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Nuvita 2086 Digitalni termometer 

Čestitamo vam k nakupu tega digitalnega termometra, 
ki poleg merjenja telesne temperature omogoča tudi 
merjenje frekvence srčnega utripa.  Za pravilno in varno 
uporabo dosledno upoštevajte varnostna navodila in 
opozorila iz tega priročnika. Pred uporabo termometra 
skrbno in v celoti preberite ta priročnik in ga shranite za 
kasnejšo uporabo. 

Vsebina paketa 

Pred uporabo termometra preglejte, ali se v embalaži 
nahajajo naslednji elementi: 
1. Termometer z baterijami in pokrovom tipala. 
2. Priročnik za uporabo. 
Če kak element manjka ali če je poškodovan, se obrnite 
na svojega lokalnega prodajalca in zahtevajte 
zamenjavo. 

Namenska uporaba 

Ta digitalni termometer je naprava za merjenje telesne 
temperature za domačo uporabo, kjer stalno 
spremljanje temperature s strani zdravstvenega in 
reševalnega osebja ni zahtevano. Napravo lahko 
uporabljate za merjenje telesne temperature v ušesu ali 
na sencah, pri uporabi pa morate ravnati previdno in po 
navodilih iz tega priročnika. Vsaka drugačna uporaba 
od te, ki je opisana v tem priročniku, je nenamenska. 

Varnostni ukrepi 

Opozorilni simboli in napisi v tem priročniku so 
namenjeni opozarjanju uporabnika zaradi 
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preprečevanja nevarnih situacij in poškodb uporabnika 
in drugih oseb. Naslednja tabela jih opisuje: 
 

 
Ta simbol opozarja na navodila ali smernice, ki 
jih morate upoštevati, da preprečite poškodbe 
uporabnika in drugih oseb. 

 
Ta simbol opozarja, da boste ob nespoštovanju 
teh navodil verjetno povzročili poškodbe ljudi in 
stvari, kot so na primer  stanovanjska oprema, 
domače živali ali drugi člani družine. 

 

Ta simbol opozarja na prepoved uporabe 
določenih predmetov ali dodatkov, ki so v teh 
navodilih izrecno navedeni, 
 

 

Ta simbol označuje pomembna obvezna 
dejanja, ki jih morate izvajati natančno po teh 
navodilih.  
 

 

Ta simbol prikazuje, da je izdelek skladen z 
zahtevami za zaščito protu udaru električnega 
toka tipa B. 

Opozorila 

 
Na podlagi s to napravo izmerjenih telesnih 
temperatur je nevarno postavljati diagnoze in 
jemati zdravila, ne da bi se pred tem 
posvetovali s svojim zdravnikom. Napačna 
diagnoza in zdravljenje lahko povzroči hude 
posledice in poslabša bolezen. Vedno 
upoštevajte nasvete svojega zdravnika. 

 Infrardečega tipala se ne dotikajte niti dajajte v 
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usta. Umazano tipalo lahko vrača nezanesljive 
in dvomljive vrednosti telesne temperature. 

 V primeru telesne temperature nad 38,0°C in 
ob prisotnosti znakov bolečine se takoj 
povežite s svojim zdravnikom. 

 Naprave ne puščajte v dosegu otrok, saj 
vsebuje majhne dele, ki bi jih ti lahko pogoltnili 
in povzročili nevarne situacije. Zaužitje 
kateregakoli od teh delov, kot je na primer 
baterija ali pokrov tipala zahteva takojšnji 
poseg reševalcev ali vašega zdravnika. 
Pomanjkanje previdnosti pri merjenju 
temperature v ušesu lahko povzroči poškodbe 
in rane. 

 Te naprave ne smejo uporabljati ljudje, 
vključno z otroci, s telesnimi, čutnimi ali 
duševnimi okvarami, pomanjkanjem izkušenj 
ali znanja, dokler niso bili ustrezno 
usposobljeni za uporabo te naprave s strani 
pristojne osebe, ki je odgovorna za njihovo 
varnost.  

 V primeru obolenj, kot so ušesna vnetja ali 
bolezni ušesnega bobniča uporabljajte 
termometer samo za merjenje temperature na 
sencah. Uporaba termometra za merjenje 
temperature v ušesu bi lahko poslabšala 
bolezen. 

 V kadi ali pod tušem ne merite temperature 
neposredno, saj lahko tudi prisotnost majhnih 
količin vode poškoduje uho. 
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Po potrebi zelo nežno očistite infrardeče tipalo 
z bombažno krpico, namočeno v vodo ali 
alkohol in počakajte, da se površina povsem 
posuši, preden nadaljujete z novim merjenjem.  
Uporaba papirnih brisač lahko povzroči raze na 
tipalu in tako poslabša njegovo učinkovitost in 
zanesljivost. 

 Za pravilno meritev telesne temperature 
meritve ne izvajajte neposredno po izvajanju 
težjih fizičnih aktivnosti, niti po jedi. Pred 
izvedbo meritve počivajte vsaj 30 minut. 

 Uporaba metod, kot je umivanje z gobo in 
hladno vodo ali ledeni obkladki znižujejo 
temperaturo, zato ne izvajajte meritev takoj po 
tem, saj boste izmerili prenizke vrednosti.  

 Pred merjenjem telesne temperature počakajte 
približno 30 minut saj so lahko pogoji v 
različnih sobah različni, kat lahko vpliva na 
rezultat, ki postane nezanesljiv. 

 

 

Baterij ne smete vreči v ogenj, ker lahko 
eksplodirajo. Ko so iztrošene, jih neškodljivo 
odstranite z oddajo v posebno posodo na 
zbirnem mestu v skladu s predpisi.  

 Termometer ni vodotesen, zato ga ne smete 
potopiti v tekočino ali abrazivna čistila. 
Termometra ne smete izpostavljati direktni 
sončni svetlobi, močni vročini ali plamenu. 

 

 

Ko so baterije iztrošene, jih neškodljivo 
odstranite z oddajo v posebno posodo na 
zbirnem mestu v skladu s predpisi.  

 Ta digitalni termometer je naprava za merjenje 
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telesne temperature za domačo uporabo, kjer 
stalno spremljanje temperature s strani 
zdravstvenega in reševalnega osebja ni 
zahtevano. 

Priporočila 

1. Naprave ne uporabljajte za drugačne namene od 
tistih, ki so navedeni kot namenska raba. 

2. Napravo obvarujte pred padci in udarci. 
3. Med merjenjem v bližini ne uporabljate mobilnih ali 

brezžičnih telefonov. 
4. Če naprave dlje časa ne uporabljate, prosimo da 

odstranite baterije zaradi preprečitve morebitnega 
iztekanja korozivne tekočine. 

Splošne informacije 

Telesna temperatura nima ene same in absolutne 
vrednosti, lahko se razlikuje zaradi več razlogov. 
Starost in spol osebe, na primer, lahko vpliva na zdravje 
in optimalna telesna temperatura se lahko med dnevom 
spreminja med najmanj 35,5°C (95,9°F) do največ 
37,8°C (100,4°F). Za pridobitev referenčnih vrednosti 
priporočamo izvajanje meritev v pogojih optimalnega 
zdravja ob različnih dnevnih časih. 
 
Temperatura v ušesu je za 0,5°C višja od temperature 
sence ali zunanje temperature telesa. 
 Predlagamo, da vedno uporabljate enak način merjenja 
temperature (uho ali sence) in da v primeru dveh vrst 
meritev (sence in uho) pri istem bolniku upoštevate 
zgoraj navedeno razliko. 
 Digitalni termometer bo avtomatsko izračunal razliko, 
tako da bodo v primeru, ko ne pritisnete pravilne tipke 
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glede na način merjenja temperature (uho ali čelo), 
dobljeni rezultati nezanesljivi in neverodostojni. 
 
Digitalni termometer zaznava infrardečo toploto krvi, ki 
teče skozi ušesni kanal ali skozi območje sence, saj 
lahko zazna senčno arterijo in tako izmeri telesno 
temperaturo hitro, točno in zanesljivo. 
 
Pri zdravi osebi z dobrim zdravjem temperaturi v levem 
in desnem ušesu ne bi smeli biti zelo različni. Da bi 
dobili pravo temperaturo, jo vedno izmerimo v obeh 
ušesih in vedno uporabimo višjo od obeh vrednosti. 
 
Za merjenje telesne temperature skozi sence, tipala ne 
prislonite ob kožo, ampak ga držite v razdalji okoli 1 cm. 
Za merjenje lastne telesne temperature priporočamo 
merjenje v ušesu, pri merjenju telesne temperature 
drugih oseb pa lahko uporabite merjenje v ušesu ali na 
sencah. 
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Opis izdelka 

 

 
 
1. Pokrov tipala 
2. Tipka za merjenje v UŠESU 
3. Tipka za merjenje na SENCI 
4. Tipka MEM/SET  
5. Tipka HEART (SRCE) 
6. Tipka TALK (GOVOR) 
7. LED svetilka 
8. Baterije 
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LCD Zaslon 

 
1. AM/PM (dopoldan/popoldan) 
2. Temperatura ali frekvenca srčnega utripa 
3. Številka spomina 
4. Številka spomina ali leto 
5. Mesec 
6. Dan 
7. Frekvenca srčnega utripa 
8. Merjenje v ušesu 
9. Omogočena govorna funkcija 
10. Merjenje na senci 
11. SETUP (NASTAVITEV) 
12. Telesna temperatura 
13. Stanje baterij 
14. Srčni utrip 
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Glavne zmogljivosti 

To poglavje opisuje glavne zmogljivosti 
večnamenskega digitalnega termometra. 
1. Temperatura okolja: Če ga ne uporabljate za 

merjenje telesne temperature, kaže termometer 
sobno temperaturo, trenutni datum in čas. Naprava 
vsebuje gregorianski koledar med leti 2001 in 2099, 
čas pa prikazuje v formatu 24 ur. Odstranitev baterij 
ali njihova menjava povzroči, da se koledar 
ponastavi na tovarniške nastavitve LCD zaslon, ki 
prikazuje datum, čas in temperaturo. Čas in sobna 
temperatura se avtomatsko spreminjata vsakih 5 
sekund. Merilno območje sobne temperature je 
med 5,0°C in 59,9°C (41,0°F – 139,8°F). 

2. Merilno območje: Digitalni termometer lahko meri 
telesno temperaturo med 32,0°C in 42,9°C (89,6°F 
– 109,3°F). 

3. Spomin: Digitalni termometer lahko za zadnjih 30 
izvedenih meritev temperature zabeleži: 

 Telesno temperaturo 

 Datum 

 Način merjenja (uho ali sence) 

 Številko spomina. 
4. Govor: Digitalni termometer pove z besedo 

vrednost izmerjene temperature z uporabo 
umetnega glasu. 

5. LED svetilka: Digitalni termometer ima vgrajeno 
LED svetilko, s katero lahko razsvetlite merjeno 
mesto, če je v temi. 
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Napredne lastnosti 

Frekvenca srčnega utripa: Digitalni termometer lahko 
zazna srčni utrip skupaj z njegovo frekvenco med 40 in 
140 udarcev na minuto. 
Za merjenje vašega srčnega utripa pritisnite tipko 
[HEART], naprava odda pisk. Zaslon bo pokazal 
informacijo kot na Sliki 2 in naprava bo zaznala 
frekvenco srčnega utripa. Za izvedbo meritve pustite 
svoj prst na tipki [HEART], kot je prikazano na Sliki 1. 
Ko naprava zazna frekvenco srčnega utripa, bo simbol 
[] utripal v njegovem ritmu. Po 15 sekundah je 
zaznavanje končano, naprava odda pisk in na zaslonu 
se pojavi zaznano število udarcev (Slika 3). 

 
 

 
Ko merite srčni utrip, ne držite za tipko 
[HEART]. 

 
Če pri merjenju [] ne utripa, prst ni v pravem položaju, 
zato postavite prst pravilno. Prsta ne pritiskajte preveč, 
saj to preprečuje pravilen pretok krvi in zato naprava ne 
bo mogla zaznati pravilne frekvence srčnega utripa. 
Najdaljši čas merjenja je 15 sekund. 
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Priprava 

1. Prepričajte se, da sta bateriji polne. Po potrebi ju 
zamenjajte z dvema novima AAA baterijama. 

2. Za pridobitev zanesljivih meritev počakajte 30 
minut, da se termometer prilagodi sobni 
temperaturi. 

3. Temperaturne spremembe lahko povzročijo 
nezanesljive meritve, zato termometra pred 
meritvijo ne polagajte pred klimatske naprave ali 
grelne radiatorje, saj boste dobili neskladne 
rezultate. 

4. Poskrbite, da je uho čisto in suho, saj lahko 
prisotnost ušesnega masla ali ostankov povrhnjice 
povzroči neskladne rezultate. 

5. Zagotovite, da je koža na senci suha in čista, saj 
lahko prisotnost potu, ličil ali drugih sredstev vpliva 
na rezultat meritve. 

6. Za zagotovitev točnih rezultatov, se meritve 
izvajajo, ko je telo odpočito, saj se telesna 
temperatura pri telovadbi ali kopanju dvigne. 
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Kako meriti temperaturo 

Temperaturo v ušesu merite tako (slika 2): 
1. Nežno vtaknite tipalo v 

uho in pritisnite tipko 
[EAR] za začetek 
meritve. 

2. LCD zaslon bo 
prikazoval temperaturo 
in simbol a "ooo". 

3. Ko simbol "ooo" izgine, se termometer vrne v stanje 
pripravljenosti.  

Med merjenjem termometer čvrsto držite in se ne 
dotikajte nobenega gumba. 
 
Temperaturo v ušesu merite tako (slika 2): 
1. Postavite tipalo približno 1 

cm daleč od senc. 
2. Pritisnite tipko 

[FOREHEAD].  
3. Po približno eni sekundi bo 

termometer vrnil odčitek 
temperature. 

 
Med merjenjem termometra ne premikajte, da 
preprečite nepravilne vrednosti. 

 Če merite temperaturo samemu sebi ne 
uporabljajte načina merjenja na sencih. 

Rezultat se bo avtomatsko zapisal v spomin 
termometra in dodeljena mu bo najvišja številka 
spomina. Če se v spominu že nahaja 30 meritev, se bo 
najstarejša izbrisala. 
Ne izvedite več kot 3 zaporednih meritev. Preden 
izvedete četrto meritev počakajte 10 minut. 

Slika 2 
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 Če ima telesna temperatura vrednost med 32,0°C 
in 42,9°C (89,6°F – 109,3°F), zaslon prikazuje 
temperaturo v numeričnem formatu. 

 Če je temperatura nad 42,9°C (109,3°F) se na 
zasloni prikaže "HI". 

 Če je temperatura pod 32,0°C (89,6°F) se na 
zasloni prikaže "LO". 

Po merjenju se bo prižgal indikator: 
Zelen_ temperature je med 35,6°C (96,0°F) in 

37,9°C (100,3°F). 
Rdeč: temperatura je med 38,0°C (100,4°F) in 

42,9°C (109,3°F) 
Po koncu meritve in nadaljnjih 30 sekundah 
neaktivnosti se termometer avtomatsko preklopi v urni 
modus. 
Če je aktivirana funkcija stanja pripravljenosti, se po 
približno 1 minuti neaktivnosti zaslon sam ugasne. 

Lastnosti 

Če ni v uporabi, digitalni termometer prikazuje trenutni 
čas in temperaturo okolja. To stanje imenujemo »urni 
modus«. 

Urni modus 

Prikazan je čas in datum v naslednjem zaporedju: leto, 
mesec in dan. Med urami in minutami je znak ":", ki 
utripa v sekundnem ritmu.  
Na LCD zaslon se vsakih 5 sekund pojavi nova 
vrednost časa in temperature. 
Pritisnite tipko [T] za prikaz časa in temperature. 

Urni modus 
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(Govor je aktiviran)   (Nem)  

Govorna funkcija 

Pritisnite in 3 sekunde držite tipko [T] za menjavo jezika 
govorne funkcije. Ponavljajte ta korak, dokler ne 
nastavite želenega jezika ali onemogočite govorne 
funkcije "- -". 
Če je govorna funkcija omogočena, se na zaslonu 
prikaže )), ki naznanja, da bo termometer ponovil 
rezultat meritve v izbranem jeziku. Če je govorna 
funkcija onemogočena, ikone )) ni na zaslonu in 
termometer bo tiho. 

Nastavitev 

1. Za aktiviranje nastavitev pritisnite in za 2 sekundi 
držite pritisnjeno tipko [S]. 

2. Pritisnite tipko [S] za prehod na naslednjo vrednost, 
ki jo nastavljate (ura, minuta, leto, mesec in dan) ali 
za vklop ali izklop stanja pripravljenosti. 

3. Pritisnite tipko [T] za potrditev nastavitve in prehod 
na naslednjo opcijo. 

4. Pritisnite in držite pritisnjeno tipko [S] za hitro 
povečevanje vrednosti trenutno nastavljane opcije. 

Naprava bo zapustila nastavitve in preklopila v urni 
modus avtomatsko po 30 sekundah od zadnjega 
pritiska na tipko. 
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1. Nastavljanje ure 
2. Nastavljanje minute 
3. Nastavljanje leta 
4. Nastavljanje meseca 
5. Nastavljanje dneva 
6. Vklop ali izklop funkcije pripravljenosti (ON/OFF). 

Merske enote 

Pritisnite in držite tipko [EAR], pritisnite tudi tipko [T] za 
menjavo enot iz stopinj Celzija (° C) v stopinje 
Fahrenheita (° F) in obratno. 

 
 

Celzij (°C) Fahrenheit (°F) 

LED svetilka 

Za dve sekundi pritisnite tipki [S] + [T], s tem prižgete 
svetilko. Avtomatsko bo ugasnila po 5 sekundah. 
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Spomin 

 Ko je termometer v urnem modusu, 
pritisnite tipko [S] za ogled meritev, ki so 
shranjene v spominu. Če se prikaže "-
"pomeni, da v spominu ni podatka (Slika 
3). 
 
Največja kapaciteta spomina je 30 
kompletov. 
Pritisnite in držite pritisnjeno tipko [S] za hitro listanje 
med kompleti v spominu (Slika 4). 
Naprava bo avtomatsko preklopila v urni modus po 5 
sekundah od zadnjega pritiska na tipko.  

 
Za ustavitev govorne napovedi temperature 
pritisnite katerokoli tipko. 

Predlogi 

Tehnično nenadarjeni uporabnik naj izvedejo 3 
poskusne meritve, da se navadijo na napravo. 
Upoštevajte, da lahko pri konstantni uporabi prihaja do 
pomot v mejah do ± 0,3°C, oziroma do ± 0,5°F. 
Pri zdravih osebah ni razlike med levim in desnim 
ušesom, zato poskusno izmerite temperaturo v obeh 
ušesih in potem vedno merite temperaturo v ušesu, kjer 
ste izmerili višjo vrednost od obeh. 
 
 

Menjava baterij 

1. Odstranite pokrov predalčka za baterije.  

Slika 3 
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2. Vedno uporabljajte novi bateriji istega tipa (2 x 
AAA) in pazite na polarnost, kot je prikazana v 
predalčku za baterije (simboli [+] in [-]). 

3. Namestite pokrov predalčka za baterije. 

 
Slika Menjava baterij 

Vzdrževanje 

Napravo očistite z mehko suho krpo. 
Naprave ne pomakajte v tekočine, topila ali detergente. 

Skladiščenje 

Po vsaki uporabi termometer očistite in pokrijte tipalo z 
njegovim pokrovom. 
Termometra ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi, 
visokim temperaturam, vlagi, ognju, plamenom in 
preprečite tresljaje ali udarce. 
Če termometra ne boste uporabljali zelo dolgo časa, 
odstranite baterije. 
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Umerjanje 

Ta termometer je bil kalibriram v tovarni v času 
izdelave. Če ga uporabljate v skladu z navodili iz tega 
priročnika ga ni potrebno občasno umerjati. V primeru 
nepravilnih meritev se povežite s svojim lokalnim 
prodajalcem za izvedbo ustreznih ukrepov. Sami 
termometra ne poskušajte razstavljati, popravljati ali 
spreminjati.  

Čiščenje 

Površino tipala ohranjajte čisto, sicer so lahko meritve 
nezanesljive. 
 Površino tipala očistite z bombažno krpico, namočeno 
v vodo ali alkohol, pred ponovno uporabo termometra 
pa se prepričajte, da je površina tipala povsem suha. 

 
Poskrbite, da je površina tipala čista, saj 
lahko umazane leče povzročijo nezanesljivo 
meritev. 
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Tehnični podatki 

Naziv izdelka: Nuvita 
Model: 2086 

Napajanje: 3 V DC (2 x AAA baterija) 
Temperaturno 

tipalo: 
IR tipalo 

Merilno območje 
(telesna temp.): 

32,0°C – 42,9°C 
89,6°F – 109,3°F 

Merilno območje 
(Sobna temp.): 

5,0°C – 59,9°C 
41,0°F – 139,8°F 

Merilna točnost: ±0,2°C (±0,4°F) 
od 35,5°C – 42,0°C 
od 95,9°F – 107,6°F 

±0,3°C (±0,5°F) 
<35,4°C in >42,1°C 
<95,8°F in >107,7°F 

Sobna temp. ±2°C (±4°F) 
Mere: 134 x 43 x 59 mm 
Teža: 67 g brez baterij 

Delovno okolje: Uho: 10,0°C – 40,0°C 
Uho: 50,0°F – 104,0°F 
Sence: 15°C – 40°C 
Sence: 59,0°F – 104,0°F 

Relativna vlažnost: 20%RH – 80%RH 
Temperatura okolja 

za skladiščenje: 
-20°C – 55°C  
-4,0°F – 131°F 

Relativna vlažnost: 20%RH – 90%RH 
Točnost: ±0,3°C (±0,5°F) 
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Simbol na tem izdelku pomeni, da gre za 
elektronski izdelek in da ga morate po 
prenehanju uporabe v skladu z evropsko 
direktivo št. 2002/96/ES predati svojemu 
lokalnemu centru za zbiranje in predelavo 
odpadkov za neškodljivo odstranitev. 

 
Ta naprava izpolnjuje vse 
bistvene in ostale zahteve 
ustreznih evropskih direktiv. 

Izpolnjuje zahteve direktive o medicinskih pripomočkih 
št. 93/42/ES in zahteve dopolnitve te direktive št. 
2007/47/ES. Pooblaščeni organ TÜV SÜD (0123). 

Pomoč 

Proizvodnja teh izdelkov in pribora, ki se nahaja v škatli 
ter spremljajoče dokumentacije je bila zelo skrbna, tako 
da pri problemih priporočamo, da postopke preprosto 
ponovite natančno po navodilih s tega priročnika.  
Za morebiti potrebne dodatne informacije obiščite 
spletno stran www.my-nuvita.com.  

Garancijski pogoji 

V skladu s trenutno veljavno zakonodajo, proizvajalec 
daje kupcu 24 mesečno zakonsko garancijo od dneva 
nakupa, ki je zapisan na računu. 
Iz 24 mesečne garancije so izključeni deli, ki veljajo za 
"potrošne" (na primer baterije, glave krtačk in drugi 
obrabljivi deli). 
 
24 mesečna garancija ne velja, če: 

http://www.my-nuvita.com/
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1. je bil izdelek vidno poškodovan zaradi neprimerne 
uporabe, ki ni v skladu z navodili v tem priročniku, 

2. je bil izdelek spremenjen in/ali če se je vanj 
posegalo: 

3. če je vzrok napake pomanjkljivo vzdrževanje 
posameznih delov naprave in/ali pribora in/ali 
potrošnih elementov (na primer oksidacija in/ali 
luščenje zaradi ostankov vode ali drugih tekočin, 
usedlin, ki blokirajo tipalo, izteka korozivne tekočine 
iz baterij). 

Iz 24 mesečne garancije je izključeno naslednje: 
1. Stroški za zamenjavo in/ali popravilo obrabljivih 

delov ali stroški za redno vzdrževanje izdelka. 
2. Stroški in riziko transporta iz in v trgovino, kjer ste 

izdelek kupili ali do drugega zbirnega centra za 
sprejem izdelkov v garancijsko popravilo. 

3. Poškodbe zaradi nepravilne montaže ali nepravilne 
uporabe, ki ni bila v skladu z navodili iz tega 
priročnika. 

4. Poškodbe zaradi naravnih nesreč, nezgodnih 
dogodkov ali škodljivih razmer, ki niso primerne za 
ta izdelek. 

5. Napake, ki imajo zanemarljiv vpliv na uporabnost 
izdelka. 

Proizvajalec, prodajalec in druge osebe, ki sodelujejo 
pri prodaji ne prevzemajo nobene odgovornosti za 
izgube in gospodarsko škodo, ki bi nastala zaradi 
nedelovanja izdelka. V skladu z veljavno zakonodajo 
proizvajalec, prodajalec in druge osebe, ki sodelujejo pri 
prodaji v nobenem primeru niso odgovorni za direktne 
ali posredne škode, izgubo dobička, izgubo prihrankov 
in dodatne škode ali drugih škodljivih posledic, ki 
presegajo škodo, za katero je izdana garancija, niti za 
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škodo iz pogodb, objektivne odgovornosti, napačnega 
ravnanja ali drugih razlogov, izvirajočih iz uporabe ali 
nezmožnosti uporabe izdelka in/ali papirnih ali 
elektronskih dokumentov, vključno s pomanjkanjem 
servisa.  
 
 

 


