
            SESALNI ROBOT
 

NAVODILA ZA UPORABO


Hvala za izbiro inteligentnega sesalnega robota! 

Pred prvo uporabo skrbno preberite navodila! 
 
Konus Konex d.o.o., Mestni trg 18,  
3210 Slovenske Konjice, Slovenia, EU 
www.konuskonex.com, www.tipitop.com 

z daljinskim upravljalnikom in polnilno bazno postajo
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Uporaba:
Izdelek, namenjen za domačo uporabo, hotelske sobe in manjše pisarne, je primeren za
čiščenje različnih kratkodlakih preprog, lesenih tal, keramičnih ploščic in drugih vrst tal.

Funkcije sesalnega robota:

Sesalni robot z akumulacijsko baterijo nadzoruje napredni inteligetni program z naslednjimi
funkcijami: čiščenje z avtomatskim sesanjem, pobiranjem prahu, brisanjem, časovno 
nastavitvijo čiščenja, brezžičnim daljinskim upravljanjem, nastavitvijo hitrosti, različnimi 
zaščitnimi funkcijami, različnimi načini čiščenja in avtomastkim polnjenjem baterije.

Sestavni deli sesalnega robota:

1. Glavna enota1x
2. Daljinski upravljalnik 1x
3. Polnilna bazna postaja 1x
4. Polnilec baterije 1x
5. Navidezni zid 1x
6. Navodila za uporabo 1x
7. Nosilec brisalne krpe 1x
8. Brisalna krpa 2x

9. Vzdrževalna krtačka 1x
10.Stranska krtača 2x
11.Filter x 1x
12.Akumulacijska baterija

Akumulacijska baterija

x 1x

Polnilec baterije        Navidezni zid       Navodila za uporabo     Nosilec in brisalna krpa

Brisalna krpa    Vzdrževalna krtačka   Stranska krtača 2x            Filter

Glavna enota

Daljinski upravljalnik    Polnilna bazna postaja

（1 kos pritrjen na nosilec krpe)



Senzor za zaznavanje tal

Senzor za zaznavanje tal
Desno kolo

Talna krtača

Koš za smeti

Glavna krtača

Glavno stikalo

Vtičnica 

Levo kolo

Stranska krtača

Sprednje kolo

Pokrov baterije

Predstavitev
Opis sesalnega robota

Pokrov

AUTO/avtomatsko čiščenje

SPOT/točkovno čiščenje

CHARGE/polnjenje

 Sprejemnik signala

Polnilna elekroda

Senzorji za zid in ovire

Dekorativna lučka

Dekorativna lučka



1. V primeru, da sesalni robot ni v uporabi odstranite baterijo.

2. Pred odstranitvijo baterije iz sesalnega robota izklopite glavno stikalo, da ni pod napetostjo.

3. Baterije ne izpostavljajte temperaturam višjim od 45 o C, kakor tudi ne vodi.

 4. Baterije ne izpostavljajte zunanjim obremenitvam, ali padcem iz višin.

    5. Izrabljeno baterijo je potrebno zavreči na varnem zbirnem mestu za predelavo. Ne smete jo zavreči skupaj z 

           običajnimi gospodinjskimi odpadki ali jo zažigati, saj lahko ekplodira in je škodljiva za okolje.

           6. V primeru, da baterija pušča, se izognite stiku tekočine s kožo ali oblačili, jo nemudoma obrišite s suho 

        krpo ter oddate na zbirno mesto za predelavo

7. V sesalnem robotu ni dovoljeno uporabljati akumulacijskih baterij drugih proizvajalcev.

8. Za podaljšanje življenske dobe akumulacijske baterije zagotovite pred prvo uporabo, ali po daljšem premoru,

  polnjenje 12 ur, sicer bo čas delovanja bistveno krajši kot je običajno. 

Zamenjava in namestitev baterije：

1. Odvijte vijak in odprtite pokrov. (Slika 1 / Figure 1)

2. Pred montažo baterije povežite obe sponki. (Slika 2 / Figure 2)

3. Pazite, da povežete pravilno pozitini in negativni pol, sicer se robot lahko poškoduje.

4. Ko sesalni robot ni v uporabi izberite nastavitev polnjenje, da se ohrani najboljša zmogljivost

    baterije. 

5. Uporabljajte le originalno baterijo in polnilec, ki sta priložena sesalnemu robotu, saj lahko 

    uporaba drugih baterij in polnilcev povzroči poškodbe ali nesreče, kar izniči garancijo.



Zamenjava baterije na navideznem zidu :

1.  Odprite pokrov (Slika 1 / Figure 1)

2. 

3. V primeru, da  navidezni zid dalj časa  
ne uporablja, odstranite baterije.  

Zamenjava baterije za daljinskem upravljalniku:

Odprite pokrov za baterije in jih zamenjajte  
(Slika 1 / Figure 1)

Pazite, da bodo baterije (niso priložene)
pravilno vložene glede na polariteto (+/-). 
(Slika 2 / Figure 2)

V primeru, da upravljalnik dalj časa ne uporabljate, 
odstranite baterije. 

1. 

2. 

3. 

Pazite, da bodo baterije (niso priložene)
pravilno vložene glede na polariteto (+/-).
(Slika 2 / Figure 2)

Baterije ne izpostavljajte višji temperaturi od 
45℃, kakor tudi ne vodi.
Baterije ne izpostavljajte zunanjim obremenitvam, 
kakor tudi ne padcem iz višin. 
 Izrabljeno baterijo je potrebno zavreči na varnem zbirnem mestu za predelavo.
 Ne smete jo zažigati, saj lahko ekplodira in je škodljiva za okolje.

1. 

2. 

3. 



Funkcije gumbov na pokrovu sesalnega robota:

Indikator napajanja:
Ko je glavno stikalo v položaju ON/vklop, se vse lučke, tudi dekorativne, prižgejo.
Med čiščenjem je osvetljen gumb, ki ste ga pritisnili, dekorativne lučke pa utripajo.
Med polnjenjem utripa srednja dekorativna lučka.
Ko je polnjenje končano, se ustavi utripanje srednje dekorativne lučke.
Ko se baterija izprazni se osvetli tipka CARGE/polnjenje, dekorativne lučke pa začnejo
utripati.

Tipka AUTO:
Po pritisku na tipko “AUTO” začne sesalni robot avtomatsko čiščenje; če se baterija med 
čiščenjem izprazni, bo robot sam poiskal polnilno bazno postajo.
Če boste pritisnili katerokoli tipko na nadzorni plošči, se bo robot ustavil.
Za hitro in učinkovito čiščenje poskrbite, da začasno umaknete morebitne ovire, kot so:
nitasti predmeti, žice in ostali drobni predmeti.
V primeru, da med delovanjem moč baterije pade, bo robot samodejno prekinil čiščenje, 
pri tem oddal 10x zvočni signal “D”, prižgala se bo tipka CHARGE/polnjenje, hkrati bodo  
začele utripati dekorativne lučke, robot pa bo sam poiskal polnilno bazno postajo. 
 
 
 
Tipka CHARGE: 
Po pritisku na tipko ”CHARGE” začne sesalni robot samodejno iskati polnilno postajo.
Če boste pritisnili katerokoli tipko na nadzorni plošči, se bo robot ustavil.

Tipka SPOT:
Po pritisku na tipko ”SPOT” začne sesalni robot točkovno čiščenje v spiralnem načinu. 
Robot bo intenzivno, lokalizirano čistil približno 2-3 minute znotraj 1 m2.  
Če boste pritisnili katerokoli tipko na nadzorni plošči, se bo robot ustavil.
V primeru, da med delovanjem moč baterije pade, bo robot samodejno prekinil čiščenje, 
pri tem oddal 10x zvočni signal “D”, prižgala se bo tipka CHARGE/polnjenje, hkrati bodo  
začele utripati dekorativne lučke, robot pa bo sam poiskal polnilno bazno postajo.    
 

AUTO     CHARGE      SPOT



Načini polnjenja sesalnega robota:

Ročno polnjenje:
1. Za polnjenje lahko uporabljate direktno

polnilec baterije, ali polnilno bazno 
postajo.

2. Pritisnite glavno stikalo v položaj  
ON/vklop ter priključite robot na 
polnilec baterij. 
(Slika 1)

3. Pred polnjenjem pritisnite 
glavno stikalo v položaj ON/vklop 
ter polnilno bazno postajo
priključite na 
polnilec baterij
(Slika 2)

4.
Pritisnite gumb CHARGE/polnjenje na daljinskem upravljalniku,  
ali tipko CHARGE na nadzorni plošči robota in robot bo  
samodejno poiskal polnilno bazno postajo. (Slika 3)

  

5. Med iskanjem polnilne bazne postaje 
lahko robota ustavite s pritiskom ali na tipko 
CHARGE/polnjenje na robotu, 
ali na gumba STOP ali CHARGE 
na daljinskem upravljalniku. 

6. Med polnjenjem utripa tipka CHARGE/polnjenje na robotu.
Ko utripanje preneha je baterija napolnjena.

Samodejno polnjenje:

Slika 1

Slika 2

Visoka napetost! Električni
udar! Ravnajte s suhimi 
rokami!

Visoka napetost! Električni 
udar! Ravnajte s suhimi 
rokami!

V primeru, da med delovanjem moč baterije pade, bo robot samodejno prekinil čiščenje,,
pri tem oddal 10x zvočni signal “D”, prižgala se bo tipka CHARGE/polnjenje, hkrati bodo  
začele utripati dekorativne lučke, robot pa bo sam poiskal polnilno bazno postajo.  
 

1: Ko se robot polni poskrbite, da bo glavno stikalo v položaju ON/vklop.
2: Ko robot konča s čiščenjem je baterija zelo vroča, zato se čas polnjenja 
    podaljša.
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Daljinski upravljalnik:

Nadzorna plošča daljinskega upravljalnika:

Nasveti: Za delovanje daljiskega upravljalnika je potrebna registracija kode pred prvo uporabo 
Postopek registracije: Zagotovite, da bodo baterije daljinskega upravljalnika
 in robota polne, nakar sledite naslednjemu postopku:
A: Izključite robot;
B: Pritisnite in držite tipko “OK” na daljiskem upravljalniku;
C: T

in registracija je uspešno kočana.

Opozorillo: V primeru, da robot ne odda zvočnega signala pri registraciji kode, ponovite postopek.

Ko odda robot zvočni signal dva ali trikrat, sprostite tipko “OK” 
u Vključite robot;

D:

★ 

Nastavitev dneva v tednu

Oddaja signala

Izbira vseh prednastavitev, ali 
izklop indikatorja polnjenja

Nastavitev trenutnega časa
Hitrost

Stop

Vklop/Izklop

tƻǘǊŘƛǘŜǾ

Trenutni čas

Nastavljen čas 
Nastavljeno čiščenje

Polnjenje

Avtomatsko čiščenje

Točkovno čiščenje

Tipke za smer premikanja

TIMER



Upravljanje z daljinskim upravljalnikom: 
 Izbira hitrosti: na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb “SPEED”  in izberite 
večjo ali manjšo hitrost. 

večja hitrost        manjša hitrost 
 ČAS (nastavitev trenutnega časa) 
Najprej pritisnite gumb “TIME” nato pa  z                    gumbi izberete dan v tednu, uro, minuto,  
pri čemer  parameter, ki je nastavljen na zaslonu utripa (Slika 1) 

Z          gumbi spremenite parametre nastavitev

za uro, minuto in izbrani dan. 
★Tip: Med nastavitvijo pritisnite            gumb za preklic; pritisnite 

 
“TIME” gumb, da shranite trenutni čas.

 
 
 
SET (nastavitev čiščenja):

 A: Prednastavljen čas
 Najprej pritisnite gumb “SET” , nato                         z gumbi na zaslonu, da izbetere uro,

minuto in dan v tednu, pri čemer parameter, ki je nastavljen na zaslonu utripa (Slika 2) 

Z  gumbi spremenite parametre nastavitev  

za uro, minuto in izbrani dan.
B: Prednastavljeni dnevi v tednu: 

Med postopkom prednastavitve, ko parameter utripa"  ", pritisnite "OK" gumb in 

izbrani parameter bo nehal utripati ter bo osvetljen kot prikazano 

tukaj   

Z " ALL" gumbom lahko izbirate med vsemi nastavitvami  ali vsemi nestavitvami 

. 
★ Nasvet: Med nastavitami pritisnite  gumb za preklic, oziroma “SET” gumb, da nastavitev 
shranite v spomin. 

 Funkcija FULL GO 

 

1. S pritiskom na gumb “SET” se na zaslonu prikaže utripanje ,nakar pritisnite “STOP”  

gumb in se prikaže   “ ”, kjer prva "F" črka utripa, prisnite ponovno gumb “SET”,  da

prikaz neha utripati, kar pomeni, da je aktivirana funkcija  FULL GO, s katero robot avtomatično 
začne s čiščenjem, če ima polno baterijo. 

2. Za preklic funkcije FULL GO pritisnite gumb SET, da se prikaže      “              ”

 
na zaslonu, pri čemer na zaslonu utripa prva “F”, nato pritisnite STOP in  SET gumb, nakar se

 
  funkcija FULL GO prekliče.

T 

★�� Nasvet: Pri nastavljeni funkciji FULL GO je funkcija prednastavljanja onemogočena.
 

Slika 1

Slika 2



Nasvet: Navidezni zid namestire ob steni, sicer ga bo robot s strani, ali od zadaj lahko premaknil 
ter si tako omogočil vstop na blokirana področja.

Navidezni zid:

Nasvet: Pred prvo uporabo navideznega zida je potrebna registracija kode.

Postopek registracije:
A : Izklopite robot in navidezni zid (z indikatorjem baterije).
B : Pritisnite in držite gumb za registracijo na navideznem zidu. (Nasvet: Gumb za

registracijo kode je znotraj odprtine, tako da si pomagajte s pomožnim orodjem.)
C : Vključite robot.
D: Ko odda robot zvočni signal dva ali 

2

  r
ali trikrat sprostite tipko gumb in registracija je končana. 

★ Opozorilo: V primeru, da robot ne ooda zvočnega signala pri registraciji kode, ponovite postopek.          

Oddajnik signala

Indikator baterije
Stikalo za vklop/izklop

Gumb za registracijo kode



Polnilna bazna postaja：

Nasvet: Pred prvo uporabo polnilne postaje je potrebna registracija kode, sicer le-ta ne
bo delovala.
Postopek registracije:
A: Izklopite robot.
B: Pritisnite in držite gumb za registracijo na polnilni bazni postaj. (Nasvet:Gumb za

registracijo kode je znotraj odprtine, tako da si pomagajte s pomožnim orodje.)
C: Vključite robot.
D:  Ko odda robot zvočni signal dva ali trikrat sporostite registracijski gumb in registracija

je uspešno zaključena.

★ Opozorilo:V primeru, da robot ne odda zvočnega signala pri registraciji kode, ponovite postopek.

Automatsko polnjenje:

1. Položaj polnilne postaje na trdi, ravni površini ob steni. (Slika 1 / Figure 1)
2. V območju polnilne postaje: 3m spredaj ter 0,5 m 
 levo in desno, ne sme biti ovir in votlih predelov.  
(Slika 1 / Figure 1)
3. Robot ne more poiskati polnilne postaje,
če je okno za oddajo IR signala na postaji
pokrito.
4.Za električno napajanje priključite postajo s 
polnilcem na električno omrežje (Slika 2 / Figure 2)
5.Status LED indikatorja:
A: Med polnjenjem robota LED lučka utripa 
v intervalu 1 sekunde.

B: V stanju pripravljenosti LED lučka zasveti
in ugasne.

LED lučko ugasnete s pritiskom gumba “ALL” na daljinskem upravljalniku.

LED indikator

IOkno za oddajo IR signala

Gumb za registracijo kode 
(zadnja stran)

Polnilne elektrode
Vtičnica

Figure 2

s

Nasvet: Namestire polnilno bazno postajo ob steno, da je robot ne bo mogel s strani ali od zadaj premakniti
ter tako porabiti več časa za iskanje postaje.



Vzdrževanje sesalnega robota:
 
Montaža in demontaža koša za smeti: 

A. Z roko pridržite robota in pritisnite na gumb koša za smeti, da se koš izvrže.   
(Slika 1) 

 

 
B. Previdno izvlecite koš za smeti. (Slika 2) 

Opozorilo:  Koš se ponovno namesti, da se potisnite navznoter in zaskoči. 
                                                                                             
Čiščenje koša za smeti

01. Sprostite dva stranska zatiča na košu, odprite pokrov in izpraznite prah in smeti
 (Slika 1). 

02. Koš očistite z vzdrževalno krtačko (Slika 2). 

 

 

 

Slika 1 Slika 2

Slika 1

Slika  2



Zamenjava in čiščenje filtra:

B. Pritisnite gumb na košu, ventilatorski sklop se bo izvrgel.
(Slika 2)
Nasvet: Z vodo ni dovoljeno čiščenje ventilatorskega sklopa .

C.Ventilatorski sklop: odstranite filter ter očistite koš za prah. (Slika 3)

D. Očistite filter s sušilcem za lase s hladnim tokom zraka (Slika 4), ali z uporabo
vzdrževalne krtačke (Slika 5).

F. Ponovno namestite filter na svoje mesto.

Slika 2 Slika 3

Slika 4 Slika 5

Slika 1

A. Sprostite dva stranska zatiča na košu in odprite pokrov. Če je gumijasti del, ki je
    pritrjen na pokrov izrabljen, ga je potrebno zamenjati. 
     (Slika 1)

odstranite



Montaža in demontaža glavne in stranske krtače:

1.Potisnite zapah naprej in dvignite
pokrov z desnim palcem, nato pa
dvignite nosilec glavne krtače z levo roko.
(Slika 1, Slika 2)

Slika 1                                Slika 2                                            Slika 3

    

2. Odstranite glavno in talno krtačo.
(Slika 3)

3. Vstavite glavno in talno krtačo
v odprtine predenj zaprete pokrov
in ga sestavite.

Montaža in demomtaža stranske krtače:

1. Z izvijačem odstranite vijak stranske krtače
ter jo  s pritiskom držala sprostite iz glavne enote.

2. S pristiskom navzdol stransko krtačo zaskočite, nato
pa pritrdite vijak z izvijačem kot na sliki.

Nasvet: Pri čiščenju koša se lahko pripeti, da se gumijsta čistilna glava iztakne,  
v tem primeru sledite spodnjim navodilom za ponovno namestitev.

1. Poravnajte koš in gumijasto čistilno glavo kot prikazano na sliki 1.
2. Namestite eno stran čistilne glave v koš, prepričajte se, da je glava usmerjena 
navzgor in se tesno prilega košu. (Slika 2).
3. Čistilno glavo s pritiskom roke tesno pritrdite na koš.

Gumijsta čistilna glava



V primeru, da težav po zgoraj podanim seznamom niste uspeli odpraviti ,
se posvetujte s servisno službo, robota pa ne razstavljajte in popravljate
sami.

Koda težave

E001 Senzorji za zaznavanje tal           Očistite senzorje na sprednji spodnji strani robota.

E002 Glavna krtača                               Preglejte krtačo in odstranite tujke kot so 
lasje, navite niti, ipd.

E003 Baterija prazna                             Priključite robota direktno na polnilec baterije,  
da se baterija povsem napolni.

E004 Levo in desno kolo                       Preglejte levo in desno kolo in odstranite
tujke.

Razlog težave Kaj storiti

Odpravljanje težav, ki se lahko pojavijo med uporabo:

E005 Koš ni dobro namešče Preglejte koš in ga ponovno
namestite.

Čiščenje glavne in talne krtače:
1. Za boljši učinek čiščenja redno odstranjujte lase, ali 

večje dele prahu iz ščetin krtače. Očistite prah 
na poti dovoda zraka. Očistite ostanke papirja 
in majhne delce z vzdrževalno krtačko. Na krtačo navite. 
lase, nitke in podobne smeti najprej prerežite s škarjami
ter jih previdno odstranite iz ščetin krtače.

2. Čiščenje glavne in talne krtače opravite po 
navodilih v poglavju za montažo in demontažo krtač.

Montaža, demontaža in čiščenje sprednjega kolesa:

1. Očistite sprednje koli z vzdrževalno krtačko kot prikazano na spodnji sliki.



Tehnični podatki:
Glavna enota - sesalni robot
1 Nazivna napetost                        14.4 V DC
2 Baterija Ni-MH baterija (čas polnjenja 3-4 h)
3 Delovni čas ≥60 min
4 Nazivna moč 24 W
5    Delovna temperaura                   -10℃～45℃
6 Obseg vlažnosti za delovanje ≤90% RH
7 Brezžična frekvenca            ISM Frequency Band 2.4 GHz
8 Dimenzije  320×92 mm
9 Teža     3,1 kg
10 Kapaciteta baterije   2200 mAh
11 Kapaciteta koša za smeti 350 mL

Daljinski upravljalnik:

Polnilna bazna postaja:
1 Dimezija L×W×H: 218×138×125 mm
2 Teža 0,23 kg
3 Nazivna napetost                          24 V DC
4 Delovna temperatura              -10℃～45℃
5 Obseg vlažnosti za delovanje ≤90% RH

Navidezni zid:
1 Nominalna napetost                     3 V DC
2 Brezžična frekvenca           ISM frequency band 2.4 GHZ
3 Razdalja nadzora ≤3.5 m

≤90% RH

4 Emisijska moč         1 mW (0dB)
5 Delovna temperatura
6 Obseg vlažnosti za delovanje
7 Dimenzija

-10℃～45℃

∮86*125 mm

1 Nazivna napetost
2 Baterija
3
4
5

Delovna temperatura

6
Obseg vlažnosti za delovanje

7
Brezžična frekvenca

8

Dimenzija

Teža

Razdalja dometa

 3 V DC
2x AAA alkalne baterije (niso priložene)
≥7 m (brez ovir)
-10℃～45℃
≤90% RH

108 x 28 mm (vključno z gumbi) (LXT)

0,08 kg

ISM Frequency Band 2.4 GHz



Varnostna opozorila:

Previdno
V ta izdelek lahko posega le
pooblaščeno servisno osebje, sicer lahko
pride do požara, električnega udara
ali drugih poškodb oseb 
in/ali stvari.

Uporabljajte samo priloženi polnilec baterije,
sicer lahko zaradi povzročenih
poškodb pride do požara
in električnega udara.

Nikoli se ne dotikajte električnih žic,
ali izdelka z mokrimi rokami, sicer
lahko pride do električnega udara.

Ne uporabljajte električne žice prekomerno 
ali na njo postavljate težkih bremen,
ker se lahko poškoduje in pride do udara.

Izogibajte se dajanju oblačila, ali
kateregakoli dela vašega telesa 
(glava, prst, ipd.) v krtačo, ali kolesa, saj
se lahko poškodujete.

Izdelka ne izpotavljajte
virom toplote, ali
vnetljivim snovem.

Pozor
V primeru shranjevanja, ali prevoza

poskrbite, da je izdelek izklopljen, saj 

lahko sicer pride do okvare baterije.

Vtič električnega kabla polnilca mora biti

dobro vstavljen v vtičnico električnega

omrežja, sicer lahko pride do električnega udara.

Preverite dober stik vtiča polnilca baterije 

ter polnilne postaje, ali robota, da ne bo

prišlo  do težav pri napajanju, ali celo do požara.

Če izdelek dalj časa ne uporabljate,

odstranite baterijo in jo pred ponovno

uporabo hranite v hladnem, suhem

prostoru.

Za podaljšanje življenjske dobe akumulacijske

baterije zagovite pred prvo uporabo, ali po 

daljšem času nedelovanja, polnjenje 16 ur.

Baterija bo dosegla optimalno delovanje 

po 2 do 3 polnjenih povsem izpraznjene

baterije.

Pred uporabo odstranite vse predmete,

ki se zlahka poškodujejo (svetila, tkanine,

steklene predmete, ipd.), 

ki bi jih izdelek lahko poškodoval, 

ali bi lahko le-ti poškodovali izdelek.

Izdelek ni igrača, zato bodite ob

prisotnosti otrok še posebej previdni, da

preprečite morebitne poškodbe.

Ne stopajte ali sedate na izdelek, ker

ga lahko poškodujete, ali pa poškodujete

sami sebe.

Nikoli ne uporabljajte izdelka v vodi in

drugih tekočinah, da ne pride do

poškodlb.

Nikoli ne uporabljajte izdelka v majhnih

prostorih, stolih, mizah, saj se ob padcu

lahko poškoduje.

Nikoli ne uporabljajte izdelka na prostem,

ker se lahko poškoduje.

Izdelek je namenjen za domačo rabo, zato

ga ne uporabljajte v komercialne namene,

saj lahko s pretirano uporabo pride do okvare.

S tal odstranite kable, žice in ostale predmete daljše od 150 mm, da preprečite zapletanje 

v krtače robota.





"CE" označuje, da je izdelek skladen z evropskimi direktivami:
2006/95/EC Low Voltage Directive
2004/108/EC EMC Directive

Polni izvod izjave o skladnosti je na voljo na zahtevo.
Ta izdelek je skladen s pravili RoHs Directive (2002/95/CE)
Ta izdelek je skladen s pravili Eup Directive (2002/125/CE)




