
 

 

 

 

 

 

 

 

Za napravo je zagotovljenih 36 mesecev garancije, ki pričnejo 
teči od dneva nakupa, ki je naveden na računu ali potrdilu o 
nakupu (garancija velja le ob plačanem računu). Garancija se v 
primeru nepravilne uporabe ali nepooblaščenih posegov na 
napravi oziroma brez dokazila o nakupu razveljavi. Claber 
zagotavlja, da je ta izdelek proizveden brez napak v materialu in 
proizvodnji.  
 

Claber bo v roku treh let od datuma nakupa brezplačno zamenjal 
ali popravil napake na napravi, v kolikor je naprava delovala v 
normalnih delovnih pogojih. Vzdrževanje, servisiranje in dobava 
nadomestnih delov proti plačilu so zagotovljeni vsaj 3 leta po 
preteku garancijskega roka. Obrabni materiali, kot so tesnila ali 
filtri krmilne ure niso predmet garancije.  
 

Izdelek, ki ne bo popravljen v zakonsko določenem roku 45 dni 
od dneva prejema zahtevka za odpravo napake, bo uvoznik na 
kupčevo zahtevo brezplačno zamenjal z novim enakim ali, če  
le-ta ne bo več dobavljiv, s primerljivim novim artiklom.  
 

Dajalec garancije izjavlja, da garancija ne izključuje pravic 
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na 
blagu. 
 

Garancija preneha veljati v naslednjih primerih: 
- če dokazilo o nakupu (račun, potrdilo o nakupu) ne obstaja; 
- če je bila naprava uporabljena ali servisirana drugače, kot je 
navedeno v tem uporabniškem priročniku; 
- če je bil izdelek nepravilno nameščen ali uporabljen; 
- če vzdrževalna deli in popravila niso bila izvedena s strani 
pooblaščenega osebja; 
- če je nastala škoda zaradi atmosferskih dejavnikov ali kemičnih 
substanc; 
 

Claber ne prevzema nobene odgovornosti za izdelke, ki niso iz 
njihove proizvodnje, četudi so se uporabljali v kombinaciji s 
Claber izdelki. 
 

Pri dostavi blaga kupcu, le ta prevzema vse tveganje morebitnih 
poškodb naprave. Za poprodajne storitve se obrnite na 
pooblaščene prodajalce Claber blaga v vaši državi. Garancija 
velja na področju Republike Slovenije. 

GARANCIJSKI POGOJI 

 

 

CE - DEKLARACIJA O SKLADNOSTI MATERIALOV 

Ob predpostavki popolne odgovornosti izjavljamo, da je izdelek:  

8480 – RF vmesnik za senzor za dež 
 

v skladu z direktivami: 

− 2004/108/EC Direktiva o elektromagnetni združljivosti  

− 2002/95/EC Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi 
v električni in elektronski opremi (RoHS) 

− 2002/96/EC Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi 
(WEEE) 

 

ter  izpolnjuje veljavne zahteve naslednjih standardov: 

ETSI EN 301 489-1 v.1.8.1:2008; ETSI EN 301 489-3 v.1.4.1:2002; ETSI 300 
220-2 v.2.1.2:2007 
 

Fiume Veneto, 22/06/2016 
 

Il Presidente Claber S.P.A. 
Ing. Gian Luigi Spadotto 

 

 

ODSTRANJEVANJE (RAEE) 

Prikazani simbol na izdelku oziroma na embalaži pomeni, da se 

odsluženi izdelek ne sme upoštevati kot običajni gospodinjski 

odpadek, temveč ga je potrebno oddati na ustrezno zbirno mesto 

za recikliranje električnih in elektronskih naprav. S tem, da izdelek odvržete na 

primeren način, prispevate k preprečevanju morebitnih negativnih posledic, ki 

bi lahko izhajale iz neustrezne odstranitve. Za vse dodatne informacije o 

recikliranju tega izdelka se obrnite na občinski urad, lokalno komunalno 

podjetje ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSTAVITEV OPOMNIKI 1 2 

3

0 

NAMESTITEV 

Napajanje 3V DC 

Stopnja zaščite IP20 

Delovna temperatura 3-60°C 

Plastični materiali >ABS< 

 

• Za priključitev najprej odprite notranjost krmilne ure TEMPO ali DUAL in poiščite 
mostiček, ki prekriva 3 kontakte za senzor za dež znotraj krmilne ure.  

• Mostiček odstranite (1). 

• Vstavite RF vmesnik. Priključite ga na razkrite kontakte in ga privijte z uporabo 
priloženega vijaka, kot je prikazano na sliki (2). 

• Žično anteno speljite skozi namenjene odprtine (3). 
 

RF vmesnik za senzor za dež omogoča povezavo med krmilno uro Claber TEMPO ali 
DUAL in brezžičnim RF senzorjem za dež (koda 90831) brezžično prek radijske 
frekvence.  

1. Vmesnika ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.  
2. Prepričajte se, da se otroci in živali ne morejo igrati z RF vmesnikom 

za senzor za dež oziroma s katerimkoli izmed povezanih delov. 

TEHNIČNI PODATKI 
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ZASTOPSTVO ZA PRODAJO, SERVIS IN MONTAŽO V SLOVENIJI 

ROČNA FUNKCIJA 
Dokument je last podjetja MT Cvek d.o.o. Vsakršno nepooblaščeno 

spreminjanje, kopiranje, razmnoževanje ali distribuiranje tega dokumenta 
je prepovedano. 

 
Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo, se pa zanje opravičujemo. 

Pridržujemo si pravico do nenapovedanih sprememb. 

MT Cvek d.o.o. 
Urejanje okolja, trgovina in storitve 

 
SEDEŽ PODJETJA  TRGOVINA MT CVEK 
MT Cvek d.o.o.  CENTER IBI, vhod C5 

Ilovka 9   Jelenčeva ulica 1 
SI-4000 Kranj  SI-4000 Kranj 

 
e-pošta: vrt@mtcvek.si tel.: +386(0)4 251 14 20 

    fax: +386(0)4 251 14 23 

    e-pošta: trgovina@mtcvek.si 

www.mtcvek.si        www.claber.si  
 

Servis: od pon. do pet. od 8:00 do 15:00 
KLEMEN CVEK – GSM: 031 547 340 

PRIMOŽ ČEBULJ – GSM: 041 357 878 

http://www.mtcvek.si/
http://www.claber.si/

