
 
 
 

UPORABNIŠKI PRAVILNIK 

Hladilnik zraka 
BCP5AC2201F 

 

ČESTITAMO! 

 
HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK BE COOL. 
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PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, NADZORA, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO 
PREBERITE PRIROČNIK ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL 
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE 
POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO IN/ALI IZGUBO GARANCIJSKIH ZAHTEVKOV! 

 
POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI IN ELEKTRIČNIH 
PRIKLJUČKIH. 

Napravo uporabljajte izključno v skladu s smernicami iz tega priročnika za uporabo. Vsaka drugačna 
uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe. 

1. Ta naprava je namenjena izključno za hlajenje bivalnih prostorov v gospodinjstvih in se ne 
sme uporabljati v noben drug namen. 

2. Naprava ni primerna za neprekinjeno in natančno delovanje in je ne smete uporabljati. 
ki se uporabljajo za hlajenje električnih sistemov (npr. v strežniških sobah). 

 ● 
3. Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni poškodovana. V primeru dvoma 

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 servis. 

servisni center, da bi se izognili vsem možnim tveganjem. 
6. Za morebitna popravila se vedno obrnite na servisne službe, ki jih je pooblastil proizvajalec. 

Do centrov za pomoč strankam lahko dostopate prek spleta na naslovu www.becool.at. 
7. Pred priključitvijo na električno omrežje preverite, ali omrežna napetost in vrsta 

električnega toka ustrezata podatkom na tipski ploščici na napravi. 
aparat. 

8. Električna vtičnica, na katero mora biti naprava priključena, ne sme biti okvarjena ali ohlapna. 
in morajo biti primerni za zahtevano tokovno obremenitev, predvsem pa morajo biti zanesljivo 
ozemljeni. V primeru dvoma naj vašo električno napeljavo pregleda usposobljen električar. 

http://www.becool.at/
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9. Ne uporabljajte podaljška, ker se lahko pregreje in povzroči požar. 
10. Prepovedano je prilagajati ali kakor koli spreminjati značilnosti te naprave. Uporabljajte samo 

nadomestni deli in dodatki, ki jih priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru izgubite 
garancijo in jamstvo). 

 ● 
11. Otroci se z napravo ne smejo igrati. 
12. Ne pustite majhnim otrokom, da se igrajo z embalažo - obstaja nevarnost zadušitve 

NA MAJHNIH DELIH! 
13. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z omejenimi fizičnimi, psihičnimi, senzoričnimi ali umskimi 

sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko ta aparat uporabljajo le pod 
ustreznim nadzorom in če se ta aparat uporablja za podrobna navodila o obeh 
uporabo te naprave na varen način in opis vseh obstoječih nevarnosti. 

14. Naprave ne uporabljajte brez nadzora. Vedno, ko zapustite prostor, izklopite 
izklopite napravo. 

 ● 
15. Napajalnega kabla ne zvijajte, ne zapenjajte in ne odpirajte. 
16. Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami. 
17. Naprave ne uporabljajte na prostem. 
18. Naprave nikoli ne pokrivajte. 
19. Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni plin, olje ali žveplo. 
20. Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali visoke vlage, npr. v vlažnih kleteh ali v bližini 

bazeni, kopalne kadi ali tuši. Poskrbite, da voda ne bo prišla v napravo. 
21. Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote (npr. poleg ogrevalnih sistemov) in se izogibajte 

neposrednim 
sončna svetloba. 

22. Najmanjša razdalja do vnetljivih snovi (npr. alkohola) naj bo vsaj 50 cm. 
ali posode pod pritiskom (npr. posode za razprševanje). 

23. Na napravo ne postavljajte težkih ali vročih predmetov. 
24. Napravo postavite na trdno in ravno podporno površino. 
25. V napravo nikoli ne vstavljajte prstov, zatičev ali drugih predmetov in poskrbite, da je vhod za 

zrak 
in izhod nista nikoli blokirana. 

 ● 
26. Redno menjajte vodo. 
27. Rezervoar za vodo vedno napolnite nad najnižjo, nikoli pa nad najvišjo raven. 
28. Vedno se prepričajte, da je čep rezervoarja za vodo trdno potisnjen v odprtino 

rezervoarja za vodo. 
na spodnji strani naprave, tako da voda ne izteka. 

29. Če je v posodi za vodo voda, naprave ne premikajte hitro, da ne pride do izliva vode. 
ali brizganje vode. 

30. Da bi se izognili visoki vlažnosti, naprave v načinu "COOL" dlje časa ne uporabljajte v 
v zaprtem prostoru brez prezračevanja. 

 ● 
31. Ko naprave ne uporabljate, odstranite vtič in izpraznite rezervoar za vodo. 
32. Preden aparat izključite iz električnega omrežja, ga vedno izklopite. 
33. Ne potegnite omrežnega kabla, da bi napravo izključili iz električnega omrežja. Vedno potegnite 

vtič, da izvlečete omrežni kabel. 
34. Da bi se izognili električnemu udaru, vtiča ne držite z mokrimi ali vlažnimi rokami. 
35. Ko naprave ne uporabljate, jo hranite v navpični legi na varnem, suhem in otrokom 

nedostopnem mestu, 
in naprave ne prekrivajte s plastično embalažo. 

36. Z vzdrževanjem in čiščenjem ohranjajte aparat v dobrem stanju. Če imate kakršna koli 
vprašanja o vzdrževanju, se obrnite na telefonsko številko za stranke/servisni center, ki ga je 
pooblastil 
proizvajalec. 
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RECIKLIRANJE 
Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih odvržete med 
razvrščene odpadke. 

 
 

 

RAVNANJE Z ODPADKI 
Piktogram s prečrtanim košem za smeti opozarja na zahtevo po ločenem odstranjevanju 
električnih in elektronskih naprav (OEEO). Električne in elektronske naprave lahko 
vsebujejo nevarne in okolju škodljive snovi. Zato jih ne odlagajte med nesortirane 
preostale odpadke, temveč v registriranem zbirnem centru za odpadno električno in 
elektronsko opremo. S tem boste pripomogli k ohranjanju virov in varovanju okolja. 
Za dodatne informacije se posvetujte s prodajalcem ali lokalnimi organi. 

 
 

 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
Potrjujemo, da je ta članek v skladu z bistvenimi zahtevami, predpisi in smernicami EU. 
Podrobno izjavo o skladnosti si lahko kadar koli ogledate na naslednji povezavi: 
www.schuss-home.at/downloads 

 Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. 

 
 

OBSEG DOSTAVE 
 

Hladilnik zraka BE COOL je opremljen z: 
• 1x zračni hladilnik 
• 1x daljinski upravljalnik 
• 1x priročnik za uporabo 
• 4x kolesa 

 
 

OPIS NAPRAVE 
 

Opis posameznih sestavnih delov 
 
 
 

http://www.schuss-home.at/downloads
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Podrobnosti o nadzornem panelu in zaslonu 
Kazalniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadzorni elementi 
 
 

KOMISIONIRANJE 
 

PRED PRVO UPORABO NAPRAVE 
 

Razpakiranje naprave 
1. Odprite škatlo in vzemite aparat. 
2. Z aparata odstranite vso embalažo. 
3. Povsem odvijte omrežni kabel in pazite, da ga ne poškodujete. 

 
Transportna kolesa 
Za lažji transport je naprava opremljena s transportnimi kolesi. 

 
1. Po previdnem razpakiranju aparata vstavite transportne valje v določene zareze na dnu 

aparata. 
 

INSTALACIJA 
Pri namestitvi upoštevajte naslednje točke. 

 
1. Napravo postavite na ravno in trdno površino. 
2. Med stenami ali drugimi predmeti mora biti vsaj 50 cm prostora. 
3. Pred uporabo naprave se prepričajte, da sta dovod in odvod zraka brez ovir in da 

nista zamašena. 
4. Napravo priključite na ozemljeno vtičnico. 
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POLNJENJE REZERVOARJA ZA VODO 

POZOR 
Preden napolnite rezervoar za vodo, se prepričajte, da je čep rezervoarja za 

vodo na spodnji strani naprave AirCooler trdno potisnjen v odprtino 
rezervoarja za vodo, da voda ne izteka. 

 
Poleg tega upoštevajte naslednje: 

1. Odprite dovod vode na sprednji strani zračnega hladilnika. 
2. Posodo za vodo previdno napolnite s čisto vodo z zalivalko ali podobno posodo 

Bodite pozorni na nivo polnjenja na sprednji strani posode za vodo: 
Oznaka MIN   pravilno delovanje črpalke mora biti rezervoar za vodo 
napolnjen preko oznake MIN. 
Oznaka MAX  Rezervoarja za vodo ne smete napolniti preko oznake MAX, sicer 
lahko voda pride v notranjost aparata in poškoduje elektronske dele. 

3. Prepričajte se, da naprava ni vlažna ali mokra od zunaj, in jo po potrebi obrišite. 
4. Zaprite loputo za dovod vode. 

 
 

DALJINSKI NADZOR 
 
 

PRIPRAVA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA - VSTAVLJANJE ALI ZAMENJAVA 
BATERIJ 
Za pravilno delovanje sledite spodnjim korakom: 

 
Začetno delovanje: 

1. Za prvo uporabo daljinskega upravljalnika odstranite plastični pokrov predala za baterije na 
zadnji strani daljinskega upravljalnika. 

 
Zamenjava baterije: 

1. Če želite upravljati daljinski upravljalnik, vstavite priloženo gumbno celico. 
2. To storite tako, da izvlečete nosilec baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika 

in vstavite baterijo: 
 
 

3. Vedno bodite pozorni na oznake polarnosti (+/-) na bateriji in nosilcu 
baterije: 

4. Nato nosilec baterije vstavite nazaj v daljinski upravljalnik. 
 

OPOMBA 
Gumbi daljinskega upravljalnika so označeni, kot je prikazano na spodnji sliki. Vse funkcije 

daljinskega upravljalnika delujejo enako kot pri ročnem upravljanju naprave. 
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KAKO PRAVILNO UPORABLJATI DALJINSKI UPRAVLJALNIK 
Daljinski upravljalnik usmerite neposredno v sprednji del naprave in se prepričajte, da med 
daljinskim upravljalnikom in napravo ni ovir. 
 

OPOMBA 
Z daljinskim upravljalnikom ravnajte previdno. 

Daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga hranite stran 
od virov toplote. 

 
 

OPIS DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA 
 

 

 
VKLOP/IZKLOP 

 

 

 
Funkcija hlajenja 

 

 
 

HITROST + 

 

 
 

Časomer 

 

 

 
HITROST - 

  

 

NASTAVITEV FUNKCIJ 
 

Nadzorna plošča aparata ima enake gumbe kot daljinski upravljalnik, zato lahko 
vse funkcije nastavite neposredno na aparatu in z daljinskim upravljalnikom. 

 
VKLOP NAPRAVE 
• Pritisnite tipko ON/OFF, da vklopite stroj. 
• Takoj ko napravo vklopite, bo delovala z nizko hitrostjo. 
• Če želite stroj preklopiti v stanje pripravljenosti, ponovno pritisnite gumb ON/OFF. 

 
OPOMBA 

Hladilnika zraka nikoli ne izklopite tako, da neposredno izvlečete vtič iz električnega 
omrežja. 

Vedno pritisnite gumb za vklop/izklop in počakajte nekaj minut, preden napravo izključite iz 
električnega omrežja. To omogoča, da aparat opravi cikel preverjanja, s katerim preverite 

njegovo delovanje. 
 

NASTAVITEV HITROSTI 
• Z gumbom SPEED nastavite in prilagodite hitrost ventilatorja. 
• Na zaslonu se prižge ustrezna indikacija: 1 x 

pritisnite  Srednja hitrost  

2 x press  Visoka hitrost  
 

3 x press  Nizka hitrost  
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KROŽENJE ZRAKA 
• Z matico na izhodu za zrak privijte ali popustite rešetko za distribucijo zraka. 
• Zavrtite matico v smeri urinega kazalca, da zategnete rešetko in zmanjšate hitrost. 
• Za povečanje hitrosti obrnite matico v nasprotni smeri urinega kazalca, da sprostite rešetko. 

 
OPOMBA 

Rešetka za distribucijo zraka izboljša porazdelitev zraka v prostoru. Bolj ko je matica 
ohlapna, hitreje se vrti razdelilna rešetka in bolje se porazdeli zračni tok. 

 

HLADEN ZRAK 
• Z gumbom COOL zaženite funkcijo COOLING AIR. 

• Ko je funkcija aktivirana, zasveti indikator .  
• Naprava začne črpati vodo iz rezervoarja za vodo in tako ustvarja hladen zrak, ki se nato 

izpihuje iz naprave. Čim hladnejša je voda, tem hladnejši je zrak, ki teče iz naprave. 
 

OPOMBA 
Prepričajte se, da je indikator nivoja vode nad nivojem MIN. 

 

TIMER 
• Z gumbom  - izklopite napravo na časovno nadzorovan način. 

• Z vsakim pritiskom na gumb  se čas delovanja postopoma podaljša za eno uro - bodite 
pozorni na prikaz ure na sredini zaslona: 

o 1x pritisnite  1 ura  1H se prikaže na zaslonu. 
o 2x pritisnite  2 uri   zaslonu se prikaže 2H 
o 3x pritisnite  3 ure  1H & 2H se prikaže na zaslonu 
o ...... 
o 7x pritisnite  7 ur   zaslonu se prikažejo 4, 2H in 1H. 

 

NASVETI ZA PRAVILNO UPORABO 
 

Tukaj je nekaj nasvetov za najboljši izkoristek hladilnika zraka: 
 

Prostor zaščitite pred neposredno sončno svetlobo z zavesami, 
žaluzijami ali roletami. Tako boste prihranili energijo. 

 
Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov in ne zakrivajte odprtine za zrak. 
Prepričajte se, da v prostoru ne deluje noben vir toplote. 
Naprave nikoli ne uporabljajte v zelo vlažnih prostorih (npr. v pralnicah). 
Naprave ne uporabljajte na prostem. 
Prepričajte se, da je naprava na ravnih tleh. 
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VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
 

ČIŠČENJE REZERVOARJA ZA VODO 
 

Med uporabo je priporočljivo čistiti rezervoar za vodo vsake 2-3 tedne. 
 

1. Pred čiščenjem izklopite stroj, počakajte nekaj minut in 
nato stroj izvlecite iz vtičnice, da ga odklopite iz 
električnega omrežja. 

2. Najprej izpraznite vodo iz rezervoarja za vodo tako, da 
napravo držite nad posodo in izvlečete čep rezervoarja za 
vodo z dna naprave. 

3. Odvijte varnostni vijak (3) in pritisnite na jezičke, da 
sprostite in odstranite zaščitno rešetko (2). 

4. Nato odstranite spodnji vodni filter (1). 
5. Notranjost rezervoarja očistite z mehko krpo, ki ste jo 

predhodno namočili v milnico. 
6. Rezervoar sperite s toplo, čisto vodo in ga ponovno 

obrišite s suho krpo. 
7. Vtič rezervoarja za vodo trdno vstavite nazaj v odprtino na dnu naprave. 
8. Počakajte, da se rezervoar popolnoma posuši, in pred ponovnim polnjenjem vstavite 

odstranjene dele v nasprotni smeri. 
 

POZOR 
Preden napolnite rezervoar za vodo, se prepričajte, da je čep rezervoarja za 

vodo na spodnji strani naprave AirCooler trdno potisnjen v odprtino 
rezervoarja za vodo, da voda ne izteka. 

 
ČIŠČENJE FILTROV ZA PRAH 

 

Da bi zagotovili učinkovito delovanje hladilnika zraka, morate po vsakem tednu delovanja 
očistiti filter za prah. 

 
1. Pred čiščenjem izklopite stroj, počakajte nekaj minut in nato 

stroj izvlecite iz vtičnice, da ga odklopite iz električnega 
omrežja. 

2. Odvijte varnostni vijak (2) in pritisnite jezičke, da sprostite 
rešetko z vgrajenim filtrom za prah (1). 

3. S sesalnikom odstranite prah, ki se je nabral v filtru. 
4. Če je filter zelo umazan, ga potopite v toplo vodo in večkrat 

sperite - temperatura vode ne sme presegati 40 °C. 
5. Počakajte, da se filter za prah po pranju dobro posuši, in ga 

šele nato vstavite nazaj v stroj. 
6. Na napravo namestite zaščitno rešetko in privijte varnostni 

vijak v pokrov. 
 

OPOMBA 
Naprave nikoli ne uporabljajte brez filtra. 
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ČIŠČENJE OHIŠJA 
 

Pred čiščenjem napravo izklopite, počakajte nekaj minut, nato pa jo izključite iz 
električnega omrežja in jo odklopite iz električnega omrežja. 

 
• Napravo očistite z zmerno vlažno krpo, nato pa jo obrišite s suho krpo. 
• Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte benzena, alkohola ali topil - to je lahko 

nevarno. 
• Na hladilnik zraka ne pršite insekticidov ali podobnih sredstev. 

 
 

DEJAVNOSTI NA ZAČETKU/KONCU SEZONE 
 

DEJAVNOSTI OB KONCU SEZONE 
 

• Izklopite napravo in izključite vtič iz električnega omrežja. 
• Skrbno izpraznite in očistite posodo za vodo. 
• Očistite filter in ga po sušenju ponovno vstavite (glejte poglavje "Čiščenje prašnih filtrov"). 
• Napravo zapakirajte in jo shranite v hladnem in suhem prostoru. 

 
 

PREGLEDI NA ZAČETKU SEZONE 
 

• Preverite, ali je napajalni kabel v redu in ali deluje ozemljitev. 
• Natančno upoštevajte navodila za namestitev in varnost. 



11 / 12 

 

 

SLEDENJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV. 
 

Preden se obrnete na našo odprto telefonsko linijo/servisni center, preverite, ali je napako 
mogoče odpraviti s spodnjimi navodili. 

 
PROBLEM MOŽENI VZROK REŠITEV 

 

 
 
 
 
Hladilnik zraka se ne 
vklopi. 

 
Uporabljate napačen gumb. 

Napravo lahko vklopite z gumbom 
ON/OFF na 
na daljinskem upravljalniku ali 
neposredno na aparatu. 

Izpad električne energije Počakajte, da se ponovno 
vzpostavi napajanje. 

Naprava ni priključena na 
električno omrežje. 

Napravo priključite na električno 
omrežje in počakajte najmanj 30 
minut! 

Baterija daljinskega upravljalnika 
je izpraznjena. 

Zamenjajte baterijo. 

 
Hladilnik zraka deluje le 
kratek čas. 

Rezervoar za vodo je prazen. Napolnite rezervoar za vodo. 

Nekaj blokira izhod zraka. Preverite in odstranite vse ovire, ki 
preprečujejo dovod zraka. 

Med delovanjem se iz 
prostora širi neprijeten 
vonj. 

 
Zračni filter ali rezervoar za vodo 
je umazan. 

Očistite zračne filtre in/ali posodo 
za vodo v skladu z opisom. 

Naprava je zelo glasna. Tla, na katerih je nameščen 
hladilnik zraka, niso ravna. 

Hladilnik zraka postavite na drugo 
mesto. 

 

Tehnične informacije 
Nazivna napetost 220 V ~ 240 V 
Frekvenca 50 Hz 
Nazivna vhodna moč 45 W 
Prostornina rezervoarja za vodo 5 L 

Opis Simbol Vrednost Enota 
Največja hitrost zraka V 5,6 m/s 
Vhodna moč ventilatorja P 45 W 
Raven zvočne moči ventilatorja LWA 59 dB(A) 
Poraba v načinu pripravljenosti PSB < 1 W 

Dimenzije  

Dimenzije izdelka: 300 x 300 x 1080 mm 
Teža: 4,5 kg 

 

Kontaktni naslovi za več 
informacij in storitev 
Serviceline: 

Schuss Home Electronic GmbH 
Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj, Avstrija 
Telefon: +43 (1) 97 0 21 - 0 
Storitvena linija: +43 (1) 97 0 21 - 544 
www.becool.at 
Registrska številka: 236974 t 
Gospodarsko sodišče: Dunaj 

http://www.becool.at/
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Oznaka tipa:...................................................................... 
Serijska številka:............................................................................ 

GARANCIJA 
 

Z nakupom tega kakovostnega izdelka BE COOL ste se odločili zaupati v vzdržljivost, zanesljivost in inovativnost. 
 

Za ta aparat BE COOL dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji! 
 

Če je v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju vseeno potrebno servisno delo na napravi, vam zagotavljamo 
brezplačno popravilo (nadomestni deli in delovni čas) ali (po presoji družbe Schuss) zamenjavo izdelka. Če 
popravilo ali zamenjava izdelka iz ekonomskih razlogov ni mogoča, si pridržujemo pravico do oblikovanja dobropisa 
za časovno vrednost. 
Pri klimatskih napravah se najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte oznake na napravi ali naslovno 
stran navodil za uporabo), pri ventilatorjih se obrnite na specializiranega prodajalca ali neposredno na nas. 
Opozarjamo, da popravilo, ki ga ni opravila pooblaščena pogodbena delavnica v Avstriji, takoj prekine veljavnost 
te garancije. 

 
Ta garancija ne zajema: 
• V primeru nepravilne uporabe ne prevzemamo nobene posledične škode. 
• Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe 
• Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo 
• Naprave, ki se uporabljajo v komercialne namene, tudi delno 
• Aparati, ki so mehansko poškodovani zaradi zunanjih vplivov (padci, udarci, zlomi, nepravilna uporaba itd.), 

ter znaki obrabe estetskega značaja. 
• Naprave, ki so bile neustrezno obdelane 
• aparati, ki jih ni odprla naša pooblaščena servisna delavnica. 
• Neizpolnjena pričakovanja potrošnikov 
• Škoda zaradi višje sile, vode, strele in prenapetosti 
• aparati, katerih oznaka tipa in/ali serijska številka na aparatu je bila spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali 

odstranjena. 
• Storitve zunaj naših pogodbenih delavnic, stroški prevoza do pooblaščene delavnice ali do nas in nazaj ter s 

tem povezana tveganja. 
 

Izrecno opozarjamo, da se v primeru napak pri delovanju ali če napaka ni bila odkrita, v garancijskem roku zaračuna 
fiksni znesek 60 EUR (indeksirana osnova CPI 2015, junij 2020). 

 
Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava aparata) ne podaljša absolutnega garancijskega 
obdobja 2 let od datuma nakupa. 

 
Dveletna garancija velja le ob predložitvi dokazila o nakupu (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno 
oznako naprave) in ustreznega garancijskega lista, na katerem morata biti navedena tip naprave in serijska številka 
(na škatli ter na zadnji in spodnji strani naprave)! Brez predložitve garancijskega lista velja le zakonska garancija! 
Izrecno poudarjamo, da ta garancija ne vpliva na zakonsko določene garancijske pravice in se ne spreminja. 

 
Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenci so odškodninsko odgovorni le v primeru hude 
malomarnosti ali naklepa. V vsakem primeru je izključena odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, a 
neuresničene prihranke, posledično škodo in škodo, ki izhaja iz zahtevkov tretjih oseb. Odškodninska odgovornost 
je vedno izključena tudi za škodo na posnetih podatkih ali za posnete podatke. 

 
Čestitamo vam za izbiro. Želimo vam veliko zadovoljstva z napravo BE COOL! NASLOV 

 
 
 
 
 
 

V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z aparatom izročiti pooblaščenemu 
servisu ali prodajalcu, pri katerem ste aparat kupili! 

Prodaja BE COOL 
Schuss Home Electronic GmbH 
Scheringgasse 3 
A-1140 Dunaj (Avstrija) 
Tel: +43 (0)1/ 970 21 
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