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18V brezkrtačni vrtalnik/vijačnik  
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Vse pravice pridržane. To delo je zaščiteno z avtorskimi pravicami. Kopiranje ali razširjanje uporabniškega priročnika po del ih ali v celoti brez dovoljenja družbe Dedra Exim je 
prepovedano Družba Dedra Exim si pridržuje pravico do oblikovnih, tehničnih in končnih sprememb brez predhodnega obvestila. Te spremembe ne morejo biti razlog za oglaševanje 
izdelka. Uporabniški priročnik je na voljo na spletni strani www.dedra.pl. 
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Navodilo: preberite navodila za uporabo  

 
Nosite zaščito za ušesa  

 
Predpis: uporabljajte zaščitna očala 
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Splošni varnostni pogoji so vključeni v ločeni brošuri. 
Izjava o skladnosti je priložena napravi kot ločen dokument. Če izjave o skladnosti 
ni, se obrnite na službo podjetja Dedra-Exim Sp. z o.o. 

OPOZORILO. Preberite vsa opozorila, označena s 
simbolom izklicnika, in vsa navodila.  

Neupoštevanje naslednjih opozoril in varnostnih navodil lahko povzroči električni 
udar, požar ali hude telesne poškodbe. Vsa opozorila in navodila shranite za 
poznejšo uporabo. 

Linija SAS+ALL je zasnovana tako, da deluje samo s 
polnilniki in baterijami linije SAS+ALL.  

Li-Ion baterija in polnilec nista vključena v kupljeno opremo in ju je treba kupiti 
posebej. Uporaba drugih baterij in polnilnikov, ki niso namenjeni napravi, je 
prepovedana. 

2 Opis naprave  

Slika A: 1. hitri vpenjalni nastavek vrtalnika, 2. glava izvijača, 3. gumb za navor, 4. 
stikalo za prestavljanje, 5. stikalo za smer vrtenja, 6. glavno stikalo, 7. LED 
osvetlitev. 

3. namen naprave 

Naprava je izdelek, namenjen vijačenju, odvijanju in vrtanju v kovine, keramične 
gradbene materiale, vse vrste lesa, lesne materiale, kot so: vezan les, iverne plošče 
itd., glede na njihove dimenzije. Naprave so opremljene s sistemom za hitro 
zaustavitev vretena v primeru preobremenitve in mehanizmom za omejevanje 
zategovalne sile.  
Električno orodje se lahko uporablja z različnimi nastavki za izvajanje številnih 
funkcij (npr. omogoča natančno zategovanje različnih vrst vijakov in sornikov). 
Postopek je podrobno opisan v nadaljevanju tega priročnika. 
Napravo je dovoljeno uporabljati pri obnovitvenih in gradbenih delih, v delavnicah za 
popravila, pri ljubiteljskih delih, pri čemer je treba upoštevati pogoje uporabe in 
dovoljene delovne pogoje iz navodil za uporabo. 

4 Omejitve uporabe 
Napravo lahko uporabljate le v skladu s spodnjimi 
"Dovoljenimi pogoji delovanja".  

Sistem vpenjanja je zasnovan za uporabo z orodji z valjastim ali šestkotnim steblom 
(za opis glejte "Priporočena orodja").  

Nedovoljene spremembe mehanske in električne strukture, 
vse spremembe, vzdrževalne dejavnosti, ki niso opisane v 

priročniku.  

Uporaba električnega orodja v nasprotju z navodili v uporabniškem priročniku se 
šteje za nezakonito in ima za posledico takojšnjo izgubo garancijskih pravic, izjava 
o skladnosti pa postane neveljavna. Zaradi uporabe električnega orodja v nasprotju 
s predvideno uporabo ali navodili za uporabo boste takoj izgubili garancijske pravice. 

DOVOLJENI DELOVNI POGOJI 
S1 neprekinjeno delovanje 

 Uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Temperaturno območje polnjenja 
baterije 10-30 °C. Ne izpostavljajte temperaturam nad 40 °C. 

5 Tehnični podatki 

Model opreme DED7141 

Delovna napetost [V] 18 d.c. 

Držalo za vrtanje: razpon vpenjanja [mm]. Max. 13 

Hitrost [min-1 ] 0-500 / 0-1800 

Največji navor [Nm] 50 

Število nastavitev navora 20 (19+1) 

Raven vibracij, izmerjena pri ročaju ah,D [m/s2 ] 3,542 

Merilna negotovost K [m/s2 ] 1,5 

Emisije hrupa:  

Raven zvočnega tlaka LpA [dB(A)] 77 

Raven zvočne moči LwA [dB(A)] 88 

Merilna negotovost KpA , KwA [dB(A)] 3 

Teža [kg] 1,22 

Delovna razsvetljava LED 

Informacije o hrupu in vibracijah. 

Kombinirana vrednost vibracij a in merilna negotovost sta bili določeni v skladu s 
standardom EN 60745-2-1 in sta navedeni v tabeli 

Emisije hrupa so bile določene v skladu s standardom EN 60745-2-1, vrednosti so 
navedene zgoraj v tabeli.  

Hrup lahko povzroči poškodbe sluha, zato pri delu vedno 
uporabljajte zaščito sluha! 

Deklarirana vrednost emisij hrupa je bila izmerjena v skladu s standardno preskusno 
metodo in se lahko uporablja za primerjavo ene naprave z drugo. Zgoraj navedena 
raven emisij hrupa se lahko uporabi tudi za predhodno oceno izpostavljenosti hrupu.  
Raven hrupa med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od 
deklariranih vrednosti, kar je odvisno od uporabe delovnega orodja, zlasti od vrste 
obdelovanca in potrebe po določitvi ukrepov za zaščito upravljavca. Za natančno 
oceno izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe je treba upoštevati vse dele 
delovnega cikla, vključno z obdobji, ko je stroj izklopljen ali ko je vklopljen, vendar 
se ne uporablja za delo. 

6. priprava na delo 
Naprava je del linije SAS+ALL, zato je treba za njeno 
uporabo sestaviti komplet, ki ga sestavljajo naprava, baterija 

in polnilec. Uporaba drugih baterij in polnilnikov je prepovedana. 

Napravo je treba uporabljati v dobro osvetljenem prostoru. Stikalo se nahaja v ročaju 
naprave. Pogonski motor deluje, dokler je stikalo pritisnjeno. Pri rokovanju z 
električnim orodjem zavzemite takšen položaj, da se med delom ne prevrnete.  

7. Vklop naprave 

Napravo napaja 18V akumulatorska baterija. Polnjen akumulatorski sklop potisnite 
v vodilo v ročaju, dokler se zaklep ročaja ne zaskoči. Orodje je nato pripravljeno za 
uporabo.  
Električno orodje je opremljeno s hitro vpenjalnim vpenjalom za vrtalnike in je 
namenjeno uporabi z orodji s cilindrično ali šestkotno stranico. Orodja s pecljem, ki 
ni navedeno na seznamu (npr. tipa SDS), se ne sme vpenjati.  
Stikalo za vklop/izklop enote se nahaja v ročaju električnega orodja. Z rahlim 
pritiskom zaženete nizko hitrost, z večjim pritiskom pa povečate hitrost vretena 
enote (do največje vrednosti). Nad stikalom je stikalo za spreminjanje smeri vrtenja. 
Ko se premakne v skrajna položaja, spremeni smer vrtenja, ko pa se postavi v 
srednji položaj, zaklene stikalo in prepreči nenameren zagon.  
Gumb za nastavitev navora (sile zategovanja) se nahaja tik za držalom vrtalnika v 
osi vrtenja. Naraščajoče vrednosti nastavitve navora (zategovalne sile) so na gumbu 
označene z naraščajočimi številkami. Na vrhu orodja je dvopoložajni izbirnik prestav. 
Uporablja se za preklop vretena. Orodje ima dve prestavi: 1. prestava v območju 
hitrosti 0-500 vrt/min, 2. prestava v območju hitrosti 0-1800 vrt/min.  

Preizkuse delovanja brez obremenitve lahko opravite le, če 

je električno orodje obrnjeno navzdol.  

8 Uporaba naprave  

Funkcija: izvijačenje 

Vijačenje vijakov. Nastavitveni obroček nastavite na najmanjšo vrednost, nato pa 
namestite držalo svedra v vpenjalnik (šestkotni del je vstavljen v vpenjalnik). 
Obračajte nastavitveni obroč za navor vklopa sklopke v smeri urinega kazalca proti 
najmanjši vrednosti. Po vstavitvi ustreznega bita privijte vijak. Če je sila zategovanja 
premajhna (sklopka se zaskoči, preden je vijak zategnjen), prekinite delo in nastavite 
obroč na višjo vrednost ter zategnite vijak. Povečanje sile ponavljajte, dokler vijak ni 
na pravem mestu, tj. glava vijaka je nekoliko pod površino materiala. Naslednji vijaki 
bodo priviti z enako silo.  
Pri odvijanju je treba stikalo za smer vrtenja obrniti v levo. Funkcijski gumb je obrnjen 
v levo (največje vrednosti ali položaj vrtanja). Za funkcijo zategovanja je priporočljivo 
nastaviti izbirnik prestav v 1. prestavo, tj. med 0 in 500 vrtljaji na minuto. 

Funkcija: vrtanje 

Funkcijski gumb nastavite v položaj za vrtanje. Pritrdite sveder v vpenjalno držalo 
vrtalnika. Za vrtalnike s premerom do 5 mm so potrebne višje hitrosti vrtenja. Vrtanje 
začnite pri nizki hitrosti. Ko vrtalnik nekoliko prodre v luknjo, povečajte hitrost vrtanja. 
Za vrtanje s premerom do 5 mm uporabite najvišjo hitrost vrtenja.  

Prepričajte se, da na območju vrtanja ni električnih kablov 
pod napetostjo, cevi in drugih infrastrukturnih kablov v 

stanovanjskih stavbah. 

Če obstaja sum ali če odkrijete žice v bližini območja vrtanja, je treba tokokroge 
izklopiti iz električnega omrežja.  
Med intenzivno uporabo vrtalnika/vijačnika se lahko pladenj akumulatorja segreje do 
približno 40 °C. To ne predstavlja nobene nevarnosti.  

Če se baterija segreje na več kot 40 °C, ustavite delovanje in 
počakajte, da se baterija ohladi.  

Zaradi prevelike toplote lahko pride do okvare baterije. 
Za funkcijo vrtanja je priporočljivo nastaviti izbirnik prestav na 2. prestavo, tj. med 0 
in 1800 vrtljaji na minuto. 

9. tekoče vzdrževanje 

Redno čistite celotno električno orodje, posebno pozornost pa namenite čiščenju 
prezračevalnih odprtin električnega orodja.  
Ne polnite baterije takoj po intenzivni uporabi. Zaradi pojava praznjenja baterije ne 
shranjujte popolnoma izpraznjene, saj se lahko izprazni pod kritično vrednost in se 
trajno poškoduje.  
Kadar baterije ne uporabljate, jo je treba hraniti delno napolnjeno (do približno 40 
%). Baterijo napolnite, preden se popolnoma izprazni. Baterije shranjujte pri 
temperaturi od 10 do 30 °C. Če ga hranite pri nizkih temperaturah, hitreje izgubi 
zmogljivost.  
Polnjenje baterije je opisano v navodilih za baterijo in polnilec iz linije SAS+ALL. 

Prostor za shranjevanje naprave ne sme biti dostopen 
otrokom. 

Če je treba izvijač poslati v popravilo v servisni center, ga zaščitite pred nenamernimi 
mehanskimi poškodbami in odstranite baterije iz vtičnice polnilnika. 
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Kako razstaviti baterijo 

Če želite odstraniti baterijski paket, primite vrtalnik/vijačnik za ročaj in pritisnite gumb 
za sprostitev na sprednji strani baterijskega paketa. Iz ročaja vrtalnika/vijačnika 
potisnite baterijski sklop. Če želite namestiti baterijski paket, ga potisnite v ročaj 
vrtalnika/vijačnika in ga pritisnite navzdol, dokler se zaskočnica ročaja ne zaskoči. 

Pritrditev, zamenjava delovnega orodja 

Po vpenjanju orodja se prepričajte, da je bilo orodje pravilno vpeto: električno orodje 
položite vodoravno in poskusite izvleči vpeto bit. Če ga ni mogoče izvleči, je bil 
pravilno vpet. 

Vzdrževanje naprave 

Vzdrževanje vključuje servisiranje izvijača skupaj z dodatno opremo, tj. baterijo in 
polnilnikom. 

Nikoli ne izvajajte vzdrževalnih del na enoti, ki je priključena 
na vir napajanja.  

To lahko povzroči hude poškodbe ali električni udar. Pred servisiranjem odstranite 
baterijski sklop iz vtičnice izvijača. 
Vzdrževanje vijačnika je sestavljeno iz vzdrževanja čistoče vseh sestavnih delov, ki 
so potrebni za normalno delovanje. Za čiščenje ne smete uporabljati topil, saj lahko 
to nepopravljivo poškoduje ohišje in druge sestavne dele iz plastike. 
Akumulatorja ne smete čistiti z vodo, saj lahko pride do notranjega kratkega stika, ki 
lahko povzroči trajne poškodbe. 

10. rezervni deli in dodatki 

Priporočena dodatna oprema 

Na vrtalnike iz linije SAS+ALL je mogoče namestiti katerikoli baterijski sklop in 
polnilec iz linije SAS+ALL ter katero koli orodje (nastavek) s cilindrično ali šestkotno 
stranico in so združljivi z vsemi splošno dostopnimi amaterskimi in profesionalnimi 
vrtalniki (za vrtanje v les, beton in kovino), izvijačnimi nastavki, različnimi priključki 
itd. Upoštevajte priporočila proizvajalca bitov. 
Za nakup nadomestnih delov in dodatne opreme se obrnite na servisno službo 
družbe Dedra-Exim. Kontaktne podatke najdete na strani 1 priročnika. Pri naročanju 
rezervnih delov navedite številko DELA na napisni ploščici in številko dela na risbi 
sestava. V garancijskem obdobju se popravila izvajajo v skladu s pravili, navedenimi 
v garancijskem listu. Reklamirani izdelek oddajte v popravilo na kraju nakupa 
(prodajalec je dolžan sprejeti reklamirani izdelek) ali ga pošljite v centralno službo 
DEDRA - EXIM. Priložite garancijsko kartico, ki jo je izdal uvoznik. Brez tega 
dokumenta bo popravilo obravnavano kot garancijsko. Po poteku garancijskega 
roka popravila opravi centralna služba. Okvarjeni izdelek je treba poslati servisu 
(stroške pošiljanja krije uporabnik).  

11. samostojno odpravljanje napak 
Pred samostojnim odpravljanjem težav enoto odklopite iz 
električnega omrežja. 

PROBLEM VZROK REŠITEV 

Vrtalnik/vijačnik ne 
deluje 

Okvarjeno stikalo 
Izpraznjena baterija 
Nepravilno nameščena 
baterija 

Napravo dajte 
servisirati 
Polnjenje baterije 
Pravilno pritrdite 

Vrtalnik/vijačnik se 
težko zažene 

Izpraznjena baterija 
Preseganje obratovalnih 
parametrov 

Pravilno napolnite 
baterijo 
Zmanjšajte 
obremenitev 
električnega orodja 

Motor se pregreva Zamašeni zračniki 
Preseganje obratovalnih 
parametrov 
Previsok tlak v orodju 

Očistite luknje 
Izklopite električno 
orodje in prestavite 
delo, dokler se vrtalnik 
popolnoma ne ohladi. 
Zmanjšajte 
obremenitev 
električnega orodja 

12. Zaključek enote, zaključne pripombe 

Zaključek: 1. Vrtalnik/vijačnik - 1 kos 

13. seznam delov za sestavno risbo 

N Ime dela N Ime dela 

1 Pravi del ohišja 25 Osnova mehanizma za 
blokado vretena 

2 Nalepka na nadzorni plošči 26 Tekalna steza 

3 Pas 27 Planetarni zobniški element 

4 Klin 28 Tesnilo 

5 Kapica 29 Ohišje menjalnika 

6 Zaklep baterije 30 Vijak ST3*13-F 

7 Vrtljivo stikalo 31 Sončno kolo obtočnega 
zobnika 

8 Ščit LED 32 Tekalna steza 

9 Vijak 33 Planetarni zobniški element 

10 Držalo vrtalnika 34 Sončno kolo obtočnega 
zobnika 

11 Gumb za nastavitev sklopke 35 Tekalna steza 

12 Vreteno 36 Planetarni zobniški element 

13 Ležaj 699ZZ 37 Vijak 

14 Segger φ9 38 Držalo motorja 

15 Navojni tulec 39 Motorna prestava 

16 Pomlad 40 Brezkrtačni motor kpl. 

17 Tesnilo 41 Levo ohišje 

18 Pin 42 Priponka 

19 Jeklena kroglica 43 Prestavna ročica 

20 Ohišje menjalnika 44 Kositrna pločevina 

21 Tesnilo 45 Pomlad 

22 Montaža blokade vretena 46 Vijak M4*12F 

23 Blokada vretena 47 Vijak ST3*13-F 

24 Blokirni zatič vretena   

14. Informacije za uporabnike o odstranjevanju 
električne in elektronske opreme  

( velja za gospodinjstva)  
Simbol, ki je prikazan na izdelkih ali spremljajoči dokumentaciji, označuje, 
da se okvarjene električne ali elektronske opreme ne sme odlagati med 
gospodinjske odpadke. Če želite sestavne dele zavreči, ponovno 
uporabiti ali predelati, jih je treba odpeljati na specializirano zbirno mesto, 

kjer jih bodo sprejeli brezplačno. Informacije o lokacijah zbirnih mest za odpadno 
opremo zagotavljajo lokalni organi, npr. na svojih spletnih straneh . 
S pravilnim odstranjevanjem aparata lahko ohranimo dragocene vire ter se 
izognemo negativnim vplivom na zdravje in okolje, ki jih lahko ogrozi neustrezno 
ravnanje z odpadki. 
Za nepravilno odlaganje odpadkov veljajo kazni v skladu z ustreznimi lokalnimi 
predpisi. 
Uporabniki v državah EU 
Če morate zavreči električno ali elektronsko opremo, se obrnite na najbližjega 
prodajalca ali dobavitelja, ki vam bo posredoval dodatne informacije. 
Odstranjevanje odpadkov v državah zunaj Evropske unije 
Takšen simbol velja le za države EU. 
Če morate ta izdelek odstraniti, se obrnite na lokalne organe ali prodajalca in se 
pozanimajte o pravilnem ravnanju. 

Garancijski list 

na spletni strani . 

Vrtalnik/vijačnik 

Številka naročila: DED7141 Številka serije: .......................... 

(v nadaljnjem besedilu: izdelek) 

 

Datum nakupa izdelka: ............. 

Žig prodajalca 

Datum in podpis prodajalca: ................................. 

Izjava uporabnika: 

Potrjujem, da sem bil seznanjen z garancijskimi pogoji in posledicami neupoštevanja 
navodil iz navodil za uporabo in garancijskega lista. Seznanjen sem s pogoji tega 
jamstva, kar potrjujem z lastnoročnim podpisom: 

....................................................... 

Datum in krajPodpis  uporabnika 

I. Odgovornost za izdelek: 
(1) Garant - Dedra Exim Sp. z o.o. s sedežem v Pruszkowu, naslov: ul. 3 Maja 8, 
05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Okrožno sodišče za mesto Varšava v Varšavi, 
XIV gospodarski oddelek nacionalnega sodnega registra, NIP 527-020-49-33, 
osnovni kapital: 100.980,00 PLN. 
2 Garant pod pogoji, določenimi v tem garancijskem listu, jamči za izdelek, ki izvira 
iz Garantove distribucije. 
(3) Odgovornost v okviru garancije zajema le napake, ki izhajajo iz vzrokov, ki so 
lastni izdelku ob dobavi uporabniku.  
(4) Uporabnik je na podlagi garancije upravičen do brezplačnega popravila izdelka, 
če se je napaka pokazala v garancijskem roku. Način popravila izdelka (način 
popravila) je v pristojnosti Garanta. Če garant ugotovi, da popravilo ni mogoče, si 
pridržuje pravico do zamenjave okvarjenega elementa ali celotnega izdelka z 
brezhibnim, do znižanja cene izdelka ali do odstopa od pogodbe. 
V zvezi z uporabnikom, ki ni potrošnik v smislu zakona z dne 23. aprila 1964. 
civilnega zakonika je odgovornost garanta za škodo, ki izhaja iz te garancije in/ali je 
povezana z njeno sklenitvijo in izvajanjem, ne glede na pravni naslov, omejena na 
največ vrednost izdelka z napako.  
II. Garancijski rok: 

Sestavni deli 
izdelka 

Trajanje garancijske zaščite 

DED7141 
24 mesecev od datuma nakupa izdelka, kot je 
navedeno na tej garancijski kartici. 

III. Pogoji za uveljavljanje jamstva: 

Uporabnik mora predložiti izpolnjen garancijski list za izdelek in dokazati okoliščine 
nakupa izdelka, npr. s predložitvijo računa, računa itd. Zaradi učinkovite obravnave 
pritožb je priporočljivo, da uporabnik skupaj z izdelkom predloži tudi vse sestavne 
dele, navedene v poglavju "Kompletiranje naprave" v uporabniškem priročniku. 
2. da uporabnik upošteva navodila v priročniku za uporabo in garancijski kartici.  
Jamstvo velja samo za ozemlje Republike Poljske in EU. 
Garancija ne krije napak na izdelku, ki nastanejo zlasti zaradi: 
a. če uporabnik ne upošteva pogojev iz navodil za uporabo, zlasti glede pravilnega 
delovanja, vzdrževanja in čiščenja; 
b. uporaba čistilnih ali vzdrževalnih sredstev s strani uporabnika, ki niso v skladu z 
navodili za uporabo; 



 

 

c. neustrezno skladiščenje in prevoz izdelka s strani uporabnika; 
d. Uporabnikove nepooblaščene spremembe in/ali dopolnitve izdelka, ki niso bile 
dogovorjene s garantom; 
e. če uporabnik v izdelku uporablja potrošni material, ki ni v skladu z navodili za 
uporabo. 
f. Uporabnik, ki ni potrošnik v smislu zakona z dne 23. aprila 1964. civilnega 
zakonika, unovči jamstvo za izdelek, v katerem: 
g. je uporabnik odstranil, spremenil ali poškodoval serijske številke, datumske 
oznake in ploščice; 
h. je uporabnik poškodoval pečate ali ima znake poseganja vanje. 
Upoštevajte, da mora uporabnik sam in na lastne stroške opravljati vsakodnevno 
vzdrževanje izdelka, vključno z navodili za uporabo. 
IV. Pritožbeni postopek: 
(1) Če se ugotovi, da izdelek deluje nepravilno, morate pred vložitvijo zahtevka 
zagotoviti, da so bili pravilno izvedeni vsi ukrepi, navedeni zlasti v navodilih za 
uporabo. 
(2) Priporočljivo je, da pritožbo vložite takoj, po možnosti v 7 dneh po tem, ko opazite 
napako na izdelku. Uporabnik, ki ni potrošnik v smislu zakona z dne 23. aprila 1964. 
civilnega zakonika, izgubi pravice iz tega jamstva, če pritožbe ne vloži v 7 dneh. 
(3) Reklamacija se lahko med drugim sporoči na mestu nakupa izdelka, pri 
garancijskem servisu ali pisno na naslov: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-
800 Pruszków. 
(4) Uporabnik lahko vloži pritožbo prek obrazca, ki je na voljo na spletni strani 
www.dedra.pl. ("obrazec za garancijski zahtevek"). 
5. naslovi garancijskega servisa za posamezne države so na voljo na spletni strani 
www.dedra.pl. Če v določeni državi ni garancijskega servisa, je priporočljivo, da 
garancijske zahtevke naslovite na: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 
Pruszków (Poljska). 
6 Zaradi varnosti uporabnika je uporaba izdelka z napako prepovedana.  
7 Opozorilo: Uporaba okvarjenega izdelka je nevarna za zdravje in življenje 
uporabnika. 
8 Obveznosti iz garancije bodo izpolnjene v 14 delovnih dneh, šteto od datuma, ko 
uporabnik dostavi reklamirani izdelek. 
9. priporočamo, da okvarjeni izdelek očistite, preden ga dostavite v reklamacijo. 
Reklamacijski izdelek je priporočljivo skrbno zaščititi pred poškodbami med 
prevozom (reklamacijski izdelek je priporočljivo dostaviti v originalni embalaži). 
(10) Garancijski rok se podaljša za čas, ko uporabnik zaradi napake ni mogel 
uporabljati izdelka, za katerega velja garancija.  
Garancija ne izključuje, omejuje ali zadrži pravic uporabnika, ki jih ima v skladu s 
predpisi o garanciji za napake prodanega blaga. 
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