
Navodila za nastavek za pipo 
Kat.štev. 623580 
 
Nobenega čudežnega odkritja ni v tem izdelku, ampak že dolgo poznan vpliv magnetnega 
polja. Ko voda potuje skozi magnet ta vpliv magnetnega pola prepreči, da se na površino 
izloča vodni kamen. 
S temi novimi proizvodi lahko to magnetno tehniko uporabite tudi doma in tako 
popolnoma zaščitite vaše pipe pred nabiranjem vodnega kamna. 
 
Velik prihranek pri popravilih. 
Ohranjanje tesnil, saj se za njimi ne nabira kamen. 
Podaljšana življenska doba pip. 
 
Odstranite stari nastavek in privijačite novega.  
Za vse vrste pip z notranjim in zunanjim navojem, saj je kompletu priložen adapter. 
 
Pazite, da nastavka za pipo ne postavite zraven disket, računalnik,videa in televizije. 
Ustrezen za vse tople vodne sisteme s pritiskom. 
 
Garancijski list in garancijski pogoji 
Garant, pooblaščen uvoznik, zastopnik in serviser: 
Conrad Electronic d.o.o. k.d. 
Ljubljanska cesta 66 
1290 Grosuplje 
 Garancijski list velja za izdelke, ki so kupljeni na podlagi priloženega računa, kot datum prodaje pa datum na računu. Garancijo se 
uveljavlja s kopijo računa (garancijski list ni potrebno prilagati). Garancija za vse izdelke je 1 leto. Za uveljavljanje garancije in 
servisno vzdrževanje imamo lasten servis na naslovu sedeža podjetja. Vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti, ki bi nastale v 
garancijskem roku bomo odpravili brezplačno. Izdelke pošljite na zgornji naslov ali jih prinesite v trgovino. Za čas popravila vam 
podaljšamo garancijski rok, če pa traja popravilo več kot 45 dni vam izdelek zamenjamo z novim ali povrnemo kupnino. 
Garancija preneha veljati pri: 
• okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni 

sunek, strela....)  
• če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja. 
• pri spremembah 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 premostičenih varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
 
 
Garancija ne velja za: potrošni material, baterije, Ni-Cd, NiMH akumulatorje, žarnice, programsko opremo, diskete, video in audio 
kasete, varovalke, elektronske komponente, itd. Rok uporabe izdelka je eno leto in pol, vendar tudi izven tega roka za večino izdelkov 
nudimo servis.  
Proizvajalec:Conrad electronic, Klaus-Conrad-Strasse 1, 2240 Hirschau. 


