
PAMETNA URA ULTI D-32

NAVODILA ZA UPORABO

Spoštovani,

Zahvaljujemo se Vam za nakup našega izdelka. 
Pametna ura z barvnim zaslonom deluje, kot sledilnik športnih aktivnosti, ki meri srčni utrip in 

beleži porabo kalorij. Ura spremlja tudi vaš spanec ter vas opozarja na klice in sporočila.

Ta priročnik obravnava varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred uporabo naprave 
natančno preglejte ta priročnik.

PAKET VSEBUJE: 

1 x Pametna ura ULTI D-32
1 x USB polnilni kabel
1 x Navodila za uporabo



OSNOVNE TEHNIČNE INFORMACIJE

Ura je združljiva z operacijskimi sistemi in bluetooth različico: 

Android 4.4 in več

IOS 8.0 in več

BT4.0

∑ Zaslon na dotik: nadzor z dotikom
∑ Kapaciteta baterije: 210 mAh
∑ Prikaz zaslona: 240x240 slikovnih točk
∑ Ura podpira jezik: Angleščina, Francosščina, Spanščina, Poljščina, Portugalščina 

(brazilska), Italijanščina, Nemščina, Nizozemščina, malajščina, indonezijščina, Češčina, 
Vietnamščina, Ruščina, Turščina, Arabščina, Burmanščina, Grščina.  

∑ Shranjevanje podatkov: zabeleženi podatki na pametni uri se bodo zbrisali ob 24. uri. Te 
podatke lahko ponovno preverite v aplikaciji.

∑ Opozorila z vibracijo
∑ Način polnjenja: USB 
∑ Vodotesnost/Vodoodpornost: Ura ni vodoodporna

Funkcije ure: 
∑ Predvajanje glasbe prek brezžične povezave Bluetooth
∑ Možnost upravljanja glasbe, ki se predvaja na mobilnem telefonu
∑ Sprejem/zavrnitev telefonskega klica
∑ Branje sporočil
∑ Spremljanje spanca (avtomatično se vklopi vsak dan med 21:00 in 9:00)
∑ Števec korakov, beleženje porabljenih kalorij in spremljanje vaše športne aktivnosti
∑ EKG + merilec srčnega utripa
∑ Anti lost funkcija (omogoča lociranje ure, v kolikor je le-ta v dosegu bluetooth).
∑ Upravjanje s kretnjami
∑ Različne teme zaslonov
∑ Opozorilo za predolgo sedenje
∑ Druge funkcije: budilka, koledar, štoparica, kalkulator



SESTAVNI DELI

1. Barvni pametni zaslon na dotik
2. Gumb za vklop/izklop
3. Kovinski gumb
4. Kovinski zatič

5. Zapestni trak
6. Vhod za polnjenje
7. Senzor za merjenje srčnega utripa

OPOZORILA

Naprava vsebuje električno opremo, ki lahko povzroči poškodbe, če se ne uporablja pravilno. 
Na primer, daljši stiki lahko pri nekaterih uporabnikih prispevajo h kožnim alergijam. Če želite 
zmanjšati draženje, preberite varnostne smernice na naslednjih straneh, da zagotovite 
pravilno uporabo in nego.

∑ Med polnjenjem, naprave ne izpostavljajte tekočini, vlagi ali dežju; 
∑ Napravo ohranjajte čisto in suho. Za čiščenje naprave ne uporabljajte abrazivnih 

čistil.
∑ Če imate kakršno koli predhodno stanje, ki bi lahko vplivalo na uporabo te naprave, 

se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
∑ Zapestnega traka ne nosite pretesno. Če je vaša naprava vroča ali topla ali če 

povzroča draženje ali nelagodje na koži, jo prenehajte uporabljati in se posvetujte 
z zdravnikom.

∑ Naprave ne izpostavljajte izredno visokim ali nizkim temperaturam.
∑ Naprave ne puščajte blizu odprtega ognja, kot so kuhalne peči, sveče ali kamini.
∑ Ta izdelek NI igračka - nikoli ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljenčkom, da se 

igrajo s tem izdelkom. Izdelek vedno shranjujte nedosegljivo otrokom. Številni 
majhni delci, ki jih naprava vsebuje, lahko povzročijo zadušitev, če jih zaužijete.



∑ Naprave nikoli ne poskušajte zlorabiti, zdrobiti, odpirati, popravljati ali razstavljati. 
S tem boste razveljavili garancijo in lahko povzročili nevarnost za uporabnika.

∑ Naprave ne uporabljajte v savni ali parni sobi.
∑ Naprave se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko to povzroči praske in 

poškodbe. 
∑ Napravo, baterijo naprave in paket zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. 
∑ Med vožnjo ali v drugih podobnih okoliščinah, kjer bi nepozornost ali moteči 

dejavniki lahko povzročili telesne poškodbe ali poškodbe uporabnika, ne 
preverjajte nobenih obvestil ali kakršnih koli informacij na zaslonu naprave. Med 
vadbo bodite vedno pozorni na svojo okolico.

OPOZORILA BATERIJE
∑ Naprave ali baterije NE razstavljajte, ne spreminjajte, ne prebadajte in ne 

poškodujte.
∑ NE odstranjujte baterije ali delov naprave, ki jih ne more zamenjati uporabnik.
∑ Naprave ali baterij NE izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.

OPOZORILA O ZDRAVJU
∑ Če imate srčni spodbujevalnik ali drugo notranjo elektronsko napravo, se pred 

uporabo merilnika srčnega utripa posvetujte s svojim zdravnikom.
∑ Optični merilnik srčnega utripa zapestja oddaja zeleno svetlobo in občasno utripa. 

Če imate epilepsijo ali ste občutljivi na utripajoče luči, se posvetujte s svojim 
zdravnikom.

∑ Naprava, dodatki, merilnik srčnega utripa in z njimi povezani podatki se uporabljajo 
samo za rekreativne namene in ne za medicinske namene ter niso namenjeni 
diagnosticiranju, spremljanju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju kakršne 
koli bolezni ali stanja.

∑ Odčitki srčnega utripa so zgolj referenčni, za posledice napačnih odčitkov ne 
prevzemamo nobene odgovornosti. Medtem ko tehnologija optičnega merilnika 
srčnega utripa zapestja po navadi zagotavlja najboljšo oceno uporabnikovega 
srčnega utripa, obstajajo prirojene omejitve tehnologije, ki lahko povzročijo, da so 
nekateri odčitki srčnega utripa v določenih okoliščinah netočni, vključno z 
uporabnikovimi fizičnimi značilnostmi ter vrsto in intenzivnost aktivnosti.

∑ ura temelji na senzorjih, ki spremljajo vaše gibanje in druge meritve. Podatki in 
informacije, ki jih zagotavljajo te naprave, naj bi predstavljali natančno oceno vaše 
dejavnosti in meritev, ki jih spremljate, vendar morda niso popolnoma natančni, 
vključno s podatki o korakih, spanju, razdalji, srčnem utripu in kalorijah.

∑ Če imate ekcem, alergije ali astmo, je verjetno večja verjetnost, da boste dražili 
kožo ali alergijo zaradi nošenja naprave.

∑ Ne glede na to, ali imate zgoraj navedena stanja ali ne, če začnete na zapestju 
občutiti nelagodje ali draženje kože, odstranite napravo. Če simptomi ne izginejo 
po več kot 2-3 dneh ne uporabe naprave, se obrnite na zdravnika.



∑ Če se med nošenjem ure potite več kot dve uri, očistite in posušite zapestni trak in 
zapestje, da se izognete draženju kože.

∑ Dolgotrajno drgnjenje in pritisk lahko draži kožo, zato si zapestje sprostite tako, da 
po daljšem nošenju trak odstranite za eno uro.

∑ Redno čistite zapestje in uro, zlasti po potenju med vadbo ali izpostavljenosti 
snovmi, kot sta milo ali detergent, ki se lahko pritrdijo na notranjo stran sledilca.

∑ Čeprav je ura odporna na vodo, ni dobro, da na koži nosite moker pas.

NAVODILA ZA POLNJENJE:

Pred prvo uporabo se prepričajte, da je 
ura popolnoma napolnjena. 

Standardni 5PIN USB polnilni vhod, 
podpira polnjenje preko USB odprtine 
računalnika ali 5V standardni polnilnik za 
mobilni telefon.

Za popolno napolnitev pametne ure 
potrebujete približno 70 minut.

METODA NOŠENJA

1. Zapestni trak je najbolje nositi za 
zapestno kostjo (2);

2. S pomočjo ene od nastavitvenih 
lukenj, prilagodite velikost zapestnega 
traku na velikost, ki ustreza vašemu 
zapestju;
Senzor (1) mora biti blizu kože, da se 
prepreči premikanje.

Pozor: pašček ure je fiksni in ga ni mogoče zamenjati. 



UPRAVLJANJE S PAMETNO URO

Vklop/Izklop

Ko je ura popolnoma napolnjena, pritisnite na stranski 
gumb za vklop/izklop in ga držite 3 sekunde. Ura se bo 
vklopila. 

GUMBI IN FUNKCIJE

Stranski gumb za vklop/izklop:

- Kratek pritisk na gumb enkrat, da se vrnete na glavni zaslon
- Dolg pritisk (3s), da uro vklopite.  
- Dolg pritisk (10s), da uro ponastavite. 

Poteze dotičnih točk: 

- Podrsajte levo, da vstopite v glavni menu (V vsako funkcijo lahko vstopite tako, 
da nanjo pritisnite ‡ podrsajte v desno, da se vrnete v meni, podrsajte  levo, da 
vstopite v naslednji level funkcije). 

- Če ste v načinu pametnega menija (smart style menu), drsajte po zaslonu skozi 
funkcije. 

- Če ste v načinu 4 app menija oz 9 app menija (novejši model ure) podrsajte po 
zaslonu v levo za naslednjo stran in v desno da se vrnete na prejšnjo stran.  

*vaš pred-nastavljeni meni bo pametni način (kot ga vidite spodaj na sliki). Če želite način 

pogleda spremeniti, pritisnite na ikono tortrni grafikon  . Sedaj lahko izberete 
način 4 app meni oz. 9 app meni na novih modelih.

NAČIN PAMETNEGA MENIJA POGLED NASTAVITEV          NAČIN 4/9 APP MENIJA

Gumb za 
vklop/izklop



ZA IZBIRO ZAČETNEGA ZASLONA; pritisnite na zaslon in držite nekaj sekund. Sedaj se lahko 
premikate v levo in desno, da izberete začetni zaslon. Ko se odločite katerega želite, 

pritisnite na gumb OK, da izbiro potrdite. 

POVEZOVANJE URE IN TELEFONA (STARI MODEL URE)

Če imate stari model ure, ima vasa embalaža spodnji znak;

Naložite aplikacijo

1. Skenirajte zgornjo QR kodo, da namestite aplikacijo FUNDO. Kodo lahko 
poskenirate tudi preko vaše ure (pod ikono APP).   

2. Aplikacijo lahko namestite tudi tako, da jo poiščete v google play trgovini (za 
android uporabnike) ali APP trgovini (za Iphone uporabnike).

Nastavitve povezovanja

1. Po namestitvi vklopite mobilni telefon in aplikacijo FunDo ‡ potrdite, 
omogočena obvestila ‡ pritisnite ''more’’ v desnem spodnjem kotu ‡ pritisnite 
‘’add device’’ in poiščite napravo '' watch 5 '', povežite se s pritskom na gumb 
‘’connect’’ ‡ uspešno ste se povezali z Bluetooth 4.0.



2. Sedaj pojdite na uro, da vklopite Bluetooth ure ‡ poiščite ikono Bluetooth v 
meniju ure‡ izberite ‘’turn on Bluetooth’’ in na seznamu kliknite na ime svojega 
mobilnega telefona ‡ potrdite povezavo na svojem mobilnem telefonu ‡
Uspešno ste povezali Bluetooth 3.0

Šele ko sta vspostavljeni obe povezavi Bluetooth 3.0 in 4.0, je ura v celoti 
pripravljena na delovanje. Če želite preveriti, ali je ura pravilno povezana, 
povlecite po zaslonu navzdol in videli boste ikono Bluetooth. Zelena barva na 
vrhu pomeni, da je Bluetooth 3.0 povezan, modra barva na dnu pa pomeni, da 
je povezan Bluetooth 4.0.

Ker se postopek povezave Bluetooth razlikuje med vsemi znamkami mobilnih telefonov, bo 
včasih povezava Bluetooth nestabilna med mobilnim telefonom in pametno uro. V kolikor 
pride do motenj znova zaženite Bluetooth, nato pa se poskusite znova povezati ali obnoviti 
tovarniške nastavitve. Če imate občutek, da je sistem ustavljen, pritisnite gumb za vklop / 
izklop in ga držite približno 10 sekund, da ponovno zaženete uro.

HITRI PREGLED/KLJUČNE TOČKE

´ Odprite aplikacijo in nastavite svoj profil.

´ Go to ‘’device’’ and click ‘’add device’’ in the APP.

´ Pojdite pod ‘’device’’ in kliknite »add device«.

´ Na seznamu izberite svojo napravo (v obeh napravah (telefon in ura) 
vklopite Bluetooth)).

´ Po povezavi se bo čas samodejno posodobil.

´ Nastavite želena obvestila za sporočilo/ klic

NASTAVITEV OBVESTIL:

1. Korak: Pojdite na nastavitve telefona‡ upravljanje aplikacij‡ poiščite 
aplikacijo ‘’FunDo’’ in vstopite‡ upravljanje dovoljenj‡ vklopite vsa 
dovoljenja.

2. Korak: Odprite aplikacijo ‘’FunDo’’ ‡ kliknite ‘’more’’ ‡ nato kliknite ‘’app 
notification setting’’ ‡ dovolite oziroma vklopite (turn on) dovoljenja v ozadju 
(background run permissions).

Opomba: preverite, ali so v vašem telefonu omogočene vse aplikacije drugih proizvajalcev, 
za katere želite prejemati obvestila v uro.



POVEZOVANJE URE IN TELEFONA (NOVI MODEL URE)

Če imate NOVI model ure, ima vaša embalaža spodnji znak;

Na novejši različici ure naložite aplikacijo M Active.
To lahko storite na dva načina, in sicer tako, da poskenirate QR kodo, ki se nahaja na zadnji 

strani škatlice ali pa v Play stor-u poiščete aplikacijo M Active.

1. Po naložitvi aplikacije vključite Bluetooth in M Active. Bodite pozorni, da omogočite 
lokacijo, obvestila in vsa dovoljenja.
2. Naprava →  dodaj  napravo  in  poiščite  Watch6,  ko  jo  telefon  zazna  nanjo  kliknite,  
da  jo poveže. Nekateri telefoni z androidom za uspešno povezavo potrebujejo vključen 
GPS.
3. Na uri poiščite Bluetooth→ izberite TURN ON Bluetooth→ kliknite na ime vašega 
telefona→ potrdite povezavo na vašem telefonu→ uspešno ste povezani z Bluetoothom.
4. Postopek Bluetooth povezave je različen glede na model in znamko telefona. Včasih bo 
lahko povezava med telefonom in uro nestabilna. V tem primeru postopek povezave 
ponovite ali pa uro resetirajte na tovarniške nastavitve. Če bo sistem še vedno ustavljen 
prosimo, pritisnite 10- sekundni pritisk na zunanji gumb ure, da jo zaženete.

NASTAVITEV OBVESTIL
Pojdite v nastavitve telefona → Aplikacije → M Active → Obvestila→ potrdite prejemanje 
vseh obvestil → Nastavitve obvestil v aplikaciji → Notification Push – vklopite »on 
background run premission«.
Obvestilo: prepričajte se, da imate na vseh aplikacijah na katerih želite prejemati obvestila 
le te vklopljene.

POMEMBNA OPOMBA:
Če ste uro najprej povezali s telefonom, potem morate pred povezavo na aplikacijo, to 

povezavo na uri prekiniti. Na uri kliknite ikono za Bluetooth  in prekinite povezavo. 
Sedaj lahko vstopite v aplikacijo MActive in dodate napravo. Aplikacija in ura bosta 
povezani. 



PREDSTAVITEV GLAVNIH FUNKCIJ

OPOMBA: zabeleženi podatki na pametni uri se bodo zbrisali ob 24. uri. Te podatke lahko 
ponovno preverite v aplikaciji.

Klici

Klicanje: omogoča Bluetooth klic prek mobilnega telefona, govorite na rob ure.
Imenik: sinhronizira vse stike v mobilnem telefonu, največ 400 kontaktov.
Dnevniki klicev: Sinhronizira vso zgodovino v mobilnem telefonu.
SMS: sinhronizira vsa sporočila v mobilnem telefonu 

Bluetooth: poiščite napravo, ki jo želite povezati ali izključiti.

Pedometer: preverite korake, ki ste jih prehodili čez dan, porabljene kalorije in prehojeno 
pot. Vsak dan ob 00:00 se bodo vsi podatki samodejno shranili v aplikacijo in se na uri 
ponastavili na 0. Če želite preveriti stanje, zgodovino (7 dni) ali določiti cilj in druge osebne 
podatke (spol, višina, teža ...), vstopite v funkcijo in nato podrsajte po zaslonu navzgor.

Sleep monitor (nadzor spanja): pametna ura bo to funkcijo samodejno vklopila od 21.00
do 09.00. Zabeleži trajanje in kakovost spanja (globok in rahel spanec); s tem vam pomaga 
prilagoditi boljši čas počitka in izboljšati kakovost spanja. Če želite preveriti status in 
zgodovino te funkcije, vstopite v funkcijo in nato podrsajte po zaslonu navzgor. 

Heart rate monitor (Merilnik srčnega utripa): uro tesno nosite na zapestju, najboljši 
položaj je zgornji del zapestja. Po 20-ih sekundah se bodo na zaslonu prikazali podatki o 
vašem trenutnem srčnem utripu. Splošni podatek normalne vrednosti je 60-90 krat / min. 
Če želite preveriti zgodovino ali navodila, po vstopu v to funkcijo podrsajte po zaslonu
navgor.

ECG (EKG): sprejeti optični srčni utrip in kombinirana tehnologija EKG, lahko v približno 30-
ih sekund pokaže podatke testa. Ko se rezultat prikaže na aplikaciji, pomeni, da so se 
podatki EKG shranili v apliakcijo "FunDo"/’’M Active’’ telefona.

Blood pressure (krvni pritisk (samo nov model)): Preverite svoj krvni pritisk, spustite roko
in približno po 1 minuti se pokaže rezultat.

Sedentary (opozorilo na sedenje): nastavite dolgotrajni opomnik na sedeč položaj, da vas 
po dololočenem času opomni, da je čas, da vstanete. 

Music Control (nadzor glasbe): Daljinski upravljalnik predvajanja glasbe v telefonu, na 
primer; naslednja/zadnja skladba, povečanje/zmanjšanje glasnosti. Zvok prihaja iz ure.

Termometer (samo nov model): telesna temperatura bo izmerjena takoj, ko vstopite v 
funkcijo. Normalna telesna temperatura je 35,9-37,2 stopinje. Telesna temperatura je v 
različnih obdobjih dneva različna. Najvišja temperaturna razlika presega 1 stopinjo. Če 
preseže 37,3 stopinje, se šteje za nizko vročino.



Motion (sistem za zaznavanje kretenj): podpora za utišanje klicev, prekinitev alarma, 
sprejemanje klicev, osvetlitev zaslona z roko. 

Anti-lost (proti izgubi): kliknite ‘’find phone’’, povezani telefon bo opozoril nase z 
vibriranjem in zvoki. Ko telefon najdete pritisite ‘’end’’, da ustavite alarm. Enako deluje tudi 
obratno, če želite s telefonom poiskati uro.  

Alarm: nastavite lahko do 5 alarmov. Dolg pritisk na alarm prekliče alarm.

Stopwatch (štoparica): enojni čas‡ za začetek merjenja časa kliknite levo ikono, ponovno 
jo kliknite, da začasno ustavite merjenje, ter znova za kumulativni čas.

Photo: s prtiskom na ta gumb aktivirate kamero vašega telefona pri čemer ura deluje kot 
daljinski upravljaec sprožičlca kamere. 

Language: jezik se samodejno sinhronizira z jezikom telefona. Omogočena pa je tudi 
samodejan izbira želenega jezika. 

Kalkulator

Koledar

Setting (Nastavitve);

- Bluetooth setting: za vklop/izklop Bluetooth funkcije na uri
- Clock (ura/čas): za nastavitev začetnega zaslona ure in določanje časovnega 

formata ter datuma (ura in datum se sicer tudi samodejno sinhronizirata, ko uro 
povežete na aplikacijo). 

- New notification bright (osvetlitev ob obvestilu): za nastavitev osvetlitve ob 
prejetem obvestilu. 

- Sound(zvok): za nastavitev zvoka in melodije klicatelja in obvestil 
- Volume (glasnost): nastavljiva glasnost za medije, melodije zvonjenja, obvestila 

itd 
- Display (zaslon); za nastavitev časa in moči osvetlitve zaslona
- Reset: za ponastavitev naprave
- About (o uri): lahko si ogledate model ure in različico programske opreme.

Nadgradnja vdelane programske opreme:

V Bluetooth povezavi kliknite Fundo / M Active, kliknite »more« v spodnjem desnem kotu, 
kliknite na »firmware upgrade« in če je na voljo nova posodobitev bo trajala 3-5 minut. Po 
posodobitvi se bo ura avtomatsko vklopila in povezala z napravo. Prosimo, da izklopite 
Bluetooth in nato ponovno povežite.



REŠEVANJE TEŽAV 

- Aplikacijo in pametno uro ohranite vklopljeni.
- Pametni telefon in pametno uro držite v razdalji 8 metrov.
- Nekateri pametni telefoni bodo samodejno izklopili aplikacijo, da prihranijo 

baterijo. V tem primeru ustrezno nastavite nastavitve svojega telefona. V 
nastavitvah dovolite, da je aplikacija vedno vključena. 

- Ko imate takšne težave in ne veste, kako pravilno nastaviti nastavitve, se obrnite 
po pomoč na operaterja ali servis telefona.

- Če želite uro povezati na novo napravo in ste jo pred tem že povezali na drugo, 
povezavo najprej prekinite in ponastavite uro. Nato jo lahko povežete na novo 
napravo. 

- Če na uri ne prejemate sporočil, pojdite na telefon (iphone) ‡ "nastavitev" ‡
"obvestila" poiščite "sporočila" in nato vklopite "Dovoli obvestila".

- Če na uri ne prejemate obvestil; 
1. Funkcija obveščanja na uri le sinhronizira funkcije obveščanja mobilnega 
telefona, kot so dohodni klici in sporočila ter obvestila QQ WeChat. Če vaš 
mobilni telefon obvestila ne prejme, ga tudi ura ne bo prejela. V nastavitvah 
telefona morate za vse aplikacije katere želite prejemati obvestila, vklopiti in 
dovoliti obvestila. 
2. Ker protokol Bluetooth posamezne znamke mobilnega telefona ni enoten, je 
včasih povezava Bluetooth med mobilnim telefonom in uro nestabilna. Bluetooth 
mobilnega telefona lahko vedno izklopite in znova povežete ali uro obnovite na 
tovarniške nastavitve.
3. Izbrišite aplikacijo "M Active" in jo znova prenesite. Upoštevajte, da je treba 
med namestitvijo odpreti vsa dovoljenja in nato znova povezati uro.
4. Večina telefonov Android ima omejitve za delovanju v ozadju, zaradi česar bo 
aplikacija prenehala delovati, aplikacija pa mora biti nastavljena tako, da nikoli ne 
spi.

VZDRŽEVANJE

‡ Če se zapestni trak zmoči – na primer pri znojenju ali tuširanju – ga pred ponovno 
uporabo na zapestju očistite in osušite.

‡ Prepričajte se, da je vaša koža suha.

‡ Ure nikoli ne čistite z gospodinjskimi čistili. Prosimo uporabite blag detergent brez olj in 
maščob, dobro izperite in obrišite z mehko brisačko ali servetom.  

‡ Ta izdelek ni medicinski pripomoček in ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali 
preprečevanju kakršnih koli bolezni. Natančnost naših naprav ni namenjena usklajevanju 
medicinskih pripomočkov ali znanstvenih merilnih naprav, temveč vam daje najboljše 
informacije, ki so na voljo v nosilnem sledilniku dejavnosti.



Pravilno odlaganje odpadkov

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da 
takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste 
poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne 
posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno 

rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih 
virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne 
službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES.


