Navodila za ključ za pipe, model 14-g
Kat. štev. 61 18 27
Da bi bil vaš izliv iz pipe čimbolj enakomeren in brez škropljenja, je potrebno vsake toliko časa očistiti mrežico. S tem ključem, ki vam
bo pomagal odtisniti nastavek, ne da bi pri tem poškodovali krom in na pipi naredili praske, boste to zlahka opravili. Komplet vsebuje
ključ z dvema rezervnima šobama za pipo.
Pri uporabi si pomagajte s slikami v originalnih navodilih!
Ključ za pipe je primeren za vse običajne vodne pipe z zunanjim navojem (24 x 1 AG, 28 x 1 AG) in notranjim navojem (22 x 1 IG)
VAŠE PREDNOSTI!
lahko menjavanje presejalnega vstavka
brez opraskanja mešalnih šob
enostavna uporaba
visoka kvaliteta in dolga življenjska doba
1.
2.
3.

Glede na model vaše vodne pipe izberite ustrezno stran ključa.
Namestite ključ od spodaj na mešalno šobo.
Sedaj lahko mešalno šobo zelo enostavno odvijete iz navoja vodne pipe, ne da bi jo opraskali.

-

2 kosa v vrečki iz polivinila
Več udobja zaradi posebno mehkega curka
Daljša življenjska doba, neobčutljivo na kalcij zaradi efekta grobega cedila
Z vstavkom za varčevanje z vodo privarčujete energijo in do 40 % vode
Primerno za vse običajne pipe

Garancija:
Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen, če ni v katalogu drugače
določeno). Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali
posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri
naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno
odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik.
Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.
Garancijska Izjava: Za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme, velja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom. Izdelek, ki
bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega
ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o.
k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke
izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d.,
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

