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SSeessttaavviinnee    
Kemična sestava: mešanica stisnjenih plinov 
Nevarne snovi: propan (<35%), butan (<70%), izobutan (<4%). 
 
MMoožžnnee  nneevvaarrnnoossttii  
Za ljudi in okolje: 
Vsebina je pod pritiskom. Varujte jo pred sončnimi žarki in visokimi temperaturami nad 50°C. Tudi po odrabi je ne 
odpirajte na silo ali sežigajte. Ne pršite proti ognju ali na žareče predmete. Brez zadostnega zračenja lahko 
nastanejo eksplozivne mešanice. Shranjevanje izven dosega otrok.  
 
PPrrvvaa  ppoommoočč  
Pri vdihavanju: dovod svežega zraka, če nastopijo težave obiščite zdravnika. 
Izdelek ne draži kože. 
Pri stiku z očmi takoj temeljito sperite z vodo pri odprti veki. 
 
VV  pprriimmeerruu  ppoožžaarraa  
Za gašenje uporabite CO2, gasilni prah ali vodni curek. Večji požar pogasite z vodnim curkom ali alkoholno peno. 
 
SSkkllaaddiiššččeennjjee  iinn  rrookkoovvaannjjee  
Pri skladiščenju ga zaščitite pred soncem. Uporaba le dobro zračenih prostorih. Shranjujte ga v zračnih prostorih. 
Skladiščna temperatura ne sme preseči 50°C. 
 
Ne vdihavajte hlapov. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Pri uporabi uporabite zaščito za oči in ustrezne rokavice.  
 
Razpršilo ne sme priti v podtalnico, vode ali v kanalizacijo. Varujte okolje. Prazna doza ne sodi med gospodinjske 
odpadke. 
 
 
Garancija: 
Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v skladu z zakonom (razen 
če je 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. 
 

 


