
Tester zavorne tekočine  
Silux33: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli 

• Tester zavorne tekočine 

Tehnične lastnosti 

• Dimenzije: 15 cm 

Prednosti 

• Za zavorne tekočine DOT3 ter DOT4 

• Prenosen tester zavorne tekočine 

• Uporabite ga kjerkoli 

• 5 lučk označuje rezultat 

• Test na podlagi prevodnosti tekočine 

• Test sprožite s pritiskom na gumb 

• Enostavna uporaba v 4 korakih 

Uporaba 

Tester preveri prisotnost vode v zavornih tekočina DOT3 in DOT4. 

Tester je prenosen in deluje na baterijo AAA (ki ni priložena). 

Preverite zavorno tekočino v 4 enostavnih korakih: 

1. korak: Najprej odprite pokrov motorja.  

2. korak: Poiščite rezervoar za zavorno tekočino in ga odprite. tester prižgite s pritiskom na gumb, da zasveti zelena 

lučka.  

3.korak: Potopite tester v rezervoar tako, da bodo kovinski kontakti v zavorni tekočini najmanj 1 sekundo. Nato 

pritisnite na gumb na vrhu testerja za začetek testiranja. Rezultat se bo pokazal, ko bo zasvetila lučka na testerju.  

4. korak: Test je opravljen, zato lahko zaprete pokrov motorja. Na testerju zadržite gumb in ga tako ugasnete. Po 15 

sekundah nedelovanja, se tester samodejno ugasne. 

Rezultat testa razberete iz lučk na testerju Na testerju je 5 lučk, ki med testom označujejo kakovost zavorne tekočine 

na podlagi prevodnosti.  

• Zelena lučka označuje, da je baterija testerja je dovolj polna za izvedbo testa ali da je v zavorni tekočini manj 

kot 1,5 % vode.  

• Rumeni lučki označujeta še dovoljeno raven vode v tekočini (med 1,5 % in 3 %).  

• Rdeči lučki označujeta, da je treba zavorno tekočino zamenjati (nad 3 % vode).  

Opozorila 

• Baterija AAA ni priložena.  

• Baterijo zamenjajte, če ob pritisku na gumb zelena lučka ne zasveti.  

• Kovinske kontakte po vsakem testu sperite z vodo.  

• Ob stiku kože z zavorno tekočino jo začnite nemudoma spirati z vodo.  

• Zavorne tekočine ne izpostavljajte zraku predolgo, saj nase hitro veže vlago. 



• Ne izpostavljajte ga vlažnim razmeram. 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015). 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 
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