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VARNOSTNA OPOZORILA

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
POZOR! 
PRED ZAČETKOM UPORABE NAPRAVE POZORNO 
PREBERITE VSA NAVODILA V TEM DOKUMENTU 
IN NA NAPRAVI SAMI.

Polti  S.p.A.  zavrača  vsako  odgovornost  za  kakršnekoli
nesreče povzročene zaradi nepravilne uporabe naprave. 
V tem dokumentu so vsa navodila za pravilno uporabo.
Uporaba  na  kakršen  koli  način,  ki  ni  opisan  v  tem
dokumentu razveljavi garancijo naprave.

VARNOSTNI SIMBOLI:
POZOR: 
Visoka temperatura, nevarnost opeklin!
Če to vidite na napravi, se ne dotikajte, saj je 
površina zelo vroča.

POZOR: Para.
Nevarnost opeklin!

Ta naprava dosega zelo visoke temperature. Napačna raba
naprave lahko privede do opeklin.

 Nikoli ne razstavljajte naprave, ali jo servisirajte na način,
ki ni opisan v teh navodilih. V primeru poškodbe naprave
ali nedelovanja, ne popravljajte naprave sami. V primeru
padca  ali  udarca  naprave,  oziroma  potopitve  v  vodo,
lahko postane nevarna za uporabo. Nepravilna raba ali ne
sledenje navodilom lahko vodi do resnih poškodb pri delu.
Vedno kontaktirajte pooblaščene servisne centre.

 Ne uporabljajte naprave po padcu, oziroma če ima vidne
znake poškodb ali če pušča.

 Vtikač  mora  biti  obvezno  izklopljen  iz  napajanja  pri
polnjenju vode in med čiščenjem.
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 Pred  vzdrževanjem  in  čiščenjem  mora  biti  naprava
izključena in izkljopljena iz napajanja vsaj 2 uri.

 Naprava  mora  biti  pod  nadzorom  ves  čas,  ko  je
priklopljena na napajanje.

 To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od osmih let,
ljudje z raznimi fizičnimi ali psihičnimi omejitvami, ljudje
brez izkušenj ali znanja pri uporabi tovrstnih naprav, le če
so  nadzorovani  in  če  so  bili  seznanjeni  s  pravilnimi
postopki  za  varno  uporabo,  in  če  razumejo  vse
nevarnosti, do katerih lahko pride. Otroci naj se z napravo
ne igrajo. Čiščenje in vzdrževanje naj ne izvajajo otroci
brez nadzora.

 Napravo  in  napajalni  priključek  hranite  izven  dosega
otrok mlajših od osem let, ko je naprava vklopljena ali, ko
je v fazi hlajenja.

 Vse dele pakiranja, v katerem ste napravo dobili, hranite
izven dosega otrok; niso igrače. Plastično vrečko hranite
izven dosega otrok; nevarnost zadušitve.

 Ta naprava je izključno za notranjo gospodinjsko uporabo.
Da bi  zmanjšali  nevarnost nastanka nesreč:  požar,
električni udar,  osebne poškodbe in opekline, med
uporabo,  pripravo,  vzdrževanjem  in  hranjenjem,
vedno  sledite  navodilom za  varno  uporabo  v  tem
dokumentu.

TVEGANJA POVEZANA Z NAPAJANJEM – ELEKTRIČNI UDAR
 Ozemljitveni sistem in visoko občutljiva varovalka, skupaj

z  magnetotermičnim  izklopnim  stikalom,  zagotavljajo
varno uporabo električnih naprav v vašem gospodinjstvu.
Zato  za  vašo  lastno  varnost,  zagotovite,  da  vaš  vir
napajanja na katero je naprava povezana ustreza vsem
zakonom.

 Ne  priklapljajte  napravo  na  napajanje,  če  se  napetost
vašega domačega omrežja ne ujema s tisto na napravi.

 Ne  preobremenjujte  vtičnic  z  adapterji  in/ali
transformatorji. V vtičnico naj bo vklopljena le naprava v
uporabi, ki je kompatibilna s priloženim vtikačem.
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 Električni podaljški, ki niso primerni za takšno električno
moč ali, ki niso v skladu s standardi in zakoni, se lahko
pregrejejo in povročijo kratek stik, požar, izpad elektrike
ali  poškodbe  opreme.  Uporabljajte  le  podaljške  z
ustreznimi  certifikati,  primerni  za  to  delovno  moč,  s
podporo 16A in ozemljitvijo.

 Napravo  pred  odklopom  iz  napajanja  vedno  najprej
izklopite.

 Ko odstranjujete vtikač iz  vtičnice,  ne vlecite  za kabel,
ampak za sam vtič, da preprečite poškodbe delov.

 Napravo vedno izklopite iz napajanja, ko ni v uporabi, ali
pred vsako pripravo, vzdrževanjem ali čiščenjem.

 Popolnoma  odvijte  vse  kable  in  parno  cev,  preden
priklopite  napravo  na  napajanje.  Napravo  vedno
uporabljajte samo z odvitim kablom in odvito parno cevjo.

 Ne vlecite ali rukajte napajalnega kabla in parne cevi, ali
ju zvijajte, raztegujte, ipd.. Med kablom in parno cevjo ter
vročimi ali  ostrimi predmeti  in napravami naj bo varna
razdalja. Ne dovolite, da se kabel in parna cev dotakneta
vroče kovinske parne glave. Izogibajte se stiskanju kabla
in cevi med vrati in okni. Kabla in cev ne zategujte močno
okoli  vogalov.  Izogibajte  se  stopanju  in  hoji  po
napajalnem  kablu  in  po  parni  cevi.  Ne  navijajte
napajanega kabla in parne cevi okoli naprave, še posebej,
če je naprava vroča.

 Ne menjajte vtikača na napajalnem kablu.
 Če  sta  kabel  ali  parna  cev  poškodovana,  jih  mora

zamenjati  proizvajalec,  proizvajalčev  serviser  ali  pa
podobno  kvalificirana  oseba,  zato  da  se  izognete
morebitnim nevarnostim. Naprave ne uporabljajte, če sta
kabel ali parna cev poškodovana.

 Naprave se ne dotikajte in je ne uporabljajte če ste bosi
In/ali mokri kjerkoli na telesu.

 Naprave  ne  uporabljajte  blizu  večje  količine  vode,  npr.
umivalnikov, kadi, bazenov.

 Ne potapljajte naprave in/ali napajalnih kablov v vodo ali
katero koli drugo tekočino.
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 V  naprave  pod  napetostjo  ali  z  električnimi
komponentami ne usmerjajte pare.

TVEGANJA PRI UPORABI NAPRAVE – POŠKODBE/OPEKLINE
 Naprave  ne  uporabljajte  v  prostorih,  kjer  obstaja

nevarnost eksplozij ali pa so prisotne strupene snovi.
 Ne točite  strupenih  snovi,  kislin,  raztopin,  detergentov,

korozivnih  substanc  in/ali  eksplozivnih  tekočin  ter
parfumov ali odišavljene vode v rezervoar.

 V  rezervoar  točite  samo  vodo  ali  mešanico  vode
navedene v poglavju “KAKŠNO VODO UPORABITI”.

 Pred vsako uporabo napolnite rezervoar s svežo vodo in
med uporabo redno preverjajte nivo vode.

 Ne  usmerjajte  pare  iz  likalnika  v  toksične  substance,
kisline,  raztopine,  detergente  ali  korozivne  substance.
Razvnanje in odstranjevanje nevarnih snovi mora biti  v
skladu z navodili,  ki so bila izdana s strani proizvajalca
teh substanc.

 Ne  usmerjajte  pare  v  eksplozivne  prahe  ali  tekočine,
ogljikovodike, ogenj, ali zelo vroče predmete.

 Ne usmerjajte pare v samo napravo.
 Ne postavljajte naprave blizu virov toplote, kot so kamini,

peči ali štedilniki.
 Ne ovirajte odprtin in mrežic na napravi.
 Ne usmerjajte pare v katerikoli del telesa ljudi ali živali.
 Ne usmerjajte pare ali parne glave v oblačila, ki jih imate

v tistem trenutku oblečena.
 Oblačila in tkanine, ki so bila izpostavljena globoki pari,

dosegajo zelo visoke temperature, nad 100°C. Pri uporabi
bodite previdni.

 Med  uporabo  imejte  napravo  pokonci  in  na  stabilni
površini.

 Parne cevi ne polagajte na tla.
 Parna glava in parna cev naj bosta vedno dvignjeni in nad

rezervoarjem za vodo.
 V odprtine za paro ne vstavljajte nobenih predmetov.
 Parne  glave  ne  postavljajte  na  nobeno  površino  ali  na

napajalni kabelj, ko je vroča.
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 Pri  tretiranju oblačil  s  paro uporabljajte samo navpične
poteze.  Parne  glave  ne  obračajte  horizontalno  ali  na
navzdol: iz naprave lahko izteka topla voda.

 Vroče  naprave  ne  odlagajte  na  podlage  občutljive  na
vročino.

 Preden  povežete  napravo  na  napajanje,  zagotovite,  da
gumb za dovajanje pare ni pritisnjen (če ga vaša naprava
ima).

 Ne  vlecite  naprave.  Ko  jo  želite  premakniti,  uporabite
poseben ročaj.

 Pred praznjenjem rezervoarja za vodo izklopite aparat in
počakajte vsaj 5 minut, da se ohladi.

 Počakajte,  da  se  naprava popolnoma ohladi,  preden jo
pospravite po uporabi.
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PRAVILNA UPORABA NAPRAVE
Polti Vaporella Vertical Styler je namenjen
za  domačo  uporabo  kot  vertikalni  likalni
sistem, v skladu z opisi in navodili v tem
dokumentu.  Prosimo,  da  navodila
podrobno  preberete  in  Jih  po  branju
obdržite.  Navodila  so  na  voljo  tudi  na
spletni strani www.polti.co.uk.
POLTI  S.p.A.  si  zadržuje  pravico,  da
napravo  spremeni  vizualno,  tehnično  in
konstrukcijsko  po  potrebi,  brez
predhodnega opozorila.
Preden  zapustijo  tovarno,  so  vsi  naši
izdelki temeljito testirani. Zato lahko  Polti
Vaporella Vertical Styler že vsebuje nekaj
preostale vode v rezervoarju.
Naprava se pravilno uporablja samo kot je
napisano  v  tem  dokumentu.  Drugačna
uporaba  lahko  napravo  poškoduje  in
razveljavi garancijo.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE
V skladu z Evropsko Direktivo 2012/19/EU,
glede električnih naprav za gospodinjstva,
te  naprave  ne  smete  zavreči  skupaj  z
ostalimi  gospodinjskimi  odpadki,  temveč
jo morate odpeljati  na uradno zbiralnico.
Ta  naprava  izpolnjuje  EU  Direktivo
2011/65/EU.

Prečrtan  simbol  smetnjaka
označuje,  da  po  odsluženi  uporabi
napravo zavržete ločeno od ostalih
gospodinjskih odpadkov.

Zato  mora  po  končani  življenski  dobi
uporabnik  napravo  predati  primerni
zbiralnici  električnih/elektronskih  naprav
ali  pa v skladu z zakoni  v državi,  pustiti
rabljeno  napravo  pri  distributerju,  pri
nakupu  nove  naprave.  Pravilno  ločeno
zbiranje  odpadkov  za  lažje  naknadno
recikliranje,  obdelavo  in  okolju  prijazno
odlaganje  naprave  pomaga  preprečiti
negativne vplive na okolje in zdravje ljudi
ter  spodbuja  recikliranje  materialov,  iz
katerih je izdelek sestavljen. Protizakonito
odlaganje  s  strani  lastnika,  bo
sankcionirano po trenutni zakonodaji. 

KAKŠNO VODO UPORABITI
Polti Vaporella Vertical Styler je zasnovan
za delovanje z  vodo iz pipe srednje trdote
med 8°f in 20°f. Če je voda iz pipe pretrda
ne uporabite samo deminiralizirane vode,
ampak mešanico, sestavljeno iz 50% vode

iz  pipe  in  50%  komercialno  dostopne
deminiralizirane vode. 
Pozor:  preverite  trdoto  vode  pri
lokalnem dobavitelju vode.
Ne  uporabljajte  destilirane  vode,
nerazredčene  demineralizirane  vode,
deževnice  ali  aditivov,  ki  vsebujejo  vodo
(npr. škrob, parfumi), dišeče vode ali vode,
ki jo proizvajajo drugi gospodinjski aparati,
npr. mehčalci vode in filtrirni vrči.
Ne dodajajte kemičnih, naravnih, čistilnih
sredstev  ali  snovi  za  odstranjevanje
vodnega kamna itd.

1. PRIPRAVA NA UPORABO
1.1  Odstranite  napravo  iz  pakiranja  in
preverite, če je nedotaknjena in če so vsi
deli prisotni.
1.2  Postavite  glavni  del  naprave  na
postajo (1).
1.3 Vstavite teleskopske cevi v luknje na
vrhu glavne naprave (2). Da jih odstranite,
pritisnite dva stranska gumba in povlecite
navzgor (3).
Nastavite višino tako, da odprete zatiča in
izvlečete  teleskopske  cevi  (4-5).  Zaprite
oba zatiča, da cevi ostaneta na mestu.
1.4  Vstavite  obešalnik  za  oblačila  nad
teleskopski  cevi  (6).  Preverite,  da  sta
kavlja  na kovinskih  ceveh obrnjena proti
rezervoarju  za  vodo  (7).  Obešalnik  za
oblačila  odstranite  tako,  da  pritisnete
zatiča ob teleskopskih ceveh in povlečete
navzgor (8).
1.5 Povežite cev s kovinsko parno glavo na
glavno napravo. Da jo povežete, povlecite
obroč  konektorja  navzgor  in  konektor
vstavite  v  posebno  luknjo  (9)  na  glavni
napravi.
Uporabite zatič na obešalniku za oblačila,
da obesite parno glavo (10). Zatič drsi po
obešalniku zato, da lahko glavo obesite na
obe strani naprave.
1.6 Napolnite rezervoar za vodo:
Odstranite  rezervoar  iz  glavne  naprave
(11),  ga  obrnite  na  glavo  in  odvijte  čep
(12). Rezervoar napolnite z vodo.
Ta postopek mora biti izveden med tem ko
je napajalni kabel odklopljen iz napajanja.
Ta priročen sistem polnjenja vam omogoča
polnjenje rezervoarja po potrebi,  brez da
bi morali čakati, da se naprava ohladi.
1.7 Na rezervoar privijte čep in ga vstavite
nazaj v glavno napravo.
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1.8 Priključite napajalni kabel v primerno
ozemljeno  vtičnico  (13).  Indikator  na
sprednji  strani  naprave  bo  zasvetil,  ko
napravo povežete na napajanje.
1.9 Pritisnite ON/OFF stikalo (14): naprava
bo oddala zvok in lučka za regulator pare
se bo prižgala.

2. NASTAVITEV PARE
Polti Vaporella Vertical Styler je idealen za
osveževanje tkanin, odstranjevanje gub in
vonjav,  tudi  iz  domačega tekstila.  Vedno
preverite navodila na etiketi posameznega
kosa preden ga tretirate s paro.
Z  uporabo  spodnje  tabele,  uporabite
primerno  količino  pare  za  tekstil,  ki  ga
boste likali ali osvežili, z vrtenjem gumba
za nastavitev (15):

1 SINTETIKA •

2 ŽAMET •

3 SVILA • •

4 VOLNA • •

5 BOMBAŽ • • •

6 LAN • • •

3. UPORABA
3.1 Sledite navodilom v Poglavju 1.
3.2 60 sekund po tem ko napravo vklopite
s  stikalom  ON  (14),  bo  začela  naprava
neprekinjeno proizvajati paro (16).
3.3  Nastavite  količino  pare  (15),  kot
opisano v Poglavju 2.
3.4 Zdaj lahko začnete tkanino tretirati s
paro.
3.5  Najbolje  je,  če  se  premikate  z  vrha
navzdol po oblačilih.
3.6  Za  odstranitev  gub,  pritisnite  parno
glavo na tkanino; za lažje delo, raztegnite
tkanino v nasprotno smer (17).
3.7 Za majice z rokavi, raztegnite rokave
in jih obdelajte z vrha navzdol.
3.8  Da  oživite  težje  tkanine,  na  parno
glavo  nastavite  krtačo  (18).  Ščetine
odprejo vlakna bolj odpornih oblačil, kot so
jakne  in  plašči,  kar  omogoča,  da  para
prodre globlje in jih raztegne.

3.9 Vgrajen obešalnik za oblačila omogoča
enostavno uporabo Polti Vaporella Vertical
Styler-ja  z  raznimi  oblačili  in  tkaninami.
Jakne  in  plašče  obesite  direktno  na
obešalnik.  Za  večje  tekstile  ko  so  prti,
uporabite  spodnjo  kovinsko  palico  (19)
Majice  in  obleke  obesite  direktno  na
srednji obešalnik (20).
3.10  Za  najboljše  rezultate  pri  srajcah,
zapnite  najvišji  gumb,  da  tako  visijo
enakomerno.

4. KO ZMANJKA VODE
Če  naprava  neha  proizvajati  paro,  je
zmanjkalo  vode  v  vodnem  rezervoarju.
Enostavno napolnite rezervoar kot opisano
v  Poglavju  1,  da  nadaljujete  s  parnim
tretiranjem.

5. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE 
Vedno  izklopite  napravo  iz  napajanja
preden izvajate  kakršno  koli  vzdrževanje
in  se  prepričajte,  da  se  je  naprava
popolnoma ohladila. 
Za čiščenje zunanjosti naprave, uporabite
vlažno krpo. 
Ne uporabljajte detergentov.

6. SHRANJEVANJE
6.1  Napravo  izklopite  in  jo  izključite  iz
napajanja.
6.2 Počakajte, da se naprava popolnoma
shladi preden jo shranite.
6.3 Spraznite rezervoar za vodo.
6.4 Pospravite cev tako, da jo obesite na
kavlje na kovinskih palicah.
6.5  Da  odstranite  nakopičeno  vodo  v
predelu  za  rezervoar,  postavite  posodo
pod dostopni ventil na levi strani naprave.
Odvijajte ventil v dani smeri, dokler voda
ne začne iztekati (21).

POZOR: Para. 
Nevarnost opeklin!
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POZOR: Cev se bo med uporabo segrela. 
To je povsem normalno.

Če je tkanina zelo občutljiva, se je ne 
dotikajte s parno glavo.



7. DIAGNOSTIKA NAPAK
TEŽAVA VZROK REŠITEV

Para se ne izpušča in indikator 
ne sveti.

Ni napajanja. Preverite, če je naprava 
priključena pravilno, kot opisano
v Poglavju 1.

Para se ne izpušča in indikator 
sveti.

Ni vode v rezervoarju. Dodajte vodo v rezervoar, kot 
opisano v Poglavju 1.

Voda kaplja iz parne glave. Cev s parno glavo je bila dalj 
časa v horizontalnem položaju.

Dvignite glavo in postavite cev 
v vertikalen položaj, da kondenz
steče po cevi navzdol.

Parna glava je bila motena med 
uporabo.

Glavo premikajte bolj počasi.

Voda uhaja iz baze generatorja. Čep rezervoarja ni bil pravilno 
privit.

Odvijte čep in ga pravilno 
privijte nazaj.

Rezervoar ni bil pravilno 
vstavljen.

Pravilno vstavite rezervoar za 
vodo.

Če  se  težave  nadaljujejo  ali  pa  niso  navedene  zgoraj,  prosimo  kontaktirajte  pooblaščen  Polti
Servisni Center (www.polti.com za posodobljen seznam) ali pa se obrnite na Pomoč strankam.
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GARANCIJA
Naprava  je  namenjena samo za domačo
uporabo  in  ima  garancijo  dve  leti  od
dneva  nakupa  blaga;  datum  nakupa  je
treba dokazati z dokazilom o nakupovalni
listini,  ki  velja  za  davčne  namene  in  ga
izda prodajalec.
Za  popravila  mora  biti  napravi  priloženo
dokazilo o nakupu.
Ta  garancija  ne  vpliva  na  pravice
potrošnikov,  ki  izhajajo  iz  Evropske
direktive  99/44/ES  o  nekaterih  vidikih
prodaje  potrošniškega  blaga  in  z  njim
povezanih garancij.
Ta garancija velja v državah, ki upoštevajo
Evropsko  direktivo  99/44/ES.  V  drugih
državah  veljajo  lokalni  predpisi  o
garancijah.

KAJ ZAJEMA GARANCIJA
Med  garancijo  Polti  jamči  brezplačno
popravilo  izdelka  s  proizvodnimi  ali
tovarniškimi  napakami,  zato  kupec  ni
dolžan plačati za delo ali materiale. 
V primeru nepopravljivih napak lahko Polti
izdelek brezplačno zamenja.

Za  izkoriščanje  garancije  mora  kupec
obiskati  enega od pooblaščenih servisnih
centrov  Polti  z  dokazilom  o  nakupu  od
prodajalca, ki velja za davčne namene in z
datumom nakupa izdelka. Brez dokazila o
nakupu in relativnega datuma nakupa bo
delo zaračunano. Varno hranite dokazilo o
nakupu v celotnem obdobju garancije.

V GARANCIJO NI VKLJUČENO:
• Vsaka napaka ali škoda, ki ne izhaja iz

proizvodne napake.
• Vsaka  napaka  zaradi  nepravilne

uporabe ali uporabe, ki ni navedena v
knjižici  z  navodili,  ki  je  sestavni  del
kupoprodajne pogodbe.

• Vsaka napaka, ki je posledica višje sile
(požari, kratek stik) ali jo je povzročila
tretja oseba (poseg).

• Škoda  zaradi  uporabe  neoriginalnih
delov Polti ter popravil ali sprememb,
ki jih opravi osebje ali servisni centri,
ki jih Polti ni pooblastil.

• Škoda, ki jo povzroči stranka.
• Potrošni  materiali  (filter,  krtača,  cev,

itd.).
• Vsaka  škoda,  ki  jo  povzroči  vodni

kamen.
• Okvare  zaradi  pomanjkanja

vzdrževanja  /  čiščenja  v  skladu  z
navodili proizvajalca.

• Namestitev  neoriginalnih  ali
modificiranih  Polti  dodatkov,  ki  niso
primerni za napravo. 

Neprimerna uporaba in / ali uporaba, ki ni
skladna z navodili za uporabo in kakršnimi
koli  opozorili  ali  navedbami  v  tem
priročniku, garancijo razveljavi.

Polti ne prevzema nobene odgovornosti za
kakršno  koli  neposredno  ali  posredno
škodo  ljudi,  predmetov  ali  živali,  ki  bi
nastala  zaradi  neupoštevanja  navodil  v
tem priročniku, glede opozoril za uporabo
in vzdrževanja izdelka.

Če želite  videti  posodobljen  seznam
pooblaščenih servisnih centrov Polti,
obiščite  spletno  mesto
www.polti.com
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Elektro Čebašek, Jure Čebašek s.p, Repnje 21, 1217 Vodice                                   

info@elektro-cebasek.si, Tel: 051648648 

GARANCIJSKI LIST 

Izdelek:   POLTI Vaporella Vertical Styler GSF60

 Tovarniška št.: ______________________________________ 

Datum izročitve blaga: _______________________________ 

Podpis prodajalca : __________________________________ 

Ime in Priimek Kupca: ________________________________ 

Datum prevzema:____________________________________    

Popravljeno dne:____________________________________ 

Garancijska doba: 2leti

GARANCIJSKA IZJAVA 

Garancijska doba traja 2 leti in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga 
ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri 
uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas 
prosimo, da račun in garancijski list shranite! V garancijskem roku bomo odstranili vse 
pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale ob normalni uporabi izdelka, pod 
pogojem, da so bili uporabljeni originalni deli. Če izdelek ni popravljen v roku 45. dneh, 
ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem listu potrjen z 
žigom in podpisom prodajalca in s predložitvijo originalnega računa o nakupu.  V 
garancijskem roku  poravnamo stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar 
ter stroške morebitnega prevoza, če bo izdelek poslan v trgovino v kateri je bil kupljen. 
Stroške prevoza se obračuna po ceniku poštne tarife. Sledi vsakodnevne rabe izdelka 
(praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. V primeru, da popravilo ali zamenjava 
izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. 

POOBLAŠČENI SERVIS:  Elektro Čebašek servis hišnih aparatov Jure Čebašek s.p   info@elektro-cebasek.si, 
Repnje 21, 1217 Vodice,  GSM: 041648680,  TEL: 018332126, www.elektro-cebasek.si 

mailto:info@elektro-cebasek.si
mailto:info@elektro-cebasek.si
http://www.elektro-cebasek.si/



