
ART: VARUŠKA (MBP25)

Shranite informacije proizvajalca za morebitno kasnejšo uporabo.
NAVODILA ZA UPORABO! Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite 
za kasnejšo uporabo. 

Značilnosti, opisane v navodilih za uporabo so predmet sprememb brez predhodnega 
obvestila proizvajalca. 

Predstavitev: 
Zahvaljujemo se Vam za nakup Motorola varuške. S pomočjo varuške boste lahko 
nadzorovali in slišali vašega otroka med spanjem ali med igro v igralnici. 
Prosimo, da račun hranite za svojo evidenco v primeru uveljavljanja garancije.
S pomočjo navodil za uporabo boste izvedeli vse potrebno za pravilno uporabo izdelka.
Pred uporabo priporočamo, da vstavite v starševsko enoto baterijo in jo popolnoma 
napolnite. Razlog za to je v tem, da lahko varuško nemoteno dalje uporabljajte tudi, če jo 
izključite iz polnilca in jo uporabljate v drugem prostoru. Pred uporabo in namestitvijo 
preberite navodila za uporabo na strani.

Vsebina:
1x starševska enota
1x otroška enota (kamera)
1x polnilna Ni-Mh baterija za starševsko enoto
1x polnilec za starševsko enoto
1x polnilec za otroško enoto

Opis starševske enote:



1. LCD zaslon 7. Gumb – povratni govor 

2. Gumb za povišanje jakosti zvoka + 8. LED indikacijska lučka – sveti modro, 
kadar je priključen polnilec.

3. Gumb za znižanje jakosti zvoka - 9. Enota je izključena ON/OFF (sveti 
zeleno)

4. Return/Switch kamera gumb 

Pritisnite gumb 'Return' za vrnitev v prejšnji 
način nastavitev.
Pritisnite gumb za preskok na drugo kamero 
(v primeru povezave z več kot eno kamero).
Pritisnite gumb in se pomikajte v levo v 2x 
'zoom' povečavi.

10. Avdio – LED lučka (zelena, oranžna, 
rdeča).

5. Menu/OK gumb 

Pritisnite gumb in pojdite v nastavitve.
Pritisnite gumb in potrdite izbiro.
Pritisnite gumb in se pomikajte v desno v 2x 
'zoom' povečavi.

11. Gumb za vklop/izklop, ter gumb za vklop 
kamere (Pover/Video) 

6. Gumb 'Zoom' -povečava           

Pritisnite gumb 'Zoom' in nastavite 2x 
povečavo. Ponovno pritisnite gumb in 
nastavite v običajni način – 1x povečava.

12. Pokrov na razdelku za baterije

13. Stojalo

14. Zvočnik

15. Polnilna vtičnica 



Pokazatelj signala (3 ravni)

Nočni način (video se lahko spreminja na črno/bel način)

Pokazatelj stanja baterije (3 ravni)

Nastavitev jakosti zvoka (8 ravni)

Jakost svetlosti (8 ravni)

Nastavitev alarma (6h, 4h, 2h, izklop)

Izbira kamere

Dodajanje kamere

Izbris kamere

Nastavitev snemanja

Zoom – povečava (1x ali 2x povečava)

Opis otroške enote:

1. Senzor fotografije (nočni način) 7. Gumb za povezovanje

2. Leče kamere 8. Mikrofon

3. Infrardeča LED lučka 9. Zvočnik

4. LED lučka za vklop

5. Gumb za vklop/izklop (OFF/ON)

6. Polnilna vtičnica
Pomembni napotki za nastavitev otroške varuške
Pred pričetkom uporabe morate starševsko in otroško enoto med seboj povezati (na 



povezavo lahko vplivajo okoljski vplivi). Kakršnikoli kovinski predmeti, kot so hladilniki, 
ogledala, kovinski predalniki, kovinska vrata ali betonske stene lahko vplivajo na povezavo 
med enotama. Moč signala  lahko zmanjšajo druge trdne strukture, kot so zidovi, radijske 
ali električne naprave, kot so televizorji, računalniki, brezžični ali mobilni telefoni, 
fluorescentne luči ali zatemnilniki. 
Uporaba drugih 2.4GHz izdelkov, kot so brezžična omrežja (Wi-Fi® usmerjevalniki),
Bluetooth® naprave ali mikrovalovne pečice, lahko povzročijo motnje. To pomeni, da 
otroško varuško oddaljite vsaj 1,5m izven dosega naštetih predmetov ali pa jih izključite.
Če je signal šibek poskusite prestaviti obe enoti v drug položaj ali prostor. 

VARNOSTA OPOZORILA!

OPOZORILO! Nevarnost davljenja. Otroci se lahko s priloženim kablom zadavijo. 
Hranite kabel polnilca vsaj 1m izven otrokovega dosega. Varuške in kabla ne 
postavljajte v bližino posteljice. Kabel mora biti vsaj 1 m izven otrokovega dosega.
Ne uporabljajte podaljška in uporabljate le priložen polnilec. Ne odstranite 
varnostne nalepke iz kabla polnilca.

Nastavitev in uporaba kamere:
Najprej poiščite najbolj primeren prostor za namestitev otroške enote, kjer boste imeli 
najboljši pregled nad otrokom v njegovi posteljici.
Otroško enoto postavite na ravno površino, kot je predalnik, polica ali pa jo namestite na 
steno.
Ne nameščajte otroške enote in kabla v bližino posteljice.
Kabel naj bo čim bolj oddaljen od otrokovega dosega.

OPOZORILO!  
Digitalna varuška je izdelana v skladu z vsemi veljavnimi standardi – elektromagnetna 
polja in je ob upoštevanju vseh navodil povsem varna za uporabo. Pred uporabo vedno 
preberite navodila za uporabo.
Izdelek lahko sestavi le odrasla oseba. Med sestavljanjem hranite majhne delce izven 
otrokovega dosega. 
Izdelek ni igrača. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z izdelkom.
Varuška ni nadomestilo za starševski nadzor .
Navodila za uporabo hranite za kasnejšo uporabo.
NIKOLI ne nameščajte varuške ali kablov v otroško posteljico ali v bližino otrokovega 
dosega (naprava in kabli morajo biti oddaljeni vsaj 1m).
Kable hranite izven dosega otrok.
Otroške enote ne pokrivajte z brisačo ali odejo.
Nikoli ne uporabljajte podaljškov za polnilec. Uporabljajte le priložen polnilec.



Pred uporabo preverite delovanje enote. S tem se boste seznanili z delovanjem in rabo 
vseh funkcij naprave.
Varuške ne uporabljajte v bližini vlage ali vode.
Varuške ne nameščajte v bližini virov toplote, v mrzle prostore, na soncu,
Uporabljajte le priložen polnilec. Ne uporabljajte drugih polnilcev, saj lahko s tem 
poškodujete napravo in baterijo.
Uporabljajte le isti tip baterije.
Priključnih elementov se ne dotikajte z ostrimi ali kovinskimi predmeti.
Polnilec priključite v najbližje dosegljivo stensko vtičnico. 

POZOR! Obstaja nevarnost eksplozije, v primeru uporabe nepravilnega tipa baterije. 
Izrabljene baterije zavrzite v skladu z navodili. 

Nastavitev:

Priključitev otroške enote:
Priključek polnilca vstavite v vtičnico na otroški enoti, drugi del polnilca pa priključite v 
stensko vtičnico. Uporabite le priložen 6V DC/500mA polnilec. Gumb za vklop potisnite v 
položaj ON. Zasvetila bo LED lučka – oranžna. Gumb za vklop potisnite v položaj OFF in 
izključite otroško enoto. 

Vstavljanje baterij v starševsko enoto:
Priložen baterijski vložek vstavite v starševsko enoto. Le-ta mora biti vstavljen tako, da tudi 
med premikanjem starševska enota ne izgubi signala. Pred prvo uporabo napolnite 
starševsko enoto in takrat, kadar bodo baterije prazne. 
Jeziček polnilne enote vstavite v režo, kot kaže slika ter vstavite baterijski vložek v 
razdelek za baterije.



Namestitev pokrova na starševsko enoto:
Pokrov namestite s pomočjo križnega ali navadnega izvijača. 

Priključitev starševske enote na električno energijo:
POMEMBNO!
Po vstavljanju baterijskega vložka priporočamo, da napravo popolnoma napolnite. Na ta način boste napravo lahko uporabljali tudi v 
primeru izpada električne energije. 
1.Jeziček polnilca priključite v starševsko enoto, drugi del polnilca pa v stensko vtičnico. Uporabljajte le priložen 6V DC/500mA  polnilec. 
2.Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop približno 1 sekundo in starševska enota se bo vključila.
3.Ko sta starševska in otroška enota vključeni, se bo na zaslonu starševske enote prikazal video, ki ga oddaja otroška enota.
4.Če ni povezave ali ste izven dosega, bo video zaslon – slika izginila, prikazala se bo ikona      . Zaslišali pa boste pisk vsakih 9 
sekund. (če je enota nastavljena na način 'scan' snemanje                , se pojavi ikona              .

5. Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop ter izključite starševsko enoto. 

POMNITE!
Lučka senzorja za baterije s obarva v rdeče, kar prikazuje, da so baterije prazne, pri tem pa boste vsakih 16 sekund slišali tudi pisk. To 
pomeni, da morate baterije napolniti. Polnjenje traja 16  ur.

Med polnjenjem:
1.Enota je izključena – polnilec je priključen na enoto in na zaslonu se bo pojavila ikona za polnilec  ter ikona za  prikaz baterije (za 60 
sekund) – enota se polni. Modra indikacijska lučka v zgornjem levem kotu kaže, da je polnilec priključen. 

2.Enota je vključena – polnilec je priključen, ikona za baterije v zgornjem desnem kotu na zaslonu prikazuje, da se baterija polni. Modra 
indikacijska lučka v zgornjem levem kotu kaže, da je polnilec priključen. 

Vzpostavitev povezave:
Otroška enota je predhodno povezana s starševsko enoto. Ni potrebe po ponovnem povezovanju, razen v primeru izgube povezave s 
starševsko enoto. 
Za ponovno vzpostavitev povezave ali vzpostavitev povezave ob nakupu, upoštevajte naslednji postopek:

1.Pritisnite gumb        'OK       '   na starševski enoti. Nato pritisnite gumb      ''DOWN' za izbiro načina       dodajanja kamere 'ADD 
CAMERA'          in pritisnite na gumb 'OK'       , ter potrdite izbiro. 
       
2.Številke 1/2/3/4 se bodo pojavile na zaslonu. Pritisnite gumb      'UP' ali gumb         'DOWN' , ter izberite identifikacijsko številko želene 
kamere in pritisnite gumb 'OK'       , nato pričnite iskati kamero. Med iskanjem se bo pojavila zelena LED lučka. 

3.Pritisnite in držite gumb za vzpostavitev povezave (PAIR), ki se nahaja pod otroško enoto, dokler starševska enota ne najde želene 
kamere. Zaslišali boste piskanje in video na kameri se bo prikazal. 

POMNITE!Če je otroška enota že predhodno registrirana, bo ponovna registracija le-te ponovila predhodno registracijo. Če se v času 30 
sekund ne najde nobena kamera, se bo postopek končal in starševska enota se bo vrnila v prejšnje stanje. 



Uporaba otroške varuške

Začetna nastavitev: Otroško varuško postavite na primerno mesto (npr. na mizo) ter leče kamere usmerite v smer v kateri želite 
nadzor. Glavo varuške lahko nastavite v različne načine – gor, dol, levo in desno, dokler ne dosežete želenega položaja.
POMNITE! Varuške ne nameščajte v bližino otrokovega dosega. Če pride do motenj slike ali zvoka poskusite varuško postaviti na drug 
položaj, pri tem pa pazite, da ne bo v bližini električnih predmetov. 

Nočni način:
Varuška je opremljena z 8 visoko intenzivnimi LED lučkami, katere omogočajo vidljivost ponoči. Ko vgrajen senzor, ki se nahaja na vrhu 
enote zazna medlo svetlobo, se LED lučke samodejno aktivirajo in pojavi se črno-bela slika na starševski enoti. 
Ikonica 'lunica'      se bo pojavila na zaslonu. 

Vklop / izklop videa (VIDEO ON OFF)
Pritisnite gumb za vklop/izklop videa         na starševski enoti – LCD zaslon boste vključili ali  izključili, medtem pa bodo zvoki (audio) še 
vedno vključeni.

Način – govor
Pritisnite in držite gumb       'TALK' na starševski enoti in lahko boste govorili z otrokom ( s pomočjo zvočnika na otroški enoti). Ikonica     
se bo pojavila na LCD zaslonu.  

Glasnost
Pritisnite na gumb 'UP'        ali 'DOWN'        in izberite želeno glasnost od 1 -8 (tovarniška nastavitev je nastavljena na raven 4).

Svetlost
1.Pritisnite gumb          in pojavil se bo začetni meni.

2.Za izbiro nastavitve svetlosti – ikona       , pritisnite na gumb       .

3.Pritisnite gumb 'UP'        ali 'DOWN'          in izberite želeno svetlost  od 1 -8 (tovarniška nastavitev je nastavljena na raven 4).

Približevanje / povečava (ZOOM) in prilagoditev kamere
1.Pritisnite gumb          in izberite 1x ali 2x povečanje/približanje (tovarniška nastavitev je nastavljena na 1x). 

Kadar je kamera nastavljena na 2x povečavo, je na zaslonu prikazana ikonica        in nastavitve 'UP'          ali 'DOWN'         ,           in       

         , katere  vam omogočajo različne preglede kot pri 1x povečavi. 

2.Pri 2x povečavi pritisnite gumb 'UP      ali 'DOWN'      in se premikajte gor ali dol, ali pa pritisnite gumba         ali        in zaslon obrnite 

levo ali desno. 

3.Pritisnite gumb 'ZOOM'        in se vrnite v začetno nastavitev. 

Alarm
1.Pritisnite gumb            in pojavil se bo začetni meni.

2.Pritisnite gumb 'UP'      ali 'DOWN'      in pojavila se bo ikonica za alarm        , ter pritisnite gumb   
        .

3.Pritisnite gumb 'UP'      ali 'DOWN'      in nastavite čas alarma (6h, 4h, 2h). Tovarniška nastavitev nima nastavljenega alarma (X).
Če je nastavljen čas alarma, boste na starševski enoti zaslišali piske ob 6, 4 ali 2 urnih periodah in ikonica alarma bo utripala rdeče 
barve. Alarm se izključi po približno 60 sekundah ali pa ob pritisku na katerikoli gumb na starševski enoti. Če želite aktivirati še en alarm, 
ga ponovno nastavite.

Upravljanje kamere

Dodajanje (povezovanje) kamere

Pritisnite gumb         in pojavil se bo začetni meni.  

Pritisnite gumb 'DOWN'      in izberite ikono 'ADD CAMERA'        , nato pritisnite gumb         in potrdite izbiro.    
Pojavile se bodo številke 1 /2 /3 /4. Pritisnite gumb UP'      ali 'DOWN'       in izberite želeno identifikacijsko številko kamere. 

Pritisnite gumb          in pričnite z iskanjem kamere. Med iskanjem se bo pojavila zelena Avdio LED lučka. Pritisnite in držite gumb 
'PAIR', ki se nahaja pod otroško enoto, dokler starševska enota ne najde kamere. Zaslišali boste piske in na kameri se bo pojavila slika. 
Pomnite: kamera je lahko registrirana le na eno starševsko enoto hkrati. 



Pregled kamere

1.Pritisnite gumb       in pojavil se bo začetni meni.

2.Pritisnite gumb 'DOWN'      in izberite ikono 'VIEW CAMERA'         , ter pritisnite gumb               in potrdite izbiro. 

Pojavile se bodo številke 1 /2 /3 /4          .  Pritisnite gumb UP'      ali 'DOWN'       in izberite želeno  kamero, ter pritisnite gumb         in 

prikazala se bo slika na izbrani kameri. 
Nasvet: hiter postopek za pregled kamere, brez uporabe menija:neposredno pritiskajte na gumb       in izberite kamero 1-4 ali           .

Izbris kamere
1.Pritisnite gumb         in pojavil se bo začetni meni.

2.Pritisnite gumb 'DOWN'      in izberite ikono 'DELETE CAMERA'         , pritisnite gumb          in potrdite izbiro.

3.Pojavile se bodo številke 1 /2 /3 /4.  Pritisnite gumb UP'      ali 'DOWN'       in izberite želeno kamero, pritisnite gumb       in nato še 
gumb 'DOWN'        , ter izberite 'DELETE CAM' ikono      .   

4.Pritisnite gumb       in potrdite izbris ali gumb           'RETURN' za izhod iz menija.   
Pomnite: kamere ne morete izbrisati, če je le-ta edina povezana s sistemom.

Skeniranje kamer

1.Pritisnite gumb          in pojavil se bo začetni meni.

2.Pritisnite gumb 'DOWN'      in izberite ikono 'VIEW CAMERA'          , pritisnite gumb        in potrdite izbiro. Izberite simbol          . 
  
3.Na zaslonu se bodo pričele pojavljati slike iz vsake registrirane kamere ( spreminjajo se vsakih 10 sekund).

Namig: Nasvet: hiter postopek za pregled kamere, brez uporabe menija:neposredno pritiskajte na gumb          in izberite kamero 1-4 ali   
.
          .

Pomnite: Če je starševska enota nastavljena na način 'skeniranja' in je katera izmed registriranih kamer izključena ali izven dosega 
dometa, se bo skeniranje končalo pri tej kameri (npr. pri kameri 3). Na zaslonu se bo pojavila ikonica              3? in zaslišali boste 
varnostne piske vsaki 8 sekund.

OPOZORILO! Preverite kamero in nemudoma odprite nepravilnosti, če uporabljajte kamero kot nadzor nad otrokom. 
Če želite nadaljevati v načinu skeniranja brez kamere, izbrišite kamere in ponovno pričnite s postopkom. 

Čiščenje: Izdelek čistite z vlažno krpo ali pa uporabite anti-statično krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. 

Čiščenje in vzdrževanje: 
Izdelka ne čistite s razredčilom ali drugimi topili in kemičnimi sredstvi – to lahko povzroči trajne poškodbe na izdelku in jih garancija ne 
krije. 
Varuško hranite izven dosega vročine, vlažnih predelov ali močnega sonca ter pazite, da se ne zmoči. 
Veliko truda je bilo vloženega pri izdelavi otroške varuške in upoštevani so visoki standardi za varnost le-te. Ob kakršnihkoli znakih 
nepravilnega delovanja nikoli ne poskušajte varuške popravljati sami. Obrnite se na zakonitega zastopnika ali prodajalca in serviserja. 

Pomoč
Zaslon: 
Zaslon se ne prikaže:
Napolnite ali zamenjajte baterije.
Ponastavite obe enoti. Iz starševske enote vzemite baterije, obe enoti izključite iz električnega omrežja in ju nato ponovno priključite. 
Preverite ali je enota vključena.
Pritisnite in držite gumb za v vklop / izklop (ON / OFF) na starševski enoti in jo vključite.
Preverite ali ste izbrali pravo kamero.
Po potrebi zamenjajte številko kamere.
Preverite ali je video zaslon vključen.
Pritisnite gumb za vklop videa (VIDEO ON/OFF gumb) in ga vključite.
Če uporabljajte enoto samo s pomočjo baterij, se bo zaslon po približno 4 minutah izključil zaradi varčevanja z energijo. Enota je še 
zmeraj aktivna, kar pomeni, da boste glasove še zmeraj slišali. Zaslon lahko ponovno aktivirate tako, da pritisnete na katerikoli gumb. 

Registracija
V primeru izgube povezave med otroško in starševsko enoto
Napolnite ali zamenjajte baterije.
Če je otroška enota preveč oddaljena lahko pride do izgube signala. Otroško enoto približajte starševski enoti.
Ponastavite obe enoti – izključite ju iz baterijskega in električnega napajanja. Počakajte približno 15 sekund in ju ponovno vključite. 
Počakajte minuto, da se obe enoti ponovno povežeta. 
Glejte poglavje 'Povezovanje - Pairing', v primeru ponovne registracije obeh enot. 



Moteči zvoki
Motnje na starševski enoti
Preverite ali sta morda obe enoti preblizu. Povečajte razdaljo med enotama. 
Zagotovite, da bo med enotama vsaj 1 do 2 metra razdalje.
Če je otroška enota predaleč, lahko pride do izgube povezave -dometa. Otroško enoto približajte starševski enoti. 
Pazite, da enoti ne bosta v bližini drugih električnih naprav – kot je televizija, računalnik ali brezžični telefoni, mobiteli.
Uporaba drugih 2,4 Ghz izdelkov, kot so brezžične internetne povzave (Wi-Fi sprejemniki), Bluetooth sistemi ali mikrovalovne pečice 
lahko prav tako vplivajo na motnje oz. na pravilno delovanje. Otroško enoto postavite vsaj 1,5 m vstran od naštetih proizvodov ali pa le-
te izključite. 
Če je signal šibek, postavite otroško in starševsko enoto v drug položaj ali prostor. 

V primeru nepravilnega delovanja ali motenj se obrnite na pooblaščenega serviserja. 

Tehnične karakteristike:
Otroška enota: 
Frekvenca: 2.4GHz to 2.48GHz
Senzor slike: barvni CMOS 0.3M Pixel's
Leče: f 2,5mm, F 2,4
IR LED: 8x
Napajanje: Polnilec 5E-AD 060050-E; vhod: 100-240V, 50/60Hz 150mA; izhod: 6V, 500mA ali BLJ5W060050P-V; vhod: 100-240V, 
50/60Hz 150mA; izhod: 6V, 500mA
OPOZORILO! Uporabljajte le priložen polnilec. 

Starševska enota:
Frekvenca: 2.4GHz to 2.48GHz
Zaslon: 2,4'' diagonalni
Barva zaslona: 16M barvni LCD
Svetlost: 8 ravni
Jakost zvoka: 8 ravni
Napajanje: Polnilec: 5E-AD 060050-E; vhod: 100-240V, 50/60Hz 150mA; izhod: 6V, 500mA
ali  BLJ5W060050P-V; vhod: 100-240V, 50/60Hz 150mA; izhod: 6V, 500mA
OPOZORILO! Uporabljajte le priložen polnilec. 
Model baterije: JUSTHIGH Ni-MH AAA 3.6V 900mAh baterijski vložek 
OPOZORILO! Ne uporabljajte baterij, ki se ne polnijo. Nevarnost eksplozije v primeru uporabe napačnega tipa baterij. Izrabljene baterije 
zavrzite v skladu z zakonodajo in navodili za uporabo. 

Splošne informacije o baterijah: 
Ne mešajte tipov baterij. Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij. 
V kolikor izdelka ne boste uporabljali dalj časa, odstranite baterije iz izdelka. Ne mešajte standardnih, alkalnih ali baterij, ki se polnijo. 
Polnilne baterije naj se  polnijo pod nadzorom odrasle osebe.  Pred polnjenjem jih je potrebno odstraniti iz igrače. Vedno uporabite 
enake baterije – nikoli ne mešajte različnih znamk in tipov baterij. Baterije vstavite pravilno- s pomočjo slike na izdelku oz. embalaži. Ne 
polnite baterij, ki niso namenjene za polnjenje. Prazne baterije takoj odstranite iz igrače. Pazite, da pri vstavljanju baterij ne pride do 
kratkega stika.
R  ECIKLIRANJE BAT  ERIJ IN OSTALIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH NAPRAV (WEEE):   zavedajte se pomembnosti čistega okolja, zato 
nikoli ne odlagajte baterij ali ostalih električnih naprav med gospodinjske odpadke, ampak v za to namenjene zbiralnike. Posvetujte se,  
kje v vašem okolju so temu namenjena zbiralna mesta. Na vsakem izmed izdelkov je natisnjena sestavina, ki vam pomaga pri odločitvi  
kako sortirati. Izdelkov, ki vsebujejo Pb, Cd in Hg prav tako ni dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. 
Izdelek je označen s simbolom za ločeno zbiranje električne in elektronske opreme (WEEE), ki vas opozarja, da morate z izdelkom 
ravnati v skladu z zahtevami evropske Direktive. Ta Direktiva nalaga, da izdelek reciklirate ali odstranite tako, da minimizirate njegov  
vpliv  na okolje.  Za dodatne informacije  se obrnite na vaše lokalno podjetje,  ki  se ukvarja z ravnanjem z odpadki.  Električni  in  
elektronski izdelki vsebujejo nevarne snovi in niso vključeni v selektivno ločevanje odpadkov, zato so potencialno nevarni za okolje  
ter zdravje ljudi. 

Proizvajalec Binatone Electronics, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi pomembnimi predpisi Direktive 
1999/5/EC. Kopija originalne Deklaracije o skladnosti je na voljo pri zakonitem zastopniku Apollo d.o.o., Slomškova 3, 2250 Ptuj in  
spletni strani www.apollo.si.
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