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1. Kako začeti 
 
1. 1  Preden začnete 
 
Opozorilo: Vse funkcije ki potrebujejo povečano pozornost uporabite takrat ko vozilo miruje. 
Vaša varnost in varnost drugih udeležencev v prometu  je pomembnejša od telefonskih 
klicev, glasbe in navigacijskih navodil. Bodite odgovorni: Vozite previdno in bodite pozorni na 
okolico. Podjetje Parrot zanika kakršnokoli odgovornost, če ne upoštevate teh opozoril. 
 
1. 1. 1 Vsebina paketa  
  

 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD 

 

 
USB/micro – USB kabel 

 
Polnilnik za vžigalnik avtomobila 

 
1. 1. 2 Nastavitev jezika 
 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD jezik je lahko zamenjam s posodobitvijo programske opreme. 
Postopek za posodobitev programske opreme se nahaja na spletni strani 
https://www.parrot.com/uk/support/parrot-minikit-neo-2-hd. 
 
1. 1. 3 Nameščanje Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
 
Uporabite Parrot MINIKIT Neo 2 HD sponko za namestitev naprave na senčnik v vašem 
avtomobilu. V tem položaju se mikrofon Parrot MINIKIT Neo 2 HD nahaja nad vrtečim se 
kolesom. Zagotovite da je usmerjen proti vam. 

 
 
1. 2 Baterija 
 
1. 2. 1 Polnjenje Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD mora biti popolnoma napolnjen preden ga prvič uporabite. Da to 
storite, priključite polnilec v vtičnico vžigalnika znotraj avtomobila in priključite USB/micro-
USB kabel v polnilec in na opremo. Lahko uporabite tudi USB/micro-USB kabel za povezavo 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD na vaš računalnik. 
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Med polnjenjem pokazatelj polnjenja baterije sveti rdeče. Ko se lučka izklopi je polnjenje 
končano.  
Polnjenje traja približno 3,5 ure. 
Pomaknite tipko vklop/izklop naprej da preverite stanje baterije Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
 
1. 2. 2 Stanje mirovanja 
 
Če Parrot MINIKIT Neo 2 HD ni bil priključen na telefon več kot 5 minut se samodejno 
preklopi na stanje mirovanja. Za izhod iz stanja mirovanja pritisnite katerokoli tipko ali 
priključite vaš telefon na Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
Če pustite Parrot MINIKIT Neo 2 HD v vašem vozili brez da ga izklopite, se bo Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD preklopil v stanje mirovanja. Ker vsebuje senzor vibracij se bo Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD samodejno vklopil, ko se boste vrnili v vaše vozilo in zaprli vrata. Če je 
Bluetoothe aktiviran na vašem telefonu, bo povezava med obema napravama vzpostavljena 
samodejno. 
 
1. 2. 3 Življenjska doba baterije 
 
Baterija lahko drži: 

- 6 ur pogovorov 
- 15 dni s priključenima telefonoma (brez sporazumevanja) 
- 6 mesecev v stanju mirovanja. 

 
Ko je stanje baterije nizko naprava odda zvočno opozorilo. Zapiskala bo nato vsako minuto 
do izklopa ali polnjenja. 
Ko so aktivirane ključne besede za odhodni klic, Parrot MINIKIT Neo 2 HD ne preklopi v 
stanje mirovanja. S tem je življenjska doba baterije krajša. 
 
1. 3 Uporaba 
 
1. 3. 1 Vklop/izklop Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
 
Pomaknite tipko vklop/izklop nazaj za izklop/vklop Parrot MINIKIT Neo 2 HD.  
> Rdeča in zelena luč sta vklopljeni med zagonom Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
 
1. 3. 2 Sprehod čez menije 
 
Pritisnite vrteči gumb za dostop do glavnega menija. 
Brskajte skozi menije z vrtenjem gumba in potrdite s pritiskom na zeleno tipko ali na se vrteči 
gumb. 
> Rdeča in zelena luč utripata izmenično med brskanjem po meniju. 
Za izhod iz menija pritisnite rdečo tipko ali počakajte nekaj sekund. 
 
1. 3. 3 Prilagoditev glasnosti za menije 
 
Meni za nastavitev glasnosti vam dovoljuje prilagoditev glasnosti menija in drugih opozoril, ki 
jih odda Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 

1. Izberite Volume. 
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2. Zavrtite vrteči gumb za prilagoditev glasnosti. 
3. Potrdite s pritiskom na vrteči gumb. 

 
2. Povezava 
 
2. 1 Vzpostavljanje Bluetooth povezave s telefonom 
 
2. 1. 1 Seznanjanje telefona 
 
Preden uporabite Parrot MINIKIT Neo 2 HD z vašim telefonom, morate seznaniti obe 
napravi. Seznanjanje je potrebno samo enkrat. 
 

1. Iz vašega telefona z Bluetooth poiščite Bluetooth zunanje naprave (za več informacije 
se obrnite na navodila priložena vašemu telefonu). 

2. Izberite »MINIKIT Neo 2 HD«. 
 
Opomba: Bluetooth ime MINIKIT Neo 2 
HD se konča s številko različice 
programske opreme 

 
3. Vstavite »oooo« PIN kodo in potrdite. 

� Rdeča in zelena luč zasvetita. 
� Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Pairing successful« (seznanjanje uspelo), ko 

sta obe naprava seznanjeni. 
 
Opomba: Postopki seznanjanja za večino običajnih telefonov se nahajajo na 
http://global.parrot.com/uk/compatibility/. 
 
2. 1. 2 Samodejna povezava 
 
Ko je enkrat vaš telefon seznanjen s Parrot MINIKIT Neo 2 HD in je povezava med 
napravama samodejno vzpostavljena kadar: 

- Sta obe napravi vklopljeni. 
- Se vaš Parrot MINIKIT Neo 2 HD nahaja v bližini vašega telefona. 
- Je Bluetooth povezava na vašem telefonu vključena. 

 
Opomba: Glede na model vašega telefona, boste morda morali potrditi samodejno povezavo 
s Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Za več informacij se obrnite na navodila vašega telefona. 
 
2. 1. 3 Reševanje težave polnega spomina  
 
Lahko se seznanite z do desetimi napravami z vašim Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Če želite 
seznaniti enajsti telefon, naprava izreče »memory full« (spomin poln). Nato morate spomin 
izprazniti z hkratnim držanjem rdeče in zelene tipke za 3 sekunde. Če storite to se izbrišejo 
tudi vsi stiki. 
 
2. 2 Uporaba Parrot MINIKIT Neo 2 HD z dvema telefonoma 
 
Dualni način vam dovoljuje sočasno priključitev dveh telefonov na Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
 
2. 2. 1 Aktiviranje dualnega načina 
 
Da aktivirate dualni način: 

1. Izberite Dual mode. 
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2. Pritisnite vrteči gumb. 
� Parrot MINIKIT Neo 2 HD potrdi novo stanje dual načina. 

 
Opomba: Privzeto Dualni način ni aktiviran. 
 
2. 2. 2 Povezovanje dveh telefonov na Parrot MINIKIT Neo 2 HD  
 
Ko je Parrot MINIKIT Neo 2 HD vklopljen se poskusi povezati z vsemi telefoni v avtomobilu. 
Če se v vozilu nahajata več kot dva seznanjena telefona, se poveže s tistima dvema, ki 
imata starejši čas seznanitve. 
 
2. 2. 3 Glavni in sekundarni telefon 
 
Ko sta dva telefona priključena na Parrot MINIKIT Neo 2 HD eden izmed njiju postan glavni 
telefon in drugi je sekundarni telefon. 
Privzeto je glavni telefon tisti ki ima starejši čas seznanitve s Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
 
2. 2. 4 Klicanje in sprejemanje klicev 
 
Lahko prejemate klice (ročno ali s prepoznavo glasu) iz glavnega ali sekundarnega telefona. 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD zvonjenje se razlikuje glede na telefon, ki prejema klic. 
Samo telefonski imenik vašega glavnega telefona je lahko dostopen skozi Parrot MINIKIT 
Neo 2 HD. Klice lahko opravljate samo z vašim glavnim telefonom. Vendar lahko z lahkoto 
preklopite med priključenima telefonoma z držanjem vrtečega gumba za dve sekundi. 
Če prejmete klic na enega izmed telefonov, med tem ko že telefonirate z drugim telefonom, 
bo zvonil samo telefon ki prejme klic. Ta klic lahko prejmete samo na samem telefonu. 
 
2. 2. 5 Zamenjava glavnega in sekundarnega telefona 
 
Če želite začasno določiti vaš sekundarni telefon kot vaš glavni telefon (in določiti vaš glavni 
telefon kot vaš novi sekundarni telefon), držite vrteči gumb za dve sekundi, 

� Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče Bluetooth ime novega glavnega telefona. 
 
2. 3 Sinhronizacija telefonskega imenika  
 
Opozorilo: Samo stiki shranjeni v spominu vašega telefona bodo sinhronizirani v Parrot 
MINIKIT+ spomin. Če so stiki shranjeni na vaši SIM kartici jih premaknite v spomin telefona. 
Za več informacij se obrnite na navodila vašega telefona. 
 
2. 3. 1 Samodejna sinhronizacija 
 
Pri večini Bluetooth telefonov je telefonski imenik samodejno sinhroniziran v spomin 
kompleta. Stiki shranjeni v telefonu in SIM kartici so sinhronizirani. Za več informacij se 
obrnite na našo spletno stran: http://global.parrot.com/uk/compatibility/ 

� Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Synchronization successful« (sinhronizacija 
uspešna). 

Glede na model vašega telefona je potrditev morda nujna: 
- Na Balckberry® telefonih se bo morda pojavilo pojavno okno »Sprejmite prošnjo za 

povezavo«. Če je temu tako izberite »Ja« in obkljukajte polje »Ne sprašuj več«. 
- Na Android® telefonih se lahko pojavi sporočilo, v območju opozoril na zgornjem delu 

zaslona. Če je temu tako sprejmite prošnjo po prenosu. 
 
Samodejna sinhronizacija je omejena na 2000 stikov na priključen telefon, tudi če imajo stiki 
več različnih številk. 
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Vsakič ko je telefonski imenik spremenjen, se bo sinhronizacija začela samodejno naslednjič 
ko ponovno zaženete Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
 
2. 3. 2 Snemanje glasovnih zaznamkov 
 
Vsem vašim stikom se po samodejni sinhronizaciji neposredno določi glasovni zaznamek v 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Kot posledico ne rabite snemati glasovnih zaznamkov za 
opravljanje klicev preko prepoznave glasu. 
 
Vendar če Parrot MINIKIT Neo 2 HD ne razume imena enega izmed stikov ali če je glasovni 
zaznamek predolg, lahko posnamete novega. Lahko naredite sledeče: 
 

1. Izberite Add voice tags. 
� Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče Phonebook. 

2. Izberite črko in pritisnite vrteči gumb. 
3. Izberite stik in pritisnite vrteči gumb. 

� Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Say the contact’s name« (povejte ime stika). 
4. Izrecite ime izbranega stika. 

� Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Recording successful« (Snemanje uspešno). 
 
3. Telefon 
 
Pred uporabo Parrot MINIKIT Neo 2 HD funkcije klicanja, morate najprej seznaniti in 
priključiti obe napravi. 
Za več informacij glejte poglavje Seznanjanje telefona. 
 
3. 1 Sprejemanje klicev 
 
3. 1. 1 Ton zvonjenja  
 
Dohodni klic je oznanjen z zvonjenjem, Ime klicatelja je oznanjeno če je njegova številka 
shranjena v telefonskem imeniku telefona priključenega na Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
Če uporabljate Parrot MINIKIT Neo 2 HD z dvema telefonoma bo zvonjenje različno glede na 
telefon na katerega prejemate klic. 
 
Opomba: Če vaš telefon podpira pošiljanje zvonjenja preko Bluetooth je zvonjenje 
predvajano na Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
 
Da prilagodite glasnost zvonjenja uporabite vrteči gumb na Parrot MINIKIT Neo 2 HD med 
zvonjenjem. 
 
3. 1. 2 Čarobne besede 
 
Čarobne besede so privzeto že aktivirane. Da aktivirate/dekativirate čarobne besede, izberite 
Magic words in pritisnite vrteči gumb. 
 
Da aktivirate/deaktivirate čarobne besede za dohodni klic: 

1. Izberite Magic words. 
2. Pritisnite vrteči gumb. 

� Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Magic words for incoming calls 
activated/deactivated« (čarobne besede za dohodni klic aktivirane/deaktivirane). 

3. Pritisnite vrteči gumb. 
� Opozorilo, ki pomeni stanje čarobnih besede za dohodni klic, je izrečeno. 
 

Za aktiviranje/deaktiviranje čarobnih besed za odhodni klic: 



 8 

1. Izberite Magic words. 
2. Pritisnite vrteči gumb. 

� Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Magic words for incoming calls 
activated/deactivated« (čarobne besede za dohodni klic aktivirane/deaktivirane). 

3. Zavrtite vrteči gumb. 
� Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Magic words for outgoing calls 

activated/deactivated« (čarobne besede za odhodni klic aktivirane/deaktivirane 
4. Pritisnite vrteči gumb. 

� Opozorilo, ki pomeni stanje čarobnih besede za odhodni klic, je izrečeno. 
 
Čarobne besede morajo biti izrečene na koncu opozorila, ki pomenijo odhodni klic. 
 
3. 1. 3 Sprejemanje klica 
 
Če želite prejeti klic, pritisnite zeleno tipko ali recite »Accept« (sprejmi), če so aktivirane 
čarobne besede. 
 
3. 1. 4 Zavrnitev klica 
 
Če želite zavrniti klic, pritisnite rdečo tipko ali recite »Reject« (zavrni), če so čarobne besede 
aktivirane. 
 
3. 2 Klicanje 
 
3. 2. 1 Klicanje z uporabo glasovnega ukaza 
 

1. Pritisnite zeleno tipko ali recite »Minikit« če so čarobne besede za odhodne klice 
aktivirane. 
� Parrot MINIKIT Neo 2 HD vas vpraša o imenu stika ki ga želite klicati. 

2. Izrecite ime stika in vrsto številke (»Work« (delo), »Cellphone« (mobilni telefon) ...) če 
je več številk povezanih z vašim stikom. 
� Klic je samodejno sprožen če so izrečene besede pravilno razumljene. Če temu ni 

tako naprava prosi za potrditev. Potrdite s tem da izrečete »Yes« (Ja) ali »Call« 
(kliči). 

� Lahko rečete tudi »Cancel« za prekinitev klica. 
 

Opomba: Kadarkoli lahko pritisnete rdečo tipko za izhod iz načina za glasovno klicanje, ko 
želite imeti večjo pozornost drugje. 
 
3. 2. 2 Klicanje stika z več telefonskimi številkami 
 
Če je z vašim stikom povezanih več telefonskih številk, lahko določite tip številke. 
 
Da to naredite so na voljo sledeči ukazi. 
 

- Home (dom) 
- At home 

(doma) 

- Work (delo) 
- At work (na 

delu) 
- Office 

(pisarna) 
- At the office 

(V pisarni) 
 

- Mobile 
(mobitel) 

- Cellular 
(mobitel) 

- Cell 
(mobitel) 

- On mobile 
- On Cellular 
- On cell 
- On mobile 

- Other (drugo) 
- General 

(splošno) 
- Default 

(privzeto) 
- -Preferred 

(prednostno) 
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phone 
- On Cellular 

phone 
- On cell phone 
- Mobile phone 
- Cellular 

Phone 
- Cell phone 

 
 

3. 2. 3 Klicanje stika iz telefonskega imenika 
 
Če je stik ki ga želite klicati v telefonskem imeniku vašega telefona priključenega na Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD: 

1. Pritisnite vrteči gumb za vstop v glavni meni in izberite Phonebook (telefonski imenik). 
2. Izberite črko in pritisnite vrteči gumb. 

� Ko pridete do izbranega stika: 
- pritisnite zeleno tipko za klicanje, 
- ali uporabite vrteči gumb za izbiro druge številke istega stika. 

 
3. 2. 4 Priklic zadnje klicane številke 
 
Držite zeleno tipko na Parrot MINIKIT Neo 2 HD dve sekundi za ponovno klicanje zadnje 
telefonske številke. 
 
3. 2. 5 Uporaba Siri funkcije 
 
Če uporabljate Parrot MINIKIT Neo 2 HD z iPhone podprto Siri funkcijo, izrečete čarobne 
besede »Hello Siri« (Zdravo Siri), da sprožite iPhone glasovno prepoznavo in za to 
odgovorno aplikacijo. 
 
3. 3 Uporaba Parrot MINIKIT Neo 2 HD med klicem 
 
3. 3. 1 Prilagoditev glasnosti  
 
Uporabite vrteči gumb med klicem za prilagoditev glasnosti govora. 

� Nastavitev glasnosti je shranjena za naslednji klic. 
 
Opomba: Različna višina glasnosti je lahko shranjena za drug seznanjen telefon. 
 
3. 3. 2 Prenos klica na telefon : Diskretni način 
 
Če želite med klicem nadaljevati pogovor na vašem telefonu (oseben pogovor), pritisnite 
zeleno tipko na Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 

� Klic je samodejno preusmerjen na telefon. 
� Parrot MINIKIT Neo 2 HD izreče »Discreet mode« (diskreten način). 

 
Če želite preklopiti nazaj na napravo, ponovno pritisnite zeleno tipko. 
 
3. 3. 3 Upravljanje drugega klica 
 
Med klicem lahko prejmete drug klic, če vaš telefon podpira to funkcijo: 
 

- Pritisnite zeleno tipko, da sprejmete drug dohodni klic. 
� Prvi klic je samodejno dan na čakanje. 
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- Pritisnite rdečo tipko za zavrnitev drugega dohodnega klica. 
- Pritisnite zeleno tipko za preklop med obema klicema. 

 
3. 3. 4 Uporaba funkcije HD Voice 
 
Funkcija HD Voice optimizira glasovno jasnost sporazumevanja z zmanjšanjem hrupa 
okolice. 
Za uporabo te funkcije morajo biti vaš telefon, telefon vašega stika in omrežje, ki ga 
uporabljate združljivi  z HD Voice. 
 
3. 3. 5 Upravljanje z glasovno pošto 
 
Med klicanjem vam Parrot MINIKIT Neo 2 HD dovoljuje pošiljanje DTMF za upravljanje vaše 
glasovne pošte. Da to naredite: 

1. Pritisnite vrteči gumb za vstop v DTMF meni. 
2. Uporabite vrteči gumb za izbiro vaše DTMF med sledečimi možnostmi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, # ali *. 
3. Pritisnite vrteči gumb da pošljete izbran DTMF na vaš telefon. 

 
3. 3. 6 Končanje klica 
 
Pritisnite rdečo tipko za končanje klica. 
 
4. Glasba/GPS 
 
4. 1 Glasba 
 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD lahko uporabljate za poslušanje glasbe shranjene na vašem 
mobilnem telefonu ali Bluetooth avdio napravi. Da to storite mora vaš telefon/avdio naprava 
podpirati Bluetooth A2DP profil (Napreden avdio razdelitveni profil). 
Telefonski klici imajo prednost pred glasbo. Če prejmete klic med predvajanjem glasbe, bo 
glasba dana na premor. 
 
4. 2 Navodila za GPS 
 
Če vaš telefon podpira GPS funkcije in če lahko pošlje GPS navodila preko Bluetooth (A2DP 
profil), bodo navigacijska navodila predvajana v Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
 
Opomba: Odvisno od vaše GPS aplikacije, morda navigacijska navodila ne bodo predvajana 
med tem ko telefonirate. 
 
4. 3 Prilagoditev glasnosti 
 
Da prilagodite glasnost glasbe ali GPS navodil, uporabite vrteči gumb med tem ko prejemate 
navodila ali med predvajanjem glasbe. 
Različna višina glasnosti je lahko shranjena za različen seznanjen telefon. 
 
5. Reševanje težav 
 
5. 1 Parrot MINIKIT Neo 2 HD pravi da je spomin poln 
 
Seznanite lahko do deset naprav. Če želite seznaniti enajsti telefon, oprema izreče »memory 
full« (spomin poln). Nato morate spomin izprazniti s hkratnim držanjem rdeče in zelene tipke 
za 3 sekunde. Če to storite se izbrišejo tudi vsi stiki. 
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5. 2 Parrot MINIKIT Neo 2 HD je zamrznil 
 
V primeru okvare lahko ponovno zaženete Parrot MININIT Neo 2 HD. Da to storite pritisnite 
rdečo tipko med pomikanjem tipke vklop/izklop naprej (kot da bi preverjali polnost baterije). 
 
5. 3 Komplet ne deluje z mojim telefonom 
 
Zagotovite da je vaš telefon združljiv z Parrot MININIT Neo 2 HD. Da to storite se obrnite na 
spletno stran http://global.parrot.com/uk/compatibility/. 
 
Če je vaš telefon združljiv z Parrot MINIKIT Neo 2 HD, se prepričajte da imate naloženo 
najnovejšo različico vašega Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Da vidite različico programske 
opreme vašega Parrot MINIKIT Neo 2 HD poglejte ime pod katerim je viden v drugih 
Bluetooth napravah. Da najdete najnovejšo programsko različico, si naložite posodobljeno 
datoteko in si poglejte postopek posodobitve na naši spletni strani 
https://www.parrot.com/uk/support/parrot-minikit-neo-2-hd. 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Bluetooth® naprava za prostoročno 
telefoniranje Parrot MINIKIT Neo2 HD (čas 
pogovorov 10 ur, čas pripravljenosti 4300 ur) 
Kat. št.: 129 46 02 
 
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. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 


