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Priročnik za uporabo

 (Domača uporaba) 

Akumulatorski polnilni brivnik 
Model ES-SL33

Zahvaljujemo se Vam za nakup našega Izdelka.
Pred uporabo tega aparata prosimo, da pazljivo preberete priloženi priročnik za uporabo in si ga shranite za 
kasneje.
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Opozorilo
• Ta aparat se lahko uporablja s strani oseb starejših od 8 
let kot tudi s strani oseb, ki imajo motnje v razvoju, 
zmanjšane motorične ali senzorične lastnosti ali 
pomanjkanje izkušenj, VENDAR le če ste jih predhodno 
seznanili s pravilno in varno uporabo, če ste jim 
predstavili nevarnosti, ki jih prinese nepravilna uporaba 
in jim predstavili možnosti nevarnih poškodb, ki jih 
prinese nepravilna uporaba tega izdelka in priložene 
opreme. Priporočamo, da ste ves čas uporabe tega 
aparata prisotni. Aparat ni otroška igrača. Čiščenje 
aparata nikoli ne smejo opravljati otroci brez vašega 
nadzora.

• Priloženega električnega kabla ni moč zamenjati. 
Če se poškoduje ali se poškoduje adapter ga 
zamenjajte na servisu, do takrat aparata ne 
uporabljajte.
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•Ta MOKRO/SUHI brivnik se lahko uporablja tudi za brit-
je s peno ali pod tušem, kot tudi za suho britje. Brivnik
lahko uporabljate pod tušem, lahko ga sperete pod 
tekočo vodo. Spodnji simbol opisuje možnost takšne 
uporabe brivnika (ne adapterja!).

• Ne uporabljajte drugega kot priloženi AC adapter, te 
opreme ne uporabljajte za napajanje drugih naprav. 
Neposkušajte polniti drugih naprav s tem adapter-
jem (glejte stran12).

• Spodnji simbol pomeni, da je za priklop tega brivnika 
potreben poseben adapter, ki je ločen od napajanja in 
preko tega je brivnik povezan na električno omrežje. 
Napetost in moč adapterja je poleg tega simbola.
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Varnostni napotki

Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara, možnost požara ali
smrtnih poškodb, vedno upoštevajte varnostne nasvete.

Obrazložitev simbolov

Simboli spodaj so namenjeni prikazovanju nevarnosti in
obrazložitvam pravilne uporabe brivnika in njegovih delov. 
Opisujejo nevarnosti v primeru nepravilne uporabe.

NEVARNOST
Opozarja na nevarnost
poškodb ali celo smrti.

OPOZORILO
Opozarja na nevarnost
poškodb ali smrti.

POZOR Opozarja nanevarnost
manjših poškodb.

Spodnji simboli opozarjajo na upoštevanje navodil za 
uporabo in branje priročnika.

Ta simbol opozarja na dejanjna, ki jih NE smete
početi.

Ta simbol opozarja na dejanja, ki jih morate narediti
in slediti napisanim napotkom.

OPOZORILA
►V primeru čudnega ali napačnega delovanja

Takoj prenehajte z uporabo aparata, odklopite 
in odstranite adapter če je prišlo do težav in 
napak. 

- v nasprotnem lahko pride do električnega udara, 
poškodb ipd.

<primeri neobičajnega delovanja>
• Brivnik, polnilnik, adapter ali napajalni kabel je
vroč ali smrdi po zažganem.

• Vonja se smrad po zažganem ali po goreči
plastiki.

• Med polnjenjem se slišijo nenavadni zvoki iz pol-
nilnika ali brivnika.

- takoj poskrbite za popravilo na servisu.

►Ta aparat
Ta brivnik ima vgrajeno baterijo za polnjenje. Ne
mečite brivnika ali baterije v ogenj, ne segrevajte
in ne sežigajte brivnika. Ne puščajte ga na soncu.
- lahko pride do eksplozije, ognja, požara ali
poškodb ipd. 

Ne popravljajte, ne odpirajte brivnika.
- lahko pride do požara, električnega udara, poškodb. 
Za popravilo se obrnite na pooblaščeni servis 
(menjava baterije ipd).

Brivnika nikoli ne odpirajte, razen ko gre v recik-
liranje.
- lahko pride do poškodb, požara, električnega udara.
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OPOZORILA
►Napajalnik

Ne povezujte in ne odklapljajte napajalnika na 
omrežje če imate mokre roke.
- lahko pride do električnega udara in poškodb.

Napajalnika ne izpostavljajte vodi in ne čistite ga 
z vodo ali tekočinami (velja tudi za podstavek)
Napajalnika in podstavka ne postavljajte blizu 
mestom, kjer je voda (umivalnik ipd).
Nikoli ne uporabljajkte napajalnika če je le ta 
poškodovan ali se ne more varno priključiti na om-
režje. Ne odpirajte in ne spreminjajte napajalnika ali
podstavka, ne zvijajte kabla. 
Na kabel ali napajalnik ne postavljajte težćkih 
predmetov.
- Lahko pride do kratkega stika, električnega udara 
ali poškodb oseb in stvari.

Ne uporabljajte na napetosti, ki presega tisto
navedeno na napajalniku.
- Ne uporabljajte priključeno na delilnike napetosti ali 
razdelinike, ker lahko pride do pregrevanja in 
poškodb. .

Vedno preverite napetost, če le-ta ustreza tisti 
navedeni na aparatu.
Napajalnik popolnoma priključite na omrežje (v 
celoti).
- neupoštevanje lahko privede do elek. udara, poškodb.

►Čiščenje

Med čiščenjem napajalnik/brivnik ne sme biti 
priključen na napajajnje.
- lahko pride do pokškodb, električnega udara.

Redno čistite električni vtič, priključek brivnika, da
ne pride do prašnega priključka in slabega stika 
na napajanju. 
- če pride do slabega stika lahko pride do požara, 
kratkega stika ipd, zaradi vlage. 
Odklopite napajalnik in očistite s suho krpico.

►Preprečevanje poškodb

Ne shranjujte na mestih, kjer je dostopno otrokom.
Ne pustite, da se igrajo ali da ga uporabljajo.
- Če v usta vstavijo nožke, rezila, krtačko ipd, dele
brivnika se lahko poškodujejo in jih ponesreči pogolt-
nejo.

Če med uporabo brivnika opazite alergijsko reakcijo 
prenehajte z uporabo brivnika za nekaj časa, če se ta 
reakcija pojavi znova se posvetujte z zdravnikom. 
Z brivnikom in opremo (adapterjem) postopajte kot z 
električno opremo, pri kateri je potrebna previdnost, 
ker obstaja nevarnost hujših poškodb oseb in stvari, v 
skrajnem primeru lahko pride do električnega udara in 
smrtnih poškodb.
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POZOR
►Zaščita kože

Ne pritiskajte brivnika in njegove mrežice s pre-
veliko silo na vaš obraz, ne pritiskajte mrežice na 
poškodovano ali vneto kožo. Ne uporabljajte sile ko 
se brijete. 
- lahko pride do poškodb kože.

Ne pritiskajte na zunanjo mrežico. Med delovanjem
brivnika s ene dotikajte mrežice s prsti ali nohti.
Brivnika ne uporabljajte za urejanje obrvi, dlačic ali
las ali drugih delov telesa, za katere brivnik ni na-
menjen.
- če to ne upošptevate lahko pride do poškodb kože ali 
se skrajša življenska doba mrežice.

Ne dotikajte se kovinskih delov nožev, rezil, ki so v
brivniku.
- lahko si poškodujete roke.

Pred vsako uporabo preverite, da mreži-
ca ni poškodovana.
- če so na njej poškodbe, se boste ranili.

Ko brivnik shranjujete ali prenašate nanj na-
mestite pokrov.
- lahko pride do poškodbe mrežice, nožev in s tem kra-
jše življenske dobe brivnika.

►Upoštevajte za opozorila

V napajalnik ali dele kabla ne smejo priti tujki, 
kovinski predmeti ipd.
- lahko pride do električnega udara, požara, 
poškodb ali smrti.

Brivnika ne delite z drugimi družinskimi člani pri 
vas doma.
- lahko pride do vnetja ali infekcij.

Brivnika ne izpostavljajte udarcem ali tujkom.
- lahko pride do poškodb.

Med shranjevanjem ne ovijajte kabla okrog napajal-
nika.
- lahko pride  do požara, poškodb kabla ipd..

Ko brivnika ne polnite ga odklopite od napajalni-
ka.
- v nasprotnem lahko pride do električnega udara ali 
poškodb, pregrevanja in uničene izolacije na kablu in 
na omrežju.

Napajalnik in kabel vedno odklopite z držanjem 
pri vtiču, ne vlecite za kabel. 
- lahko pride do električnega udara ali poškodb.
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POZOR
Baterija za polnjenje naj se uporablja izključno s tem 
brivnikom. ne uporabljajte z drugimi izdelki. Če je bila 
baterija odstranjena iz tega brivnmika je ne uporablja-
jte več.
• Ne mečite v ogenj, ne segrevajte baterije.
• Ne odpirajte in ne uporabljajte sile na bateriji.
• Pozitivni in negativni del baterije ne smeta priti v 
kratek stik, pozor, ko so v bližini kovinski pred-
meti. Baterije ne prenašajte in ne shranjujte sku-
paj s kovinskim predmeti. 

• Če je baterija zelo vroča ali izpostavljena visokim 
temperaturam je ne smete polniti.

• Ne odstranjujte zunanjega ovoja baterije.

Baterije in brivnika ne puščajte na soncu

Lahko pride do pregrevanja, eksplozije in poškodb.

OPOZORILO
Ko ste baterijo odstranili iz brivnika je ne 
puščajte na dosegu majhnih otrok. 
- če se baterija ponesreči pogoltne bo prišlo do 
hujših poškodb. V tem primeru takoj obiščite 
zdravnika.

Če pride do razlitja elektrolita iz baterije, se baterije 
ne dotikajte postopajate kot je napisano spodaj.
- tekočina iz baterije ne sme priti v oko, ker lahko 
povzroči slepoto. 
Ne mencajte oči. Sperite z veliko vode in pokličite 
zdravnika. 

- Tekočina iz baterije lahko povzroči vnetja na koži ipd, 
ne sme priti v stik s kožo ali oblačili.
Sperite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom.

Namen uporabe
• Razvajajte se z mokrim brtijem s peno in to v dolžini treh ted-

nov in opazili boste razliko. Vaš novi Panasonic MOKRO/SUHI 
brivnik potrebuje nekaj časa, da se koža navadi nanj, vaša 
brada potrebuje približno 1 mesec, da se navadi na nov način 
britja in nov brivnik.

• Mrežica brivnika ne sme priti v stik z kovinskimi predmeti. Ker 
je mrežica zelo tanka se lahko hitro poškoduje skupaj z nožki 
v brivniku. 

• Brivnika ali ohišja ne sušite s sušilnikom las.
Lahko pride do poškodb ohišja in okvar brivnika. 
• Ne puščajte brivnika na soncu če na njemu ni mrežice, ker 
bo prišlo do poškodb tesnil in okvare brivnika.

• Po uporabi brivnik shranite na mesta kjer ni veliko vlage. V 
nasprotnem bo prišlo do rjavenja in okvare brivnika.

• V brivniku morata vedno biti oba nožka, sicer se lahko 
poškoduje.

• Če brivnik čistite z vodo ga ne smete čistiti z slano ali vročo 
vodo. Brivnika ne namakajte v vodi dlje časa.
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Opis brivnika

A  Ohišje

1 Sistemska mrežica

2 OKvir mrežice

3 Tipki za izmet okvir-

ja mrežice

4 Čistilnji vzvod

5 Počiv. za prst

6 Vklop/izklop aparata

7 Indikator polnjenja  ( )
8 Priključek na aparatu

9 Zajem vode

 Zunanja mrežica

 Izmet zunanje mrežice

 Rezila

 Trimer
 Ročaj trimerja

B  Transportni pokrov

C  AC adapter (RE7-92)
 Elek. vtič

 Adapter
 Elek. kabel

 Priključek

Dodatki

D Čistilna krtačka

E  Priročnik za 

uporabo 
F  Garancijski list 

Uporaba zaščitnega pokrova

Namestitev pokrova
Namestite ga kot je prikazano na sliki 

desno. Preverite, da so vsi štirje
izstopajoči deli brivnika pokriti. 

Odstranjevanje pokrova
Odstranite ga tako, da pritisnite navzdol 
na obeh straneh.
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►Uporaba nosilnika
Brivnik se lahko postavi tudi vertikalno. Koprenašate brivnik lahko
stemnosilnikomzaščitite zunanjomrežico brivnika.
• Pred transportom brivnika in pred nameščanjem 

pokrova temeljito očistite brivnik (dlačice). 
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Med polnjenjem

Polnjenje je v teku
Status polnjenja sveti   ( ) v rdeči
barvi.

Polnjenje je končano
Indikator polnjenja         ( ) ostane vk-
lopljen v rdeči barvi dokler je priklopljen 
adapter.

 Nasveti
Če se med polnjenjem na bližnjem radijske sprejemniku
pojavi hrup ali pokanje odmaknite brivnik dlje stran ali ga 
priklopite na drugo vtičnico.
Če brivnika ne uporabljate 6 mesecev ali več se baterija 
izprazni. Prporočamo polnjenje brivnika vsaj enkrat na 6 
mesecev.
Priporočljiva temperatura okolice med polnjenjem je med
0-35 °C. Izven tega temperaturnega področja baterija ne 
drži več enako dolgo.

 Če brivnik polnite prvič ali po dolgem času, npr, 6 meseceih, 
se lahko zgodi, da indikator polnjenja ne bo svetil nekaj časa, 
počakajte nekaj minut in indikator se bo sčasoma vklopil. V 
tem primeru polnite brivnik 18 ur. 

Baterijo lahko polnite ko ni povsem prazna vendar 
priporočamo polnjenje ko je baterija prazna. Trajanje baterije 
je zelo odvisno od tega kako uporabljamo in shranjujemo 
brivnik.

Polnjenje brivnika
Preden začnete s polnjenjem ugasnite brivnik.
Obrišite ostanke vode na priključkih.

Polnjenje preko polnilnega 
priključka

1. Vključite kabel 
[C] na brivnik.

2. Priključite adapter [ C] 
v elek. vtičnico.

Preverite, da indikator 
polnjenja    ( ) sveti rdeče.
Polnjenje traja približno 10 
ur.

2

1

Polnjenje baterije več kot 10 ur ne vpliva na stanje bater-
ije.
Indikator polnjenja sveti ( ) in ostane vklopljen ves čas
dokler ne odklopite adapterja.

3. Odklopite nap. adapter [ C] ko je polnjenje
zaključeno.

Nasvet
Brivnika med polnjenjem ne boste mogli uporabljati.

PB013084 - ES-SL33_(01)GB_�����_04-19-16.indd   13 2016/4/22   16:30:10
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Uporaba brivnika

   
1 Pritisnite tipko za 

vklop [ C].

   
2 Držite brivnik kot 

je prikazano in se
obrijte.

Celotno površino mrežice pritisnite nežno ob kožo obraza in 
nežno premikajte brivnik v obratni smeri rasti dlačic. Predel 
pod brado boste lažje obrili če boste s prosto roko predel kože 
napeli in s tem izpostavili dlačice. Da se ne bi mrežica 
poškodovala se ne brijte tako, da se samo del mrežice dotika 
kože. Več pritiska ne pomeni boljšega britja.

Britje je mogoče tudi na način 
držanja brivnika kot pisala..

Popolnoma napolnjena baterija brivnjika zadošče za 7 britij, 
će je vsako britje v trajanju 3 minute in enkrat na dan 
(Odvisno od načina uporabe brivnika)

 Nasveti
Brivnik mogoče ne bo deloval na temperaturah okolice ki 
so nižje od približno 0 °C.
Pred britjem preverite, da je čistilna zaslonka zaprta.

 Med britjem ne polagajte prsta na tipko za vklop, ker se 
lahko brivnik ugasne.
Ne uporabljajte pene ali gela ali čistil za obraz, ki vsebu-
jejo delce, ki lahko zamašijo mrežico brivnika in prekine-
jo britje.

 Uporaba trimerja
Potisnite stikalo drsnika navzgor za 
odpiranje trimerja. Postavite trimer
pod pravim kotom  na zalisce in 
premikajte navzdol za krajšanje za-
lisc.

Čiščenje brivnika

1. Odklopite brivnik iz adapter-
ja za napajanje.

2. Na mrežico brivnika nanesite 
milo za roke in malo vode   
[ A1].

Zaprite čistilni zatič           [ A4].
3. Vklopite brivnik.

PB013084 - ES-SL33_(01)GB_�����_04-19-16.indd   14 2016/4/22   16:30:13
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Malo umazan Zelo umazan

4. Potisnite čistilni 
zatič     [ A4] do 
klika.

5. Očistite zunanjo 
mrežico[ A] pod 
tekočo vodo.

6. Ugasnite brivnik.
Sperite pod vodo in 
otresite, da se brivnik 
osuši.

4. Ugasnite brivnik po 
10-20 sekundah.

5. Odstranite zunanjo 
mrežico[ A] in vklo-
pite brivnik.

6. Očistite brivnik in
zunanjo mrežico       
[ A] pod tekočo 
vodo.

Sperite vodo in večkrat 
otresite brivnik, da se 
odstrani voda iz brivni-
ka.

Pazite, da z ohišjem ne zadanete ob kakšno oviro kot je 
npr. umivalnik in poškodujete brivnik. Previdno.

Čiščenje s krtačko

Čiščenje z dolgo krtačko
Očistite zunanjo mrežico    ( a ),  
ohišje brivnika    ( b ) in                   
trimer ( c ) s pomočjo dolge kr-

tačke.

Uporaba kratke krtačke
Očistite rezila brivnika [ A] s 
pomočjo kratke krtačke s premikanjem 
v označeni smeri (A).

Ne premikajte krtačke v smeri B 
ker bo to poškodovalo rezila in 
vplivalo na ostrino rezil in 
kvaliteto britja.
Kratke krtačke ne uporabl-
jajte za čiščenje mrežice 
brivnika.

a b c

(A) (B)

7. Očistite ostanke vode s 
suho krpico.

8. Osušite zunanjo mrežico [ A]  
in celoten brivnik v osenčeni
legi.

9. Namesite mrežico nazaj na brivnik.

8
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Zamenjava mrežice in rezil

Mrežica brivnika enkrat letno

Rezila enkrat na dve leti

 Odstranjevanje mrežice
Pritisnite tipki za izmet okvirja mrež. [A3] 
in vzdignite mrežico navzgor [ A] .

1

2

 Nameščanje mrežice
Ko ste obrnili zajem vode naprej previdno 
namestite mrežico  
[ A] na brivnik dokler se ne zaskoči.

   Zamenjava samo mrežice
1. Pritisnite tipki za izmet okvirja 

mrežice [A] in odstranite 
mrežico.

2. Poravnajte sprednjo stran 
mrežice in oznako na brivniku
mark ( ) in nežno sestavite 
skupaj.

Sistemske mrežice ne morete 
namestiti narobe.
Vedno namestite mrežico na okvir
mrežice preden namestite na brivnik.

1 2

Odpravljanje težav

Težava Postopek

Dlačice letijo vse 
okrog.

Redno čiščenje brivnika bo to 
izboljšalo.

Očistite rezila s kratčko.

Mrežica je 
vroča.

Zamenjajte mrežico če je zvita ali 
poškodovana (stran 16).

Rezila se ne po-
sušijo.

Odvisno od temperature okolice, 
rezila se bodo sušila počasi.

Rezila se hitreje posušijo če jih 
odstranite iz brivnika.

Vonj je vedno 
močnejši.

Redno čiščenje brivnika po vsaki
uporabi bo to izboljšalo.

 Zamenjava rezil
1. Odstranite notr. rezila     [ A] 

posamično.
Ne dotikajte se robov (kovinskih delov) 
rezila, da se ne bi urezali.

2. Vstavite rezila posamično 
    dokler se ne zaskočijo.

1 2
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Težava Postopek

Britje ni več tako 
kakovostno.

Priporočamo čiščenje po vsaki 
uporabi.

Zamenjajte mrežico in/ali rezila 
Približno trajanje rezila ali mrežice:
Mrežica:
Približno 1 leto
Rezila:
Približno 2 leti

Hrupno delo-
vanje.

Preverite, da so rezila pravilno 
nameščena.

Brivnik se ne pol-
ni.

Priporočljiva temperatura za polnje 
nje je 0-35 °C. Trajanje baterije 
izven tega področja je manjše.

Čas delovanja je 
vse krajši.

Ko se število britij zmanjšuje je ba-
terija skoraj iztrošena.

Brivnik ne delu-
je več.

Uporabljajte brivnik pri temperatu-
rah nad 0 °C (približno).

Baterija se je iztrošila.

Če vaših težav ne morete rešiti ali ostajajo se prosimo obr-
nite na pooblaščeni Panasonic servis.

Popravila

Servisi

Prosimo obiščite Panasonic internet stran http://
www.panasonic.com ali glejte zadnjo stran tega priročnika 
za spisek servisnih centrov za Panasonic izdelke. Vsa 
popravila naj se izvajajo le na Panasonic servisih.

Zamenljivi deli

Rezervni deli so vam na voljo pri pooblaščeneih servisih.

Zamenljivi deli za ES-
SL33

Mrežica WES9087

Rezila WES9068

Mrežica in rezila WES9013

Trajanje baterije

Trajanje baterije je približno 3 leta. Baterija v tem brivniku se 
ne more zamenjati s strani uporabnika ampak samo na 
pooblaščenem servisu.
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Odstranjevanje izrabljene baterije
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Zaščita okolja in recikliranje

Ta brivnik vsebuje NiMh baterijo.
Prosimo poskrbite, da se baterija odvrže na zato na-
menjeno mesto in ne med kuhinjske odpadke.

Odstranjevanje stare izrabljene elektronske 
opreme in baterij, samo za države EU in 
države, ki imajo sistem recikliranja.

Ta simbol na izdelku ali na embalaži izdelka   
oziroma na spremljujočih dokumentih pomeni, 
uporabljena oprema in baterije ne sodijo med 
kuhinjske odpadke.
Za pravilno uporabo, recikliranje in odstranjevan-
je aparata in njegovih sestavnih delov, aparat in 
njegove dele odnesite v center za recikliranje, ki 
je vam na-jbližji.  
S tem ko aparat in njegove dele pravilno odstran-
ite boste naredili veliko za ohranjanje našega 
okolja, za naše vodne vire in za naše zdravje. 
Zmanjšal se bo negativni učinek na okolje in 
naravo. 
Več napotkov za pravilno recikliranje aparata in 
embalaže, ter baterij najdete pri lokalnem pod-
jetju za recikliranje odpadkov. 
Zaradi nepravilnega odstranjevanja odpadkov 
vas lahko doleti kazen. 
Nasvet za simbol baterije:
Ta simbol je kombiniran s kemično oznako ses-
tavnega dela baterije. Upoštevajte nasvete za ta 
kemijski element.

Preden aparat zavržete odstranite baterijo za polnjenje.
Prosimo poskrbite, da se stara baterija ne zavrže med 

kuhinjske odpadke ampak v zato namenjen center za 
recikliranje.

Ta postopek naj se izvaja le ko boste aparat zavrgli in se ne 
more uporabljati za zamenjavo baterije ali popravilo apara-
ta. če boste sami odprli aparat ga lahko poškodujete ali 
poškodujete sebe.

• Odklopite napajalnik.
• Če aparat še vedno deluje, porabite vso energijo 

baterije z vklopljenim motorjem, ne na obrazu uporabnika. 
• Ko ste aparat ugasnili, ali je ugasnil sam, počakajte vsaj 10 

minut preden začnete s postopkom odpiranja. 
•

Izvajajte korake od 1 do 6 in vzdignite baterijo, odstranite jo.
Pazite, da baterija ne pride v kratek stik.
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Tehnični podatki

Napajanje
Glejte oznake na adapterje.
(Automatic voltage conversion)

Motor - napetost 1.2 V

Čas polnjenja
220 V～ Pribl. 10 ur

230 V～ Pribl. 8 ur

Hrup med delo-
vanjem

Britje: 62 (dB (A) re 1 pW) 
Uporaba trimerja: 64 (dB (A) re 1 pW)

Ta izdelek je namenjen domači uporabi.
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Aparat lahko uporabljajo le odrasle osebe ali osebe, ki ste jih seznanili s pravilno in varno uporabo. V 
primeru da gre za osebe z motnjami v razvoju, osebe z gibalnimi ali senzoričnimi omejitvami, otroke 
nad 8 let (oziroma kot predpisuje proizvajalec za vaš kupljen izdelek) ali osebe z malo izkušnjami ste 
jih dolžni podučiti o načinu in namenu uporabe, o varnostnih tveganjih, o možnostih poškodb in okvar, 
ter storiti vse potrebno da do tega ne bo prišlo. Če je potrebno morate biti ves čas uporabe tega 
izdelka prisotni in skrbeti za varnost uporabnikov, še posebej to velja v primeru uporabe s strani otrok 
in mladoletnih oseb. Če ste odgovorni za osebo z motnjami v razvoju ste dolžni skrbeti za njih tudi v 
času ko ste jim prepustili ta izdelek v uporabo. 
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Centralni servis: 
 
RAM2 d.o.o.  
Bratislavska 7 
1000 LJUBLJANA 
tel.: +386 1 586 27 13  
       +386 1 586 27 14 
e-mail: panasonic@ram2.si 

 

Točke predaje: 

JANUS TRADE d.o.o.  
Koroška cesta 53c 
4000 KRANJ  
tel.: +386 4 20 15 865 
e-mail: gsm@janustrade.si 
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Centralni servis: 
 
DAST d.o.o. 
Cvetkova ulica 25 
1000 LJUBLJANA 
tel.: +386 1 4292 406   
        +386 59 921 480 
e-mail: info@dast.si 
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Lokacije servisov: 
(pokličite DAST klicni center) 
 

LJUBLJANA 
KRANJ - PREDDVOR 
CELJE - ŽALEC 
MARIBOR 
MURSKA SOBOTA 
NOVO MESTO  
OTOČEC 
NOVA GORICA 
KOPER 
IZOLA 
AJDOVŠČINA 
MOST NA SOČI 
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tel.: 080 080 799 
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NTT d.o.o. 
Efenkova cesta 61  
3320 VELENJE 
tel.: +386 3 897 39 54 
e-mail: servis@ntt.si 
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