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UPORABA NAPRAVE
Uro z zgornjo – stekleno stranjo položite na mehko površino, kjer se steklo ne more
opraskati in nato izberite enega od 4 različnih nastavkov, ki ustreza privijačenemu dnu
vaše ure. Vse 3 enake nastavke namestite v nosilce. Širino nosilcev nastavkov na
potrebno razdaljo nastavite z narebričenim vijakom, ki se nahaja med sredino
zgornjega dela odpirala in ročajem odpirala. Razdalja med vsemi tremi nastavki mora
biti enaka, da pride pri obračanju ohišja do krožnega gibanja. Nato nastavke vstavite v
odprtine, ki se nahajajo v privijačenem dnu ure in dno ure odprite z obračanjem v
nasprotni smeri urinega kazalca.
Ne pozabite, da pri pri ponovnem privitju odprte vodotesne ure potrebujete novo O‐
obročno tesnilo, da po privitju ne pride do puščanja. O‐obročna tesnila lahko kupite
pri vašem prodajalcu.
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
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GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Odpiralo urnih ohišij Toolcraft UG Profi
Kat. št.: 82 09 63
Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus‐
Conrad‐Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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