLJIVO VPLIVA NA ALARM DIMA.
ČIŠČENJE ALARMA
ALARM MORATE OČISTITI VSAJ ENKRAT LETNO
Alarm očistite tako, da ga najprej v skladu z navodili na začetku tega poglavja odstranite z
montažne plošče. Notranjost alarma (komoro s senzorjem) lahko očistite s sesalnikom, tako da
posesate odprtine na zunanjem robu alarma. Zunanjost alarma lahko obrišete z vlažno krpo.
Po čiščenju ponovno namestite alarm. Po čiščenju preverite delovanje alarma s pritiskom na
gumb za testiranje.

7. OMEJITVE ALARMOV DIMA

OPOZORILO! POZORNO IN NATANČNO PREBERITE

• Oprema za opozarjanje na požare v stanovanjskih poslopjih lahko v požarih, ki bi lahko
povzročili smrtne žrtve, obvaruje približno polovico stanovalcev. Žrtve so pogosto preblizu
požara, prestare ali premlade oziroma invalidne ali duševno prizadete, tako da se pogosto
navkljub zgodnjemu opozorilu ne morejo umakniti na varno, tudi kadar je to mogoče. Za
takšne ljudi so potrebni drugačni ukrepi, kot je na primer zaščita na samem mestu, izhod s
pomočjo drugih ali reševanje.
• Alarmi dima so naprave, ki lahko zagotovijo zgodnje opozarjanje na morebitne požare za

dostopno ceno. Vendar pa imajo alarmi dima tudi svoje omejitve. Ionizacijski alarmi lahko
nevidne ognjene delce (povezane z hitro gorljivimi snovmi) zaznajo hitreje kot fotoelektrični
alarmi. Fotoelektrični alarmi lahko zaznajo vidne ognjene delce (povezane s počasi tlečimi
požari) hitreje kot ionizacijski alarmi. Požari v gospodinjstvih se razvijajo na različne načine in
so pogosto nepredvidljivi. Za kar največjo varnost vam podjetje Kidde priporoča namestitev
tako ionizacijskih kot fotoelektričnih alarmov.
• V alarm , ki deluje z uporabo baterij, morajo biti pravilno nameščene ustrezne baterije
določene vrste, ki so v dobrem stanju.
• Alarmi z električnim napajanjem (brez baterijske podpore) ne delujejo v primeru prekinitve
električnega napajanja, na primer zaradi požara električne napeljave ali nedelujoče varovalke.
• Alarme dima je treba redno testirati in preverjati, ali baterije in vezja alarma pravilno delujejo.
• Alarmi dima ne sprožijo alarma, če dim ne doseže alarma. Zato alarmi dima morda ne bodo
zaznali požarov, ki se pričnejo v dimnikih, stenah, na strehi, na drugi strani zaprtih vrat ali v
drugi etaži.
• Če je alarm nameščen pred spalnico ali v drugi etaži, alarm morda ne bo prebudil spečega
stanovalca.
• Uporaba alkohola ali drog prav tako lahko omeji sposobnosti posameznika, da sliši alarm na
alarmu dima. Za najboljšo zaščito naj bo alarm dima nameščen v vsakem spalnem prostoru,
v vseh etažah doma.
• Čeprav lahko z zagotavljanjem zgodnjega opozarjanja alarmi dima rešijo življenja
stanovalcev, pa ne morejo biti nadomestilo za zavarovanje doma. Lastniki in najemniki
bivalnih prostorov potrebujejo tudi ustrezno zavarovalno polico za zavarovanje življenj in
lastnine.

8. DOBRE VARNOSTNE NAVADE
PRIPRAVA IN VAJA NAČRTA UMIKA
• Naredite etažni načrt, ki prikazuje vsa vrata in okna, in vsaj dve (2) poti umika iz vsake sobe.
Za okna v drugem nadstropju boste morda potrebovali vrv ali verižno lestev.
• Na družinskem sestanku se pogovorite o načrtu umika in vsakemu članu povejte, kaj narediti
v primeru požara.
• Določite mesto izven vašega doma, kjer bo vaše zbirališče.
• Vsak naj se seznani z zvokom alarma na alarmu dima; vsi morajo vedeti, da je treba v primeru
alarma zapustiti dom.
• Požarni alarm vadite vsaj vsakih šest mesecev, vključno z nočnimi vajami. Usposobite tudi
majhne otroke, da bodo prepoznali alarm in se ob sprožitvi zbudili. Če naj bi se umaknili iz
doma, se morajo naprej zbuditi. Vaja vsem stanovalcem omogoča preizkušanje načrta pred
dejansko nevarno situacijo. Lahko se zgodi, da ne boste mogli do svojih otrok. Pomembno je,
da tudi oni vedo, kako ravnati.
• V vsaki etaži hiše, v kuhinji, kleti in garaži naj bo nameščen gasilni aparat, ki je ustrezno
vzdrževan. Pred morebitnim požarom se naučite uporabljati gasilni aparat.
• Zadnje raziskave so pokazale, da alarmi na alarmu dima ne prebudijo vseh spečih stanovalcev
ter da je dolžnost tistih posameznikov v gospodinjstvu, ki lahko pomagajo drugim, ponuditi
pomoč tistim, ki jih zvok alarma ne prebudi, in tistim, ki brez pomoči ne morejo varno
zapustiti prostora.
• V nekaterih primerih alarm dima morda ne bo učinkovit pri zaščiti pred požarom. Takšni
primeri so:
- kajenje v postelji,
- nenadzorovani otroci,
- čiščenje z vnetljivimi tekočinami, kot je čistilni bencin,
- požari, pri katerih je oseba neposredno prisotna pri povzročitvi požara, na primer, če se

vnamejo oblačila pri kuhanju,
- požari, pri katerih dim ne more doseči alarma zaradi zaprtih vrat ali drugih ovir,
- požari, pri katerih se ogenj širi tako hitro, da je umik stanovalcev onemogočen tudi ob
pravilno nameščenih alarmih.

PETLETNA OMEJENA GARANCIJA
Podjetje KIDDE SAFETY EUROPE LTD zagotavlja prvotnemu kupcu, da bo
priloženi alarm dima (ne pa tudi baterija) pri normalni uporabi in servisiranju
brez napak v materialu in izdelavi oziroma zasnovi pet let od datuma
nakupa. Odgovornost družbe KIDDE SAFETY EUROPE LTD je na podlagi te
garancije omejena na popravilo ali zamenjavo alarma dima ali katerega koli
dela z napako v materialu, izdelavi ali zasnovi, brezplačno za stranko, pri
čemer je potrebno poslati alarm dima z dokazilom o datum nakupa, s
plačano poštnino in povratno poštnino na oddelek za garancijski servis:
MARVIS TRADE d.o.o., Polica 101, SI – 1290, Grosuplje, Slovenia
Garancija za alarm dima ne velja v primeru poškodb, sprememb, napačne
uporabe ali spreminjanja po datumu nakupa, oziroma nedelovanja zaradi
neustreznega vzdrževanja ali uporabe neprimernega električnega napajanja.
ODGOVORNOST DRUŽBE KIDDE SAFETY EUROPE LTD OZIROMA KATERE
KOLI NJENE MATIČNE ALI HČERINSKE DRUŽBE, KI IZHAJA IZ PRODAJE
ALARMA DIMA ALI POGOJEV OMEJENE GARANCIJE, V NOBENEM PRIMERU
NE MORE PRESEGATI STROŠKA NADOMESTNEGA ALARMA DIMA, PRAV
TAKO PA DRUŽBA KIDDE SAFETY EUROPE LTD ALI KATERA KOLI NJENA
MATIČNA ALI HČERINSKA DRUŽBA NI ODGOVORNA ZA POSLEDIČNO
IZGUBO ALI ŠKODO ZARADI NEDELOVANJA ALARMA DIMA ALI KRŠENJA TE
ALI KATERE KOLI DRUGE GARANCIJE, IZRECNE ALI IMPLICITNE, ČETUDI JE
IZGUBA ALI ŠKODA NASTALA ZARADI MALOMARNOSTI ALI NAPAKE
DRUŽBE.
Garancija ne vpliva na vaše zakonske pravice.

Proizvedeno v družbi Kidde
Za servisna popravila pošljite na: MARVIS TRADE d.o.o.
Polica 101, SI - 1290 Grosuplje, Slovenia
GSM: + 386 (0) 41 386 227
Tel/Fax: + 386 (0) 1 427 29 71
Internet: www.marvis-trade.si
Proizvedeno na Kitajskem

