POSODA ZA OPAZOVANJE ŽUŽELK XXL 5X POVEČAVA– art. 9104000 (ANL9104000MSP0313NG)
Splošna opozorila
Tveganje oslepitve - Nikoli ne uporabljajte te naprave za gledanje neposredno proti soncu ali v neposredno bližino sonca. V
primeru da to naredite, obstaja nevarnost oslepitve!
Tveganje požara - Ne postavljajte naprave še posebej leče na neposredno sonce. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar.
Ne razstavljajte naprave. V primeru napake, se prosimo obrnite na vašega prodajalca. Prodajalec bo napako javil Servisnemu
Centru in poslal napravo na popravilo, če bo to potrebno.
Ne izpostavljajte naprave temperaturam nad 60°C.

Če v posodico za opazovanje postavite kakršnakoli živa bitja, kot so žuželke, jih po koncu opazovanja spustite nazaj v
naravo. Napotki za čiščenje
Leče očistite z mehko in gladko krpo, na primer krpo iz mikrofibre. Pri čiščenju ne drgnite premočno, da ne boste
popraskali leč.
Zavrženje
Embalažo odvrzite na pravilno mesto, glede na njeno vrsto. Stopite v kontakt z lokalnimi službami ali okoljskimi organi za več
informacij o tem, kako pravilno zavreči.
GARANCIJA IN POGOJI ZA PODALJŠANO GARANCIJO
Garancija velja 2 leti od nakupa izdelka s priloženim potrdilom o nakupu (račun vašega prodajalca).
Če imate težave z vašo napravo, prosimo najprej pokličite pomoč uporabnikom (SINGA d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000
Ljubljana, tel. 0590 444 60, e-mail: info@singa.si). Ne pošiljajte izdelkov brez, da bi se najprej posvetovali z nami preko telefona.
Večina težav z vašo napravo se lahko reši preko telefona. Če se problema ne bo dalo rešiti preko telefona, bomo poskrbeli za
popravilo in transport vaše naprave. Če nastane problem, ko se je garancija iztekla ali pa ne ustreza garancijskim pogojem, boste
dobili informacijo o ceni popravila brezplačno.
Telefon za pomoč kupcem: 0590 444 60
Pomembno za vsa vračila: Prosimo vrnite napravo dobro zapakirano v originalni embalaži in s tem preprečite poškodovanje
izdelka med transportom. Prav tako dodajte račun (ali kopijo računa) vaše naprave in opišite napako. Ta garancija ne omejuje
nobenih vaših zakonsko določenih pravic.
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