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DEHUMIDIFIER 
BC30LEF2301 

 

 
 

ČESTITKE! 
 

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK BE COOL. 
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PRED ZAČETKOM MONTAŽE, NAMESTITVE, 
DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO 
PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Z 
UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL ZAŠČITITE 
SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO 
POVZROČI ŠKODO NA OSEBAH IN/ALI PREMOŽENJU 
IN/ALI IZGUBO GARANCIJSKEGA ZAHTEVKA! 

      
 
POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI IN 
ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU. 

 
Napravo uporabljajte le v skladu s smernicami v 
navodilih za uporabo. Vsaka druga uporaba, ki je 
proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni 
udar ali telesne poškodbe. 

 
1. Ta naprava je namenjena samo za razvlaževanje 

zraka v gospodinjstvih in se ne sme uporabljati v 
druge namene. 

2. Naprava ni primerna za neprekinjeno in natančno 
delovanje. 

 
3. Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni 

poškodovana. Če ste v dvomih, naprave ne uporabljajte 
in se obrnite na servisni center ali prodajalca. 

4. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na 
prodajalca ali na telefonsko številko za stranke. 

5. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati 
proizvajalec ali pooblaščeni servisni center, da se 
izognete vsem možnim tveganjem. 

6. Za kakršna koli popravila se vedno in samo obrnite na 
servisne točke, ki jih je pooblastil proizvajalec. Do 
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centrov za pomoč strankam lahko dostopate prek spleta 
na naslovu www.becool.at. 

 
7. Pred priključitvijo na električno omrežje morate 

preveriti, ali se vrsta toka in omrežna napetost 
ujemata s specifikacijami na napisni ploščici 
naprave. 

8. Električna vtičnica, v katero priključite napravo, ne sme 
biti pokvarjena ali ohlapna in mora ustrezati zahtevani 
tokovni obremenitvi, predvsem pa mora biti zanesljivo 
ozemljena. Če ste v dvomih, naj vašo električno 
napeljavo pregleda usposobljen električar. 

9. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in 
povzroči požar. 

10. Prepovedano je kakor koli prilagajati ali spreminjati 
lastnosti te naprave in uporabljati samo rezervne dele in 
dodatke, ki jih priporoča proizvajalec (v nasprotnem 
primeru garancija in jamstvo prenehata veljati). 

11. Otroci se z napravo ne smejo igrati. 
12. Otroci naj se ne igrajo z embalažo - ČE POGOLTNEJO 

MAJHNE DELE, OBSTAJA NEVARNOST 
ZADUŠITVE! 

13. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, 
psihološkimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi 
ter s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko to napravo 
uporabljajo le, če to počnejo pod ustreznim nadzorom in 
če so na voljo podrobna navodila o varni uporabi 
naprave in njenem nastanku ter so opisane obstoječe 
nevarnosti. 

14. Naprave ne uporabljajte brez nadzora. Če zapustite 
prostor, napravo vedno izklopite. 

● 
15. Napajalnega kabla ne zvijajte in ne prepletajte. 
16. Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami. 
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17. Naprave ne uporabljajte na prostem. 
18. Naprave nikoli ne pokrivajte. 
19. Naprave nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer se 

pojavljajo plin, olje ali žveplo. 
20. Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali 

prekomerne vlage, npr. v vlažnih kleteh, ob bazenih, 
kadeh ali tuših. Poskrbite, da v napravo ne pride voda. 

21. Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote (npr. 
ob ogrevalnih sistemih) in se izogibajte neposredni 
sončni svetlobi. 

22. Od vnetljivih snovi (npr. alkohola) ali posod pod 
pritiskom (npr. posod s pršilom) naj bo oddaljen 
najmanj 50 cm. 

23. Na napravo ne postavljajte težkih ali vročih 
predmetov. 

24. Napravo postavite na stabilno in ravno površino. 
25. V napravo nikoli ne vstavljajte prstov, pisal ali 

drugih predmetov in poskrbite, da ne boste nikoli 
blokirali dovoda in odvoda zraka. 

 
26. Posodo za vodo izpraznite takoj, ko se prižge indikator 

"posoda za vodo je polna" in se oglasi zvočni signal. 
27. Ko je v rezervoarju za vodo voda, naprave ne premikajte 

hitro, da ne pride do iztekanja ali brizganja vode. 
28. Ko vstavljate posodo za vodo, jo vedno trdno pritisnite v 

razvlaževalnik zraka. 
29. Če želite napravo premakniti, se vedno prepričajte, 

da so parkirne zavore sproščene. 
30. Delovna temperatura je med 5 °C in 35 °C. 
31. POZOR: Odvlaževalnik ima funkcijo samodejnega 

odmrzovanja. Če na tuljavi uparjalnika nastane zmrzal, 
se kompresor samodejno izklopi, vendar bo hladilnik 
deloval, dokler se zmrzal ne razprši. Ko se tuljava 
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popolnoma odmrzne, se kompresor samodejno zažene 
in razvlaževanje se nadaljuje. 

 
32. Ko naprave ne uporabljate, odklopite in izpraznite 

rezervoar za vodo. 
33. Preden izvlečete omrežni vtič, napravo vedno izklopite. 
34. Ne vleci za napajalni kabel, da bi napravo izključil iz 

električnega omrežja. Za izvlečenje napajalnega kabla 
vedno potegnite za vtič. 

35. Da bi se izognili električnemu udaru, vtiča ne držite z 
mokrimi rokami. 

36. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite navpično na 
varnem, suhem in otrokom nedostopnem mestu ter je ne 
prekrivajte s plastično embalažo. 

37. Napravo vzdržujte in čistite v dobrem stanju. Če imate 
kakršna koli vprašanja o vzdrževanju, se lahko obrnete 
na telefonsko številko za stranke / servisni center, ki ga 
je pooblastil proizvajalec. 
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POSEBNE INFORMACIJE O HLADILNEM SREDSTVU R290 
 
1. R290 je hladilno sredstvo v skladu z okoljskimi smernicami ES. 
2. Hladilno sredstvo je brez vonja. 
3. Napravo je treba namestiti v prostor, kjer ni virov vžiga (npr.: odprt ogenj, 

plinske in električne naprave z odprtim virom toplote). 
4. Klimatske naprave ne preluknjajte in ne zažgite. 
5. Prepričajte se, da hladilni krog ni navrtan. 
6. Neprevetreni prostori, v katerih je naprava nameščena, deluje ali se 

skladišči, morajo biti zasnovani tako, da se morebitne izgube hladilnega 
sredstva ne kopičijo. S tem se izognete nevarnosti požara ali eksplozije 
zaradi vžiga hladilnega sredstva, ki ga povzročijo električne pečice, 
štedilniki ali drugi viri vžiga. Naprava mora biti shranjena tako, da ne more 
priti do mehanskih poškodb. 

7. Osebe, ki upravljajo ali posredujejo v hladilnem krogu, morajo imeti 
veljavno spričevalo, ki ga izda pooblaščeni organ in potrjuje njihovo 
strokovno znanje o ravnanju s hladilnimi sredstvi v skladu s specifikacijo, ki 
jo priznavajo industrijska združenja. 

8. Popravilo je treba opraviti v skladu z navodili proizvajalca naprave. 
Popravila in vzdrževalna dela, ki zahtevajo uporabo dodatnega 
strokovnega osebja, je treba izvajati pod nadzorom strokovnjaka, ki je 
odgovoren za ravnanje z vnetljivimi hladilnimi sredstvi. 

9. Popravila je treba izvajati v skladu z navodili proizvajalca naprave. 
Popravila in vzdrževalna dela, ki zahtevajo posredovanje dodatnega 
usposobljenega osebja, je treba izvajati pod nadzorom usposobljene 
osebe, odgovorne za ravnanje z vnetljivimi hladilnimi sredstvi. 
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RECIKLIRANJE 

Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da 
jih odvržete med razvrščene odpadke. 

 

ODSTRANITEV 

Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje 
odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in 
elektronska oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive 
snovi. Zato je ne odlagajte med nesortirane preostale odpadke, 
temveč na za to namenjenem zbirnem mestu za odpadno 
električno in elektronsko opremo. S tem boste pripomogli k 
varovanju virov in okolja. Za več informacij se obrnite na 
prodajalca ali lokalne organe. Direktiva 2012/19/EU 

 
 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
Potrjujemo, da je ta članek v skladu z osnovnimi zahtevami, 
predpisi in direktivami EU. Podrobno izjavo o skladnosti si lahko 
kadar koli ogledate na naslednji povezavi: 

https://www.schuss-home.at/downloads 

Razen napak in tehničnih sprememb. 
 
 
OBSEG DOSTAVE 
 
V sklopu dobave razvlaževalnika zraka BE COOL boste prejeli:  
 
• 1x razvlaževalnik zraka 
• 1x priročnik z navodili 
• 1x cev za odpadno vodo 
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OPIS ENOTE 
 
Spredaj 

 
Nazaj 

 
 
 
 
 
ZAČETEK 
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PRED PRVIM ZAGONOM 
 
Razpakiranje enote 
 
1. Odprite škatlo in odstranite enoto. 
2. Embalažo v celoti odstranite iz naprave.  

 
INSTALACIJA 
Pri namestitvi upoštevajte naslednje točke.  
 
• Napravo postavite na ravno in trdno površino, tako da je naprava v 

fiksnem položaju. 
• Oddaljenost od sten ali drugih predmetov mora biti vsaj 50 cm. 
• Pred uporabo enote se prepričajte, da sta dovod in odvod zraka brez ovir 

in da nista blokirana.  
• Napravo priključite v ozemljeno vtičnico.  
• če je bil razvlaževalnik zraka premeščen, mora pred vsako uporabo 24 ur 

stati v pokončnem položaju, da se notranje komponente ne poškodujejo. 
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FUNKCIJE 
 
Odvlaževalnik zraka upravljajte z nadzorno ploščo:  
 

 
 

 

Časovnik 
Pritisnite gumb za nastavitev časa vklopa/izklopa 
razvlaževalnika zraka. Razpon nastavitev je od 1 do 24 ur. Če 
želite preklicati nastavitev časovnika, po potrditvi nastavljenega 
časa dvakrat pritisnite gumb . 

 
Suhi ključ 
Pritisnite ta gumb, da se v razvlaževalniku začne postopek 
sušenja. 

 Hitrost ventilatorja 
Pritisnite gumb Hitrost, da nastavite hitrost ventilatorja. 

 

Prikazovalnik LED 
V načinih AUTO, Continuous in DRYING se na zaslonu prikaže 
vlažnost v prostoru. Ko je vlažnost nastavljena v načinu AUTO, 
prikazovalnik prikazuje nastavljeno vlažnost in nastavljeni čas 
v stanju časovnika. 

 

Prilagoditev vlažnosti 
Vlažnost je nastavljena v krogu v razponu od 30 % do 80 % v 
korakih po pet, nastavitev vlažnosti deluje samo v samodejnem 
načinu. 

 
Način - Ključ 
S pritiskom na ta gumb preklapljate med različnimi načini. 
Prižge se ustrezna lučka. 
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 Vklopljeno / izklopljeno - tipka 
Pritisnite ta gumb, da vklopite ali izklopite razvlaževalnik zraka. 

 
Načini delovanja 
 
Časomer 
 
• Enkrat pritisnite gumb časovnika, da aktivirate način časovnika. 
• Prikazovalnik se prižge, utripa in prikazuje "00". 
• Večkrat pritisnite gumb časovnika in izberite med 1 in 24 urami. Ko 

izberete čas časovnika, počakajte 5 sekund, aparat bo samodejno potrdil 
čas. 

• Če je enota v stanju pripravljenosti, s koraki 1 do 3 nastavite čas 
samodejnega vklopa. 

 
Izklop časovnika: Ko preteče želeni čas, se enota izklopi. 
 
Vklopljen časovnik: Ko je dosežen želeni čas, se enota samodejno vklopi. 
 
Samodejni način 
 
Pri samodejnem razvlaževanju AUTO se kompresor samodejno zažene takoj, 
ko je vlažnost v prostoru za 5 % višja od nastavljene, ventilator pa deluje z 
nastavljeno hitrostjo. 
Če je vlažnost za 5 % nižja od nastavljene vlažnosti, se kompresor ustavi, 
vendar ventilator še naprej deluje z nastavljeno hitrostjo. Če je vlažnost v 
prostoru med + 5 % in -5 % nastavljene vlažnosti, enota nadaljuje z 
delovanjem, dokler vlažnost v prostoru ni 5 % pod trenutno nastavljeno ciljno 
vrednostjo. 
Tovarniško nastavljena privzeta vrednost je 50 % in jo lahko izberete v petih 
korakih med 30 % in 80 % z večkratnim pritiskom na gumb "Nastavitev 
vlažnosti". 
 
Neprekinjen način 
 
V tem načinu enota deluje neprekinjeno, dokler se ne izklopi, dokler časomer 
ne izklopi enote ali dokler ni posoda za vodo polna, razen če se uporablja 
odtočna cev. V tem načinu ni mogoče izbrati ciljne vlažnosti prostora.  
 
Suhi način 
 
V tem načinu enota deluje neodvisno od vlažnosti v prostoru. 
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V tem načinu na zaslonu ni prikazana vlažnost, ventilator pa privzeto deluje z 
visoko močjo. 
 
Odvodnjavanje 
 
Pri uporabi rezervoarja za vodo 
 
Ko je rezervoar za vodo poln, se naprava samodejno izklopi in z zvočnim 
signalom pokaže, da je rezervoar za vodo poln. Prižge se indikator polnega 
rezervoarja. 
Razvlaževalnik zraka deluje le še po izpraznitvi rezervoarja za vodo. 
 

 

 
Opomba: V rezervoarju za vodo preverite, ali je plovec v pravilnem 
položaju. Plovca ne odstranite in se prepričajte, da se lahko prosto vrti. 
Če je plovec odstranjen, aparat ne bo prepoznal, kdaj je rezervoar za 
vodo poln. 
 
 
Pri uporabi z odtočno cevjo 
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• S priključitvijo priložene odtočne cevi lahko vodo samodejno izpraznite v 
talno kanalizacijo. Uporabite lahko tudi druge cevi. ( notranji premer 0,35 
palca)  

• Na zadnji strani je izhod za vodo. Odstranite vtič. 
• En konec odtočne cevi pritrdite na odtočno odprtino.  
• Drugi konec rute usmerite v odtok.  
 

 

 
POZOR! Odtok vode mora biti nižje od odtoka vode iz aparata. Naprave ne 
postavljajte na tla in ne vodite cevi navzgor! 
 
Če uporabljate odtočno cev, ki ni vključena v obseg dobave, bodite pozorni na 
dolžino cevi. Ne sme biti predolga, saj bo voda odtekala in ne bo izčrpana. 
 
 
 

 
 
 
Opomba: 
 
• Prepričajte se, da je priključek cevi tesen. 
• Prepričajte se, da je cev za vodo nagnjena navzdol in brez pregibov, da 

lahko voda odteče. 
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• Če vodo s cevjo odvajate v zunanji rezervoar za vodo, drugega konca ne 
potopite v že odteklo vodo. 

• Za boljše odtekanje vode postavite aparat v dvignjen položaj. 
• Uporabite kratko cev. Če je cev predolga, obstaja možnost, da voda ne 

bo popolnoma odtekla. Zaradi stoječe vode v cevi lahko nastane plesen. 
• Ko odtoka ne uporabljate, odstranite odtočno cev iz odtoka in jo ponovno 

zaprite. Voda se bo nato stekala nazaj v notranji rezervoar za vodo. 
 
  
Vzdrževanje 
 
• Za vzdrževanje enote jo izklopite in izključite iz vtičnice. 
• Ko razvlaževalnika ne uporabljate, ga odklopite iz električnega omrežja. 
• Za čiščenje uporabljajte vodo in blaga čistila. Za čiščenje naprave ne 

uporabljajte belil ali abrazivnih sredstev. 
• Za čiščenje uporabljajte samo vlažno krpo. Razvlaževalnik ne sme biti 

izpostavljen vodnim curkom ali brizganju vode, saj lahko to povzroči 
slabšo izolacijo ali poškodbe elektronike. 

• Odprtine za dovod in odvod zraka očistite z mehko krtačo ali čopičem.  
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Redno čistite posodo za vodo, da 
v vlažilniku ne bi nastala plesen.  

 
 
Plastično površino enote skrbno 
očistite z vlažno krpo in uporabite 
le zelo blaga čistila, brez 
abrazivnih sredstev ali belil, da ne 
pride do prask ali poškodb. 

 

 
 
Okvir filtra očistite s toplo vodo 
vsaj vsaki 2 tedna.  

 
 
Čiščenje filtra 
 
• Filter je nameščen za zadnjo sesalno rešetko. Odstranite sesalno rešetko 

iz razvlaževalnika in odstranite filter. 
• Z sesalnikom z nastavkom za mehko krtačo odstranite večje ostanke in 

prašne usedline. 
• Filter operite v mlačni milnici. 
• Izperite filter s čisto vodo in ga pustite, da se temeljito posuši. 
• Zamenjajte filter. 
 
Obvestilo: Ne čistite filtra v pomivalnem stroju. Ne uporabljajte 
razvlaževalnika brez priloženega filtra. 
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Odpravljanje težav 
 
Kode napak 
 

Koda 
napake Opis napake 

FL Rezervoar za vodo je poln 

E2 Nepravilno delovanje senzorja temperature vtoka 

P1 Celoten stroj je v načinu odmrzovanja, to ni okvara. 
 
 
Problem Vzrok Rešitev 

Razvlaževalnik 
zraka ne  
se ne zažene. 

Razvlaževalnik zraka 
je izključen iz 
električnega omrežja. 

Prepričajte se, da je omrežni 
kabel razvlaževalnika 
popolnoma vklopljen v 
vtičnico. 

Rezervoar za vodo je 
poln. Izpraznite rezervoar za vodo. 

Temperatura okolja  
nižja od 5 °C ali višja 
od 32 °C.  

Upoštevajte  
temperaturno območje, za 
katero je enota namenjena. 

Razvlaževalnik 
zraka ne izsuši 
tako, kot bi si 
želeli.  
ne tako, kot je 
želeno. 

Umazan filter. Filter očistite, kot je opisano. 

Prenizka sobna 
temperatura ali 
vlažnost zraka. 

V sušnem obdobju se 
zmogljivost razvlaževanja 
zmanjša. 

Razvlaževalnik je 
glasen ali 
povzroča 
nenavaden hrup. 
Hrup. 

Razvlaževalnik zraka 
ni nameščen 
vodoravno. 

Napravo postavite na 
Ravna površina. 

Zračni filter je 
zamašen. Filter očistite, kot je opisano. 

Enota rahlo "sikne". 
Brez napake. Zvok 
pretakanja hladilnega 
sredstva. 

uhajanje vode Priključek cevi je 
zrahljan. Preverite priključek cevi. 
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Drenažni sistem je 
zamašen. 

Odstranite ovire in poravnajte 
vodovodno cev. 

Na tuljavah se 
pojavi zmrzal 

Temperatura v 
prostoru je blizu 15 °C 
ali nižja. 

To je običajna zmrzal, ki se 
nabira na tuljavah, zlasti pri 
nizki sobni temperaturi. 
Odvlaževalnik se samodejno 
odmrzne. 

 
 
Tehnični podatki 
 
Nazivna napetost 220V - 240V  
Frekvenca 50 Hz 
Napajanje  530 W 
Odstranjevanje vlage 30 L/dan (30 °C/ RH 80%) 
Kroženje zraka 230 m³/h 
Prostornina rezervoarja za vodo 4 litri 
Hladilna tekočina R290 
Dimenzije izdelka 338 x 511 x 247 mm 
Teža 11 kg 
 
Kontaktni naslovi za dodatne 
informacije in linije storitev: 

Schuss Home Electronic GmbH 
Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj  
Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 
www.becool.at  
FB-Nr: 236974 t / FB-Court: Dunaj 
 

 

http://www.becool.at/
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GARANCIJA 
Z nakupom kakovostnega izdelka BE COOL ste kupili inovativen, dolgotrajen in zanesljiv izdelek.  
Za to napravo BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja samo v Avstriji. 
Če je v tem obdobju na vaši napravi potrebno servisno delo, vam zagotavljamo brezplačno popravilo 
(nadomestni deli in delo) ali (po odločitvi družbe Schuss) zamenjavo izdelka. Če popravilo ali zamenjava z 
ekonomskega vidika nista smiselna, si pridržujemo pravico do izdaje dobropisa na podlagi trenutne 
vrednosti. 
Pri ravnanju z razvlaževalnikom se morate vedno najprej obrniti na telefonsko številko za stranke (glejte 
nalepko na napravi ali naslovno stran navodil za uporabo), v primeru ventilatorjev pa se obrnite na 
prodajalca ali neposredno na nas. Upoštevajte, da popravilo, ki ga ne opravi pooblaščena servisna 
delavnica v Avstriji, nemudoma povzroči, da garancija preneha veljati. 
Ta garancija ne vključuje: 
• Popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe 
• Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo  
• Naprave, ki se uporabljajo v komercialne namene - tudi delno 
• naprave, ki so poškodovane zaradi zunanjih sil (padec, udarec, razpoka, nepravilna uporaba itd.) in 

estetske obrabe 
• Naprave, ki so bile uporabljene nepravilno. 
• Naprave, ki jih ni odprla naša pooblaščena servisna delavnica. 
• Poškodbe zaradi nepravilno zaprtih odtokov za kondenzacijo na klimatskih napravah ali nepravilno 

vstavljene posode za vodo. 
• Neizpolnjena pričakovanja strank. 
• Škoda, ki jo povzročijo višja sila, voda, strela in prenapetost. 
• Naprave, na katerih je bil izbrisan, nečitljiv ali odstranjen apoen in/ali serijska številka na napravi.   
• servisna dela, ki jih ne opravijo naše pooblaščene delavnice, stroški prevoza do pooblaščene 

delavnice ali do nas in nazaj ter s tem povezana tveganja. 
Upoštevajte, da v garancijskem roku zaračunamo pavšalno nadomestilo v višini 60 EUR (indeksirano po 
indeksu cen življenjskih potrebščin 2010, junij 2015) v primeru napak pri delovanju ali če napake ni mogoče 
ugotoviti. 
Skupno garancijsko obdobje 2 let se ne podaljša, če se opravi garancijski servis (popravilo ali zamenjava 
naprave).  
Dveletna garancija velja le, če predložite originalni račun (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter 
celotno ime naprave) in ustrezen garancijski list, na katerem morata biti navedena tip naprave in serijska 
številka (najdete ju na škatli in na zadnji ali spodnji strani naprave)! Če garancijskega lista ni mogoče 
predložiti, velja le zakonsko določeno garancijsko kritje! 
Upoštevajte, da ta garancija ne spreminja zakonsko določenega garancijskega kritja in da velja v celoti ne 
glede na to. 
Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenci so odškodninsko odgovorni le v primeru hude 
malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar ne nastale prihranke, 
posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska 
odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za posnete podatke.   
Čestitamo vam za izbiro. Upamo, da boste uživali v uporabi naprave BE COOL! 
 
NASLOV 
Prodaja BE COOL 
Schuss Home Electronic GmbH 
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3 
Tel: +43 (0)1/ 970 21 
 

 
Ta garancijski list je treba skupaj z napravo izročiti pooblaščenemu servisu ali trgovcu, pri katerem 
ste napravo kupili, v primeru garancijskega zahtevka! 

 

Oznaka tipa:................................................................. 
 
Serijska številka:........................................................... 


