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Vsebina kompleta/deli naprave

Vsebina kompleta/deli naprave
1

Oddajnik

2

Pokrovček predela za baterijo

3

Pas

4

Pritisni gumb, 2x

5

Zaporna kljukica

6

Baterija

Kode QR
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Hitro in preprosto do cilja s kodami QR
Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih,
nadomestne dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati
videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na
cilju.
Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so
grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do
spletne strani ali kontaktne podatke.
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Kode QR

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!
Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni
telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR
ter povezavo z internetom*. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s
programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Kode QR
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Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite
naslednjo kodo QR in izvedite več o Aldijevem izdelku, ki
ste ga kupili.*

* Pri uporabi bralnika kod QR lahko
nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše
naročnine.
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Splošno

Splošno
Preberite in shranite navodila za
uporabo
Ta navodila za uporabo veljajo za ta Bluetooth®-merilnik srčnega utripa. Vsebujejo
pomembne informacije o ravnanju z izdelkom
in negi. Zaradi boljše razumljivosti bomo Bluetooth®-merilnik srčnega utripa v navodilih
krajše imenovali merilnik srčnega utripa.

Splošno
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Pred začetkom uporabe merilnika srčnega
utripa natančno in v celoti preberite navodila
za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko poškoduje
merilnik srčnega utripa.
Osnova navodil za uporabo so standardi in
predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini
upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za primer
kasnejše uporabe.
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Splošno

Če merilnik srčnega utripa predate tretjim
osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta
navodila za uporabo.

Razlaga znakov
V navodilih za uporabo, na merilniku srčnega utripa in
na embalaži se uporabljajo naslednji grafični simboli in
opozorilne besede.

Splošno
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OPOZORILO! Opozorilna beseda označuje
nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki, če
se ne prepreči, lahko ima za posledico smrt
ali hudo telesno poškodbo.
PREVIDNO! Opozorilna beseda označuje
nevarnost z nizko stopnjo tveganja, ki, če se
ne prepreči, lahko ima za posledico majhno
ali zmerno telesno poškodbo.
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Splošno

NAPOTEK! Opozorilna beseda svari pred
možno materialno škodo ali podaja koristne
dodatne informacije o sestavi ali delovanju.
Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o
skladnosti“): S tem simbolom označeni izdelki
izpolnjujejo zahteve direktiv R&TTE 1999/5/ES
in RoHS 2011/65/EU.

Varnost
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Varnost
Namenska uporaba
Merilnik srčnega utripa je namenjen izključno za
merjenje vašega srčnega utripa pri športnih aktivnostih. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni
primeren za poslovne, terapevtske ali zdravstvene
namene. Ni igrača in ni medicinski pripomoček.
Merilnik srčnega utripa uporabljajte le tako, kot je
opisano v teh navodilih za uporabo.
Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in
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Varnost

lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb.
Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega
jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali
napačne uporabe.

Varnostni napotki

OPOZORILO!
Nevarnost zaužitja in zadušitve!
Če otroci ali živali pogoltnejo oddajnik, se
lahko z njim zadušijo.

−− Oddajnik hranite zunaj dosega otrok in živali.

Varnost
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−− Če otrok ali žival pogoltneta oddajnik ali posamezno baterijo, takoj poiščite zdravniško
pomoč.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba lahko povzroči hude
poškodbe.
−− Če nosite srčni spodbujevalnik, se nujno posvetujte s svojim zdravnikom, preden prvič uporabite merilnik srčnega utripa.
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Varnost

−− Z zdravnikom se pogovorite, preden začnete
s programom treninga z merilnikom srčnega
utripa.
OPOZORILO!
Nevarnost eksplozije!
Če se baterije močno segrejejo, lahko eksplodirajo.
−− Baterije ne segrevajte, hranite jo proč od vročih
površin in je ne mečite v ogenj.
−− Oddajnik in baterijo zaščitite pred neposredno
sončno svetlobo.

Varnost
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OPOZORILO!
Nevarnost kemičnih razjed zaradi
kisline iz baterij.
Kislina, ki izteče iz baterij, lahko povzroči
kemične razjede.
−− Preprečite stik kisline iz baterij s kožo, očmi in
sluznicami.
−− V primeru stika s kislino prizadeta mesta takoj
sperite z obilico čiste vode in po potrebi pojdite
k zdravniku.
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Varnost

PREVIDNO!
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.
−− Merilnika srčnega utripa ne uporabljajte, če ima
vidne poškodbe.
−− Pri popravilih se smejo uporabljati le deli, ki
ustrezajo prvotnim podatkom o napravi.
−− Ohišje oddajnika odprite le, da zamenjate baterije, popravila pa prepustite strokovnjakom.
Obrnite se na naš servis. Jamstvo in garancija

Varnost
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sta izključena v primeru samovoljnih popravil
ali napačne uporabe.
−− Merilnika srčnega utripa ne uporabljajte, če
ste alergični na lateks. Merilnik srčnega utripa
lahko vsebuje delce iz lateksa in pri vas tako
povzroči draženje kože in pordelost.
−− Merilnika srčnega utripa ne uporabljajte, če
med treningom na koži opazite rahlo pordelost.
Takoj se posvetujte z zdravnikom.
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Varnost

NAPOTEK!
Nevarnost poškodb!
Nestrokovno ravnanje z merilnikom srčnega utripa lahko povzroči poškodbe.
−− Oddajnika nikoli ne shranjujte tako, da bi lahko
padel v kopalno kad ali umivalnik.
−− Baterije ne polnite znova.
−− Baterijo odstranite iz oddajnika takoj, ko se
izprazni. Stare baterije se prej izrabijo.
−− Baterijo vzemite iz oddajnika, če izdelka dalj
časa ne boste uporabljali.
−− Merilnik srčnega utripa uporabljajte pri tempe-

Varnost
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raturi okolja med –10 °C in +60 °C.
−− Oddajnika ne dajajte v vodo ali v druge tekočine.
−− Merilnik srčnega utripa ne imejte v bližini ognja
in vročih površin.
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Preverite merilnik srčnega utripa

Preverite merilnik srčnega
utripa in vsebino kompleta
NAPOTEK!
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim
nožem ali drugimi ostrimi predmeti, lahko hitro poškodujete merilnik srčnega
utripa.
−− Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Merilnik srčnega utripa vzemite iz embalaže.

Preverite merilnik srčnega utripa
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2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli
(glejte sliko A).
3. Preverite, ali sta oddajnik 1 ali merilni pas 3
poškodovana. V tem primeru merilnika srčnega
utripa ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev
servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

Merilnik srčnega utripa
Funkcije
Z merilnikom srčnega utripa lahko med treningom
merite svoj srčni utrip.
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Preverite merilnik srčnega utripa

Izmerjeni podatki se pošljejo v napravo, npr. v pametni
telefon ali napravo za fitnes. Z brezplačnim programom
Crane Connect App lahko te podatke izčrpno analizirate.
Ko namestite program Crane Connect App, v njem lahko
dobite naslednje informacije o treningu:
• meritev srčnega utripa
• cone treninga
• poraba kalorij
• sledenje GPS
• trajanje aktivnosti
• opravljena razdalja
• hitrost (aktualna in povprečna)

Merilnik srčnega utripa
•
•
•
•
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ritem (aktualen in povprečen)
lastna izbira glasbe
dnevnik treningov
način kilometrov ali milj

Načini prenosa
Izmerjen srčni utrip se prenese
• preko tehnologije Bluetooth® 4.0 v vaš pametni
telefon, ali
• preko prenosne frekvence 5,3 kHz na različne vadbene
naprave. Preko tehnologije Bluetooth® 4.0 je možno

28

SLO

Merilnik srčnega utripa

brez motenja trenirati v skupini.
Če ne uporabljate pametnega telefona in programa
Crane Connect App, je merilnik srčnega utripa združljiv z
večino vadbenih naprav v fitnesih.

Združljive naprave Bluetooth®
Naslednje naprave, ki imajo Bluetooth® SmartReady
(Bluetooth® 4.0), so združljive z merilnikom srčnega
utripa in programom:
• Apple® iPhone® 4sin novejše različice
• Apple® iPad® 3. generacije in novejše različice
• Apple® iPad mini™ 1. generacije in novejše različice

Merilnik srčnega utripa
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• Apple® iPad Air™ in novejše različice
• Pametni telefoni in tablični računalniki s sistemom
Android™ 4.3 in novejšimi različicami

NAPOTEK!

Seznam vseh združljivih naprav najdete na
internetu
www.cranesportsconnect.com/compatibility.

Vodotesnost
V naslednji tabeli si preberite, v katerih pogojih je
merilnik srčnega utripa odporen na vodo do 3 bar.
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Merilnik srčnega utripa

Pogoji

Vodotesnost do 3 bare

Pršenje dežja

Da

Pranje rok
(škropljenje)

Da, toda merilnika srčnega
utripa ne potopite v vodo

Tuširanje

Ne

Kopanje/
plavanje

Ne

Vodni športi (npr. Ne
potapljanje)

Uporaba
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Podatek v barih se nanaša na zračni nadtlak, ki je bil
uporabljen v sklopu preizkusa vodotesnosti oddajnika
po DIN 8310.

Uporaba
Sestavljanje merilnika srčnega utripa
−− Oddajnik 1 na merilni pas 3 pritisnite tako, da se
pritisni gumbi 4 slišno zaskočijo (glejte sliko B).
Merilnik srčnega utripa ste uspešno sestavili in ga zdaj
lahko uporabljate.
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Uporaba

Prenos in namestitev programa Crane
Connect App

Če želite merilnik srčnega uporabljati skupaj s
programom Crane Connect App, morate program Crane
Connect App najprej prenesti in ga namestiti v svoj
pametni telefon.
−− Brezplačen program Crane Connect App si prenesite
iz trgovin App Store, Google Play Store ali preko te
kode QR.
Koda QR za Android:

Koda QR za iOS:

Uporaba
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−− Program Crane Connect App namestite v svoj pametni telefon.

NAPOTEK!
−− Pri tem upoštevajte navodila na
svojem pametnem telefonu.

Nastavitve uporabnika
Če želite v programu Crane Connect App opraviti nastavitev uporabnika, upoštevajte ta postopek:
1. Program Crane Connect App odprite v svojem pametnem telefonu.
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Uporaba

V meniju „Home“ (Domov) imate na voljo za izbiro
naslednje točke:
• Heart-Rate Monitor
• Tutorials
• All Settings
• FAQ: Troubleshooting
2. Da bi opravili nastavitve, specifične za uporabnika ali
izdelek, izberite simbol programa „All Settings“.
Zdaj se na zaslonu pokažejo različni simboli.
3. Da bi nastavili novega uporabnika oz. se prijavili
z obstoječim uporabnikom, izberite simbol „User
Settings“.

Uporaba
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Upoštevajte navodila programa Crane Connect App
korak za korakom.

NAPOTEK!

Nove uporabnike lahko določite tudi preko
internetne strani www.cranesportsconnect.com.

Namestitev merilnika srčnega utripa

1. Kontakte senzorja navlažite na gladki notranji strani
merilnega pasu 3 npr. z nekaj vode (glejte sliko F).
Tako zagotovite dober stik s kožo.
2. Merilnik srčnega utripa sestavite iz pasu in
oddajnika 1 (glejte poglavje „Sestavljanje merilnika srčnega utripa“).
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Uporaba

3. Elastični merilni pas si nato nadenite tako, da so
senzorji na prsnem košu pod prsnimi mišicami oz.
prsmi ter da oddajnik ni obrnjen na glavo
(glejte sliko A).
4. Pas zapnite z zaporno kljukico 5 .
5. Po potrebi popravite položaj pasu, tako da bo ta
napet, toda še vedno udobno nameščen
(glejte sliko C).
Pas ne sme zdrsniti navzdol, ne sme pa vam tudi
povzročati bolečin.

Uporaba
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NAPOTEK!
Med treningom se izogibajte močnim magnetnim poljem (npr. transformatorji), saj bi
drugače lahko nastala odstopanja pri prenosu izmerjenega srčnega utripa.

Povezava merilnika srčnega utripa
preko Bluetootha
NAPOTEK!

Pazite, da je funkcija Bluetooth® na vašem
pametnem telefonu aktivirana.
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Uporaba

Ko ste nastavili uporabnika in nastavitve izdelka, lahko
merilnik srčnega utripa s pametnim telefonom povežete
preko Bluetootha.
1. Da bi merilnik srčnega utrip preko Bluetootha
lahko povezali s pametnim telefonom, v meniju
„All Settings“ izberite simbol programa „Heart-Rate
Monitor“.
Na zaslonu se pokaže meni „Settings“. Tu najdete dodatne možnosti nastavitev merilnika srčnega utripa.
2. Merilnik srčnega utripa vključite, preden ga povežete
s pametnim telefonom (glejte poglavje „Namestitev
merilnika srčnega utripa“).

Uporaba
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3. Merilnik srčnega utripa povežite s pametnim telefonom tako, da v polju “Connect“ izberete možnost
„Pairing“.
Zdaj se pametni telefon poveže z merilnikom srčnega
utripa.
4. Pojdite nazaj v meni „Home Menu“.
5. Da bi takoj lahko odprli meritve srčnega utripa in
vse analize, izberite simbol programa „Heart-Rate
Monitor“.
6. Prelistajte posamezne površine tako, da s prstom
drsite v desno.
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NAPOTEK!

Uporaba

Ko je internetna povezava vašega pametnega telefona aktivirana, se po treningu
vsi podatki treninga samodejno preko
programa Crane Connect App naložijo na
internetno stran www.cranesportsconnect.
com in se tam shranijo.

Čiščenje in vzdrževanje
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Čiščenje in vzdrževanje
Zamenjava baterije
NAPOTEK!
Nevarnost poškodb!
Če pokrovčka predela za baterijo ne zaprete dobro, lahko v oddajnik pride vlaga.
Oddajnik se tako lahko pokvari.
−− Pokrovček predela za baterijo trdno
zaprite, da vlaga ne bo mogla priti v
oddajnik.
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Čiščenje in vzdrževanje

1. Da bi odprli pokrovček predela za baterijo 2 , ga s
kovancem zasučite v levo (glejte korak 1 na sliki D).
2. Ven vzemite stare baterije in nove vstavite na enak
način in na isto mesto (glejte sliko E).
Ne odstranite bele nalepke na predelu za baterijo. Baterija mora ležati pod majhno zlato kovinsko
kljukico s pozitivnim polom navzgor.
3. Pokrovček predela za baterijo znova namestite
(glejte korak 2 na sliki D).
4. Da bi pokrovček predela za baterijo zaprli, ga s
kovancem zasučite v desno (glejte korak 3 na sliki D).

Čiščenje in vzdrževanje
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Čiščenje merilnika srčnega utripa
NAPOTEK!
Nevarnost poškodb!
Nestrokovno ravnanje z merilnikom srčnega utripa lahko povzroči poškodbe.
−− Ne uporabljajte nobenih agresivnih
čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi
ali najlonskimi ščetinami ter ostrih
ali kovinskih predmetov za čiščenje,
kot so noži, trde lopatice in podobno.
Omenjene snovi lahko poškodujejo
površine.
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Čiščenje in vzdrževanje

−− Oddajnika ne dajajte v vodo ali v
druge tekočine.
−− Merilnika srčnega utripa ne sušite v
sušilnem stroju.
Pas lahko operete ročno ali v pralnem stroju.
−− Pas 3 operite pod tekočo vodo in po potrebi uporabite nekaj blage milnice.
−− Pas lahko operete tudi v pralnem stroju pri 40 °C brez
mehčalca.
−− Oddajnik 1 obrišite z mehko krpo, ki se ne kosmati.
−− Oddajnik in pas naj se popolnoma posušita na zraku,
preden ju shranite.

Čiščenje in vzdrževanje
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Shranjevanje merilnika srčnega utripa
−− Pas 3 shranite ločeno od oddajnika 1 , saj bi se v
nasprotnem primeru baterija lahko hitreje izpraznila.
−− Merilnik srčnega utripa shranite na suhem mestu, da
pritisni gumbi ne zarjavijo.

NAPOTEK!

Ko ste baterijo odstranili, lahko merilnik
srčnega utripa shranite pri temperaturi med
–20 °C in +70 °C.
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Iskanje in odpravljanje napak

Iskanje in odpravljanje napak
Naslednje informacije in pogosta vprašanja poiščite na
naši internetni strani ter težave poskusite sami odpraviti:
www.cranesportsconnect.com/faq
Napaka

Rešitev

Merilnik
srčnega utripa
se ne poveže s
programom Crane
Connect App.

−− Preverite, ali je vaš pametni
telefon združljiv.
−− Preverite, ali je baterija pravilno vstavljena.

Iskanje in odpravljanje napak
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Napaka

Rešitev

Merilnik
srčnega utripa
se ne poveže s
programom Crane
Connect App.

−− Preverite, ali je pas pravilno
nameščen in dobro navlažen.

−− Preverite, ali je pas pravilno
Merilnik srčnega
nameščen in dobro navlažen.
utripa izgubi povezavo s programom −− Preverite, ali so povezavo preCrane Connect
kinila bližnja močna magneApp.
tna polja.
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Iskanje in odpravljanje napak

Napaka

Rešitev

Merilnik srčnega
utripa prenaša
napačen srčni
utrip v program
Crane Connect
App.

−− Preverite, ali so povezavo
prekinila bližnja močna magnetna polja (npr. električni
varilni aparati, transformatorji, robotske kosilnice).
−− Preverite, ali je baterija prešibka ali prazna.
−− Preverite, ali je pas pravilno
nameščen in dobro navlažen.

Izjava o skladnosti
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NAPOTEK!
−− Preden merilnik srčnega utripa reklamirate, preverite, ali je baterija prazna
in jo po potrebi zamenjajte.

Izjava o skladnosti
Podjetje Krippl-Watches izjavlja, da je Bluetooth®-merilnik srčnega utripa (št. modela HO5-CDBT-1) v skladu
s temeljnimi zahtevami in drugimi zadevnimi določili
direktiv R&TTE 1999/5/ES in RoHS 2011/65/EU.
Celotno besedilo izjave o skladnosti dobite na naši
spletni strani:
www.produktservice.info (EAN-Code: 20020491).
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Tehnični podatki
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Tehnični podatki
Tip:
Številka izdelka:
Delovna temperatura:
Baterija:
Prenosna frekvenca:

HO5-CDBT-1
92073
–10 °C do +60 °C
3 V DC, 0,5 mA, CR2032
Bluetooth® 4.0 (~2,4 GHz)
in 5,3 kHz

Odlaganje med odpadke

SLO
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Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo med odpadke odložite ločeno
po vrstah materialov. Lepenko in karton
oddajte med odpadni papir, folije pa med
sekundarne surovine.

Odlaganje merilnika srčnega utripa med
odpadke
Merilnik srčnega utripa med odpadke odložite
v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši
državi.
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Odlaganje med odpadke

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Vsak potrošnik ima zakonsko dolžnost, da vse
baterije in akumulatorske baterije, ne glede na
to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, odda na
zbirno mesto v svoji občini, mestni četrti ali
trgovini, da se odstranijo na okolju prijazen
način. Baterijo oddajte na zbirno mesto le, ko je
izpraznjena.

* z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro,
Pb = svinec

Garancija
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Bluetooth®-merilnik srčnega utripa
Vaši podatki:
Ime kupca:
Poštna številka in kraj:
Ulica:

E-pošta
Datum nakupa *
* Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun.

Kraj nakupa:
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Garancija
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Opis napake:

Podpis:
Izpolnjen garancijski list
pošljite skupaj z izdelkom
v okvari na naslov:
Naslov(i) servisa:
Thesaurus d.o.o.
Stanežiče 95
1210 Ljubljana
SLOVENIA

POPRODAJNA PODPORA
04/2015
00386 31 581155
service@produktservice.info
Tip: HO5-CDBT-1
Številka izdelka: 92073

Telefonska pomoč:
Po običajni tarifi fiksnega
omrežja vašega ponudnika
telefonije.

leta
garancije

Garancija
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Garancijski pogoji
Spoštovane stranke!
Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95%
reklamacij. S koristnimi nasveti našega
posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te
težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se
javite po e-pošti ali po faksu.
Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete
prodajalcu vam svetujemo, da se oglasite na naši dežurni
telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako
prihranili nepotrebne poti.
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Garancijska doba traja 3 leta 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!
Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so
posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila
ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka
nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne
velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih
dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih
in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v
izdelek.

Garancija
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Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso
predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki
izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.
Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno
podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo
blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku,
bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina.
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Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec
je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku
garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se
lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo
izdelek posredovan na ustrezen servis.
Oznaka proizvajalca/uvoznika:

Podjetje in sedež prodajalca:

Krippl-Watches
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Str. 41
4600 Wels

Hofer trgovina d.o.o.

AUSTRIA

Kranjska cesta 1
1225 Lukovica
SLOVENIA

Servisna Služba Za Kupce

SLO
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Distributer:
Krippl-Watches Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Str. 41
4600 Wels
AUSTRIA
www.krippl-watches.com / www.produktservice.info

Poprodajna
KUNDENDIENST podpora
+XXX 31 581155
00386
Typ:
Tip: XXX
HO5-CDBT-1
Številka izdelka: 92073

service@produktservice.info
www.XXX

Artikel-Nr.: XXX
XX/XX/2014

04/2015
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