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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. 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.
Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite
naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem
izdelku, ki ste ga kupili.*
Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi
na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem
naslovu www.hofer-servis.si.

*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom,
kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
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Vsebina kompleta/deli naprave
1

Brivna glava (z brivno folijo)

2

Napenjalnik kože

3

Prirezovalnik dolgih dlak

4

Aretirni mehanizem prirezovalnika

5

Tipka za zaklep

6

Stikalo za vklop in izklop

7

Pokrovček prostora za bateriji

8

Ščetka za čiščenje

9

Zaščitni pokrovček

10

Nastavek za obešanje

Vsebina kompleta vsebuje dve 1,5 V bateriji
tipa LR6.

Splošno

SLO

Splošno
Navodila za uporabo preberite in shranite

Ta navodila za uporabo pripadajo temu damskemu brivniku. Vsebujejo pomembne informacije o začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.
Pred začetkom uporabe damskega brivnika skrbno in
v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne
napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko poškoduje damski brivnik.
Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi
predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo.
Če damski brivnik predate tretjim osebam, jim hkrati z
njim obvezno izročite navodila za uporabo.

Razlaga znakov

V navodilih za uporabo, na damskem brivniku ali na embalaži se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.

OPOZORILO!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost
s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katerega lahko, če se mu
ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800 – 36 46 36 00
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SLO

Splošno

POZOR!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost
z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne
izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!
Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne
škode.
Ta simbol podaja koristne dodatne
informacije o sestavljanju ali uporabi.
Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o
skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom,
izpolnjujejo vse potrebne predpise Skupnosti
v Evropskem gospodarskem prostoru.
Damski brivnik ima zaščito IPX7, to pomeni,
da je namenjen kratkotrajni uporabi v
kopalni kadi ali pod tušem
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POPRODAJNA PODPORA
00800 – 36 46 36 00

SLO

Varnost

SLO

Varnost
Namenska uporaba

Damski brivnik je namenjen izključno britju dlačic na rokah,
nogah, bikini predelu in pod pazduho. Dovoljeno ga je
uporabljati le za britje pri ljudeh. Damski brivnik je primeren
izključno za zasebno uporabo in ne za poslovne namene.
Damski brivnik uporabljajte le tako, kot je opisano v
navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba je
nenamenska in lahko privede do telesnih poškodb ali
do materialne škode.
Proizvajalec ali prodajalec ne prevzemata odgovornosti za
škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800 – 36 46 36 00
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SLO

Varnost

Varnostni napotki
OPOZORILO!
Nevarnost razjed in zastrupitve zaradi
baterijske kisline!
Kislina, ki izteče iz baterij, lahko povzroči
kemične razjede.
−− Poskrbite, da baterijska kislina ne pride
v stik z očmi, kožo in sluznicami.
−− V primeru stika z baterijsko kislino prizadeta mesta takoj sperite z obilico čiste
vode in po potrebi obiščite zdravnika.
OPOZORILO!
Nevarnost eksplozije!
Zaradi neustreznega ravnanja z baterijami
se lahko poveča nevarnost eksplozije.
−− Baterije v damskem brivniku nadomestite le z enakimi baterijami ali
baterijami, enakovrednega tipa.
−− Pazite, da ne pride do kratkega stika baterij.
−− Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki
niso primerne za ponovno polnjenje.
−− Polnilne baterije pred polnjenjem vzemite iz naprave.
10
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POPRODAJNA PODPORA
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Varnost

SLO

OPOZORILO!
Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi
sposobnostmi (na primer ljudi z delnimi
telesnimi okvarami ter starejše osebe z
zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj
in znanja (na primer starejši otroci).
−− Ta damski brivnik lahko uporabljajo
otroci, stari osem let in več, in osebe z
zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali
duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem
pod nadzorom ali so bile seznanjene z
varno uporabo damskega brivnika in
razumejo posledične nevarnosti.
Otroci se ne smejo igrati z damskim brivnikom. Otroci se ne smejo lotiti čiščenja
in vzdrževalnih del brez nadzora.
−− Poskrbite, da se otroci mlajših od osem let
ne bodo približevali damskemu brivniku.
−− Damskega brivnika med delovanjem ne
puščajte brez nadzora.
−− Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z
embalažno folijo. Med igranjem se lahko
vanjo ujamejo in se zadušijo.
POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800 – 36 46 36 00
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SLO

Varnost

POZOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Če damski brivnik uporabljate nepravilno,
se lahko poškodujete.
−− Damskega brivnika ne uporabljajte, če
so na njem vidne poškodbe. Damskega
brivnika ne uporabljajte, če je brivna
glava poškodovana.
−− Ohišje odprite izključno takrat, ko želite
vstaviti ali zamenjati bateriji. Popravila
prepustite strokovnjakom. V ta namen se
obrnite na pooblaščeni servis. V primerih
samostojno izvedenih popravil ali nepravilnega načina uporabe bodo jamstveni
in garancijski zahtevki zavrnjeni.
−− Pri popravilih je dovoljeno uporabljati
le dele, ki ustrezajo prvotnim podatkom o napravi. V napravi so električni in
mehanski deli, ki so nujno potrebni za
zaščito pred viri nevarnosti.
−− Damskega brivnika ne približujte odprtemu ognju in vročim površinam.
−− Damski brivnik uporabljajte le v notranjih prostorih.
12
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POPRODAJNA PODPORA
00800 – 36 46 36 00

SLO

Varnost

SLO

−− Damskega brivnika nikoli ne shranjujte
tako, da bi lahko padel v kad ali umivalnik. Vedno uporabljajte nastavek za
obešanje.
−− Nikoli ne prijemajte električne naprave,
oziroma za njo ne segajte, če je padla v
vodo.
−− Poskrbite, da otroci v damski brivnik ne
bodo potiskali nobenih predmetov.
−− Če damskega brivnika dalj časa ne uporabljate ali pa pri njem pride do napake, damski brivnik vedno izklopite in iz
njega odstranite bateriji.

POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800 – 36 46 36 00
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SLO

Preverite damski brivnik in vsebino kompleta

Preverite damski brivnik in
vsebino kompleta
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim
nožem ali drugimi koničastimi predmeti,
lahko hitro poškodujete damski brivnik.
−− Embalažo zato odpirajte zelo previdno.
1. Damski brivnik vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A).
3. Preverite, ali je prišlo do poškodb damskega brivnika
ali posameznih delov. Če opazite poškodbe, damskega brivnika ne uporabljajte. Preko pooblaščenega
servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.

14
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Uporaba

SLO

Uporaba
Vstavljanje in menjava baterij
POZOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Če pri ravnanju z damskim brivnikom niste
previdni, se lahko poškodujete.
−− Preden se lotite menjave baterij, se
prepričajte, da je na brivniku nameščen
zaščitni pokrovček.
1. Prepričajte se, da je stikalo za vklop in izklop 7 v položaju „Off“, in da je nameščen zaščitni pokrovček 10 .
2. Najprej odstranite pokrovček prostora za bateriji 8
(glejte sliko C).
3. Po potrebi odstranite vstavljeni prazni bateriji.
4. Vstavite novi bateriji istega tipa (2 × 1,5 V, LR6 (AA)).
Pri tem upoštevajte polarnost.
5. Znova namestite pokrovček prostora za bateriji. Pokrovček se mora slišno zaskočiti.
6. Bateriji, ki ste jih odstranili iz brivnika, zavrzite v skladu
s predpisi (glejte poglavje „Odlaganje med odpadke“).
Bateriji ste uspešno zamenjali oziroma vstavili.

POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800 – 36 46 36 00
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SLO

Uporaba

Vklop in izklop damskega brivnika
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če damski brivnik vklopite, ko je na njem
nameščen zaščitni pokrovček, lahko s tem
poškodujete zaščitni pokrovček.
−− Damski brivnik vklopite le, če na njem ni
zaščitnega pokrovčka.
Damski brivnik je opremljen s tipko za
zaklep. Tipka za zaklep preprečuje, da
bi se damski brivnik nehote vklopil.
−− Odstranite zaščitni pokrovček 10 iz damskega brivnika.
−− Za vklop damskega brivnika, stikalo za vklop in
izklop 7 ob pritisnjeni tipki za zaklep 6 premaknite v položaj „On“.
−− Za izklop damskega brivnika, stikalo za vklop in
izklop premaknite v položaj „Off“.

Uporaba damskega brivnika
Prirezovalnik dolgih dlak lahko fiksirate, tako da aretirni mehanizem potisnete navzgor. Tako bo damski brivnik
deloval mirneje, hkrati pa boste s tem
zmanjšali nevarnost razdražene kože.
16
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Uporaba

SLO

1. Del telesa, ki ga nameravate obriti, umijte s toplo
vodo in milom.
2. Napnite kožo na delu telesa, ki ga želite obriti.
3. Damski brivnik prislonite na kožo pod kotom 90°
(glejte sliko B).
4. Damski brivnik po telesu vodite s krožnimi gibi
(glejte sliko B).

Napotki za uporabo

−− Dolge dlake skrajšajte s prirezovalnikom dolgih dlak 3 .
−− Aretirni mehanizem prirezovalnika 4 : Za predbritje
občutljivih, težko dostopnih in neravnih predelov
uporabljajte aretirni mehanizem prirezovalnika. V ta
namen aretirni mehanizem potisnite navzgor.
−− Brivna glava z brivno folijo 1 : Predhodno skrajšane dlake enakomerno skrajšajte z brivno folijo.
−− Napenjalnik kože 2 : Napenjalnik kože poskrbi, da
se dlake med britjem postavijo v optimalen položaj
in ujamejo.
−− Britje s folijo: Z britjem s folijo začnite ob robu bikini
predela. Brijte od zunaj navznoter.
−− Po britju na obrite dele telesa nanesite puder za dojenčke ali neodišavljeno kremo. S tem boste karseda
zmanjšali razdraženost kože.

POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800 – 36 46 36 00
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SLO

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje in vzdrževanje
POZOR!
Nevarnost telesnih poškodb!
Če pri ravnanju z damskim brivnikom niste
previdni, se lahko poškodujete.
−− Preden se lotite čiščenja ali vzdrževanja
damskega brivnika se prepričajte, da je
zaščitni pokrovček nataknjen.
Čiščenje damskega brivnika
OBVESTILO!
Nevarnost električnega kratkega stika!
Voda, ki steče v ohišje, lahko povzroči električni kratki stik.
−− Preden se lotite čiščenja damskega brivnika, iz njega odstranite bateriji.
−− Pazite, da v ohišje ne zaide voda in bo
pokrovček prostora za bateriji pravilno
nameščen.
−− Damskega brivnika ne potapljajte v
vodo za dalj časa.
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Čiščenje in vzdrževanje

SLO

OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Neustrezno ravnanje z damskim brivnikom
lahko privede do poškodb.
−− Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali krtač s kovinskimi ali
najlonskimi ščetinami. Ti lahko poškodujejo površine.
1. Brivno glavo 5 po vsaki uporabi očistite
(glejte sliko D):
−− Odstranite zaščitni pokrovček 10 .
−− Brivno glavo primite za oprijemalni vdolbini 12
in jo povlecite z ročaja.
−− Brivno glavo, rezilo 13 in ohišje očistite s ščetko
za čiščenje 9 .
−− Brivno glavo sperite pod tekočo vodo.
−− Počakajte, da se brivna glava posuši.
−− Brivno glavo znova namestite na ročaj, tako da se
slišno zaskoči.
2. Damski brivnik obrišite z rahlo navlaženo krpo.
3. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.
4. Na rezila redno nanašajte po nekaj kapljic olja za
rezila ali olja za šivalne stroje.
5. Ponovno namestite zaščitni pokrovček.
POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800 – 36 46 36 00
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SLO

Shranjevanje

Vstavljanje ali menjava baterij

Pri menjavi ali vstavljanju baterij upoštevajte naslednja
navodila:
1. Z damskega brivnika odstranite pokrovček prostora
za baterije 8 .
2. Odstranite vstavljeni bateriji, in ju zavrzite v skladu s
predpisi (glejte poglavje „Odlaganje med odpadke“).
3. Vstavite dve bateriji istega tipa.
Pri tem upoštevajte polarnost.
4. Znova namestite pokrovček prostora za bateriji.

Shranjevanje

−− Damski brivnik hranite na otrokom nedostopnem mestu.
−− Če želite damski brivnik shraniti za krajši čas,
uporabite priloženi nastavek za obešanje 11 .
−− Če želite damski brivnik shraniti za daljši čas, uporabite originalno embalažo.

Menjava nadomestnih delov

Brivna folija 1 in rezilo 13 sta dela, ki se z uporabo obrabita in ju lahko preko pooblaščenega servisa,
navedenega na garancijskem listu, po lastni presoji
nadomestite.
Brivno folijo in rezilo je priporočljivo zamenjati prib. vsakih 12 mesecev.
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SLO

Menjava nadomestnih delov

SLO

Menjava brivne folije
OBVESTILO!
Nevarnost poškodb!
Če novo brivno folijo nepravilno namestite,
jo lahko poškodujete.
−− Novo brivno folijo pritrdite izključno le
na jeziček.
−− Na novo brivno folijo ne pritiskajte.
1. Odstranite zaščitni pokrovček 10 .
2. Brivno glavo 5 primite za oprijemalni vdolbini 12
in jo povlecite z ročaja.
3. Okvir brivne folije 1 od zgoraj pazljivo pritisnite
navzdol iz držala.
4. Novo brivno folijo enakomerno potisnite na držalo,
tako da se slišno zaskoči.
5. Brivno glavo znova namestite na ročaj.
6. Staro brivno folijo zavrzite v skladu s predpisi.
Brivno folijo ste uspešno zamenjali.

POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800 – 36 46 36 00
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SLO

Menjava nadomestnih delov

Menjava rezila

1. Odstranite zaščitni pokrovček 10 .
2. Brivno glavo 5 primite za oprijemalni vdolbini 12
in jo povlecite z ročaja.
3. Rezilo 13 ob stranskih robovih dvignite z držala.
4. Previdno namestite novo rezilo.
5. Brivno glavo znova namestite na ročaj.
6. Staro rezilo zavrzite v skladu s predpisi.
Rezilo ste uspešno zamenjali.
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Iskanje in odpravljanje napak

SLO

Iskanje in odpravljanje napak

Do nekaterih motenj lahko pride zaradi majhnih napak,
ki jih lahko odpravite sami. Pri tem upoštevajte navodila
v spodnji tabeli.
Če okvare na damskem brivniku ni mogoče odpraviti,
se obrnite na službo za stranke. Damskega brivnika
v nobenem primeru ne popravljajte sami.
Težava

Možni vzrok

Odprava
napake

Damskega brivnika ni mogoče
vklopiti.

Vstavljeni bateriji sta prazni.

Bateriji zamenjajte z novima
baterijama istega tipa.

Bateriji nista pravilno
vstavljeni.

Ko vstavljate bateriji, pazite na
polarnost.

V prostoru za
Vstavite novi babateriji ni baterij. teriji istega tipa.
Naprava izgublja Vstavljeni batemoč.
riji sta prešibki.

POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800 – 36 46 36 00

Bateriji zamenjajte z novima
baterijama istega tipa.

Rezilo je
umazano.

Očistite rezilo.

Rezilo je topo.

Rezilo zamenjajte z novim.
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SLO

Tehnični podatki

Tehnični podatki
Bateriji:

2 × 1,5 V, LR6 (AA), sta
priloženi
Teža (brez baterij in dodatkov): pribl. 106 g
Dimenzije (Š × G × V):
14,5 cm × 5,5 cm × 3 cm
Številka izdelka:
93436
Čas delovanja:
do prib. 180 min
Razred zaščite:
III
Vrsta zaščite:
IPX7
Glasnost delovanja:
pribl. 58 dB (A)
Moč:
do največ pribl. 3 W
Material ohišja:
Thermoflex ABS in TPE
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Izjava o skladnosti

SLO

Izjava o skladnosti
Izjavo o skladnosti EU je mogoče naročiti
na naslovu, navedenem na garancijskem
listu (na koncu navodil za uporabo).

Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke
Embalažo zavrzite med odpadke ločeno
glede na vrsto materiala. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa
med sekundarne surovine.

Odlaganje odpadnega izdelka med
odpadke

(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)
Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati
med gospodinjske odpadke!
Ko damskega brivnika ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko obvezan, da
stare naprave odda ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirnem mestu občine/dela
mesta, kjer stanuje. S tem bo zagotovljeno, da bodo stare naprave strokovno reciklirane in bodo preprečeni negativni vplivi na okolje. Električne naprave so zato
označene s tukaj prikazanim simbolom.
POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800 – 36 46 36 00
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Odlaganje med odpadke

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko obvezani, da vse
navadne baterije in akumulatorske baterije, ne
glede na to, če vsebujejo škodljive snovi* ali
ne, oddate na zbirnem mestu v svoji občini/
mestni četrti ali v trgovini, da se lahko odstranijo na okolju prijazen način.
* z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec
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GARANCIJSKI LIST
DAMSKI BRIVNIK
Vaši podatki:
Ime kupca
Poštna številka in kraj
Ulica
E-pošta
Datum nakupa *
*Priporočamo, da skupaj s tem garancijskim listom shranite tudi račun.

Kraj nakupa:
Opis napake:
On

Off

Wet &

y
Dr

Podpis
Izpolnjen garancijski list
pošljite skupaj z izdelkom
v okvari na naslov:
Naslov(i) servisa:
Aquarius Deutschland GmbH
c/o Kühne & Nagel
(AG & Co.) KG
Tor 1/Warenrücknahme
Alfred-Kühne-Str. 1
85416 Langenbach
GERMANY
support@aquarius-service.com
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Garancijski pogoji
Spoštovane stranke!

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!
Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij.
S koristnimi nasveti našega servisnega centra, ki je urejen posebej za
vas, lahko te težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa se
na nas obrnite po e-pošti ali 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.
Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica
napak materiala ali proizvodnje, s popravilom ali zamenjavo. 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.
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 za popravilo 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.

SLO
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. Garancijska doba se
podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe
dolžen zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let
po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini,
se lahko kupec oglasi v najbližji prodajalni Hofer, od koder bo izdelek
posredovan na ustrezen servis.
Oznaka proizvajalca/uvoznika:
AQUARIUS Deutschland GmbH
Adalperostrasse 29
85737 Ismaning b. München
GERMANY

Podjetje in sedež prodajalca:
Hofer trgovina d.o.o.,
Kranjska cesta 1,
1225 Lukovica

SLO

Distributer:
AQUARIUS DEUTSCHLAND GMBH
ADALPEROSTRASSE 29
85737 ISMANING B. MÜNCHEN
GERMANY
E-pošta: support@aquarius-service.com
POPRODAJNA PODPORA
SLO 00800 - 36 46 36 00
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