Navodila za uporabo

Električni konvektor
AVK-500 (500W)
AVK-1000 (1000W)
AVK-1500 (1500W)
AVK-2000 (2000W)
AVK-2200 (2200W)
Spoštovani Kupec,
Zahvaljujemo se Vam za izkazano zaupanje in nakup našega izdelka.
PROSIMO VAS, DA PREBERETE IN SHRANITE TA NAVODILA ZA
NADALJNO UPORABO.

1.Krmilna plošča

Pred prvo uporabo
Preberite in upoštevajte navodila za uporabo in vzdrževanje, tudi če menite,
da izdelek že dovolj dobro poznate. Navodila shranite na primerno mesto, da
bodo po potrebi vedno pri roki.
Napravo lahko uporabljate le v skladu s priloženimi navodili. Uporaba v drugačne
namene ni dovoljena! Škoda, ki bi nastala kot posledica nepravilne uporabe ali
neupoštevanja navodil ni predmet garancije in prodajalec ne nosi odgovornosti.

Konvektor je opremljen z natančnim elektronskim termostatom, ki ima
vgrajen časovnik (timer) s 13 programi, od katerih jih je 12 tovarniško
nastavljenih, enega pa lahko programira uporabnik sam, na osnovi svojih
želja in potreb.

2. Vodnik po krmilni plošči
"1" – Rdeča lučka: 'udobje'
"2" – Rumena lučka: 'delovanje'
"3" – Zelena lučka: 'varčno delovanje'
"4" – Izbiranje želene temperature
"5" – Izbiranje programa (med 12 tovarniško nastavljenih)
"6" – Programiranje
"7" – Stikalo za vklop/izklop
"8" – Nastavitev dni, ur in minut
"9" - Kopiranje
"10" – Gumb za navzdol
"11" – Gumb za navzgor
"12" – Pritrdilni vijak za pokrov

Sestavni deli
Slika 1

Krmilna enota
Izhod za zrak
Vhod za zrak
Kolesca (niso osnovna oprema!)
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Specifikacije
Model
Moč
Napetost
Dimenzije
(mm):
Vrsta
montaže:

AVK-2200
2200 W
230 V/50 Hz

AVK-2000
AVK-1500
2000 W
1500 W
230 V/50 Hz 230V/50 Hz

AVK-1000
1000 W
230 V/50 Hz

AVK-500
500 W
230 V/50 Hz

1265x78x400

1265x78x400

640x78x400

460x78x400

930x78x400

Montaža na steno/Prosto stoječe
Kolesca niso osnovna oprema konvektorja!

Diagram električnega elementa
3. Programiranje časovnika (timerja)
3.1 ZAČETEK
Na začetku pritisnite tipko "7" (stikalo za vklop/izklop). Pri prvi uporabi ali po
daljšem izpadu električne energije bosta simbol za uro in prikaz dne/časa utripala.
Privzete nastavitve naprave vzdržujejo temperaturo +7º C, ki ščiti pred
zmrzovanjem; svetila bo zelena luč za varčno delovanje. Časovnik (timer) je
potrebno sedaj nastaviti.

3.2 NASTAVITEV ČASA
Temp. Sensor = temperaturno tipalo
Thermostat = termostat
Tubal Heater = cevni grelnik
Circuit Unit = krmilno vezje

1. DAN
- Pritisnite gumb "8". Dan bo začel utripati.
- Nastavite ustrezen dan s pomočjo gumbov za navzdol in navzgor.
(Mon = ponedeljek, Tue = torek, Wed = sreda, Thu = četrtek, Fri = petek, Sat =
sobota, Sun = nedelja)

2. URA
- Ponovno pritisnite gumb "8". Ura bo začela utripati .
- Nastavite ustrezno uro s pomočjo gumbov za navzdol in navzgor.
3. MINUTE
- Pritisnite gumb "8" za nastavitev časa; minute bodo začele utripati.
- Nastavite ustrezne minute s pomočjo gumbov za navzdol in navzgor.
POZOR: V primeru prekinitve napajanja se ura in dan ponastavita!
3.3
NASTAVITEV TEMPERATURE ZA UDOBJE (RDEČA LUČKA)
- Pritisnite gumb za temperaturo "4". Oznaki za temperaturo in udobje bosta pričeli
utripati.
- Nastavite ustrezno temperaturo s pomočjo gumba za navzdol in navzgor.
Tovarniško nastavljena temperatura je 22º C.
OPOMBA: Temperature ni mogoče nastaviti niže kot 4º C nad programirano
temperaturo za varčno delovanje.
3.4
NASTAVITEV TEMPERATURE ZA VARČNO DELOVANJE (ZELENA LUČKA)
- Pritisnite gumb za temperaturo "4". Oznaki za temperaturo in varčno delovanje
bosta pričeli utripati.
- Nastavite ustrezno temperaturo s pomočjo gumbov za navzdol in navzgor.
- Ponovno pritisnite na na gumb za temperaturo "4. Nastavljeni temperaturi sta tako
shranjeni. Krmilna plošča bo prikazala zadnji izbrani program.
OPOMBA: Tovarniško nastavljena temperatura je 17º C. Temperature ni mogoče
nastaviti niže kot 4º C pod programirano temperaturo za udobje
3.5
OPIS PROGRAMOV – SLIKA 3
P1: Ogrevanje v popoldanskem in večernem času
P2: Ogrevanje v jutranjem, popoldanskem in večernem času
P3: Ogrevanje v jutranjem, popoldanskem in večernem času
P4: Ostajanje doma
P5: Program za kosilo
P6: Pisarna – kratek delovni čas
P7: Pisarna – dolg delovni čas
P8: Otroška soba
P9: Spalnica
CF: Stalna zaščita pred zmrzovanjem +7º C
CE: Stalno varčno delovanje
CC: Stalna udobna temperatura
UP: Tedenski program, ki ga nastavi uporabnik.
3.6 IZBIRA TOVARNIŠKO NASTAVLJENEGA PROGRAMA
Preglejte opis vseh programov (točka 3.5. Opis programov). Vsebine programov, ki
so tovarniško nastavljeni ni mogoče spreminjati.
- Pritisnite gumb za izbiro programa "5". Prikazovalnik bo sedaj kazal dan, vrsto
programa (oznaka bo utripala), temperaturo in programsko zaporedje.
- Izberite program s pomočjo gumbov za navzdol in navzgor.
- Ponovno pritisnite gumb za izbiro programa "5". Vrsta programa bo prenehala
utripati. Program je sedaj aktiviran.
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pon-pet

sobota

nedelja

3.7 NASTAVITEV UPORABNIŠKEGA TEDENSKEGA PROGRAMA (UP)
- Pritisnite gumb za programiranje "6". Vidne so oznake za dan, čas (00.00: polnoč)
ter programsko zaporedje in beseda ‘Prog’.
- Če želite npr. da se program začne na določen dan, pritiskajte gumb "8", dokler se
ta dan ne izpiše (Mon = ponedeljek, Tue = torek, Wed = sreda, Thu = četrtek, Fri =
petek, Sat = sobota, Sun = nedelja).
3.7.1 PROGRAMIRANJE OBDOBIJ VARČEVANJA
Nastavite ustrezna obdobja varčevanja s pomočjo gumba za navzdol "10". Časovnik
se pomika naprej v korakih po pol ure. Obdobja udobja v programu bodo preklicana
glede na nastavitve časovnika. Ko spustite gumb za navzdol "10", začne utripati
naslednje obdobje udobja.
3.7.2 PROGRAMIRANJE OBDOBIJ UDOBJA
- Nastavite ustrezna obdobja udobja s pomočjo gumba za navzgor "11". Časovnik se
pomika naprej v korakih po pol ure. Ko spustite gumb za navzgor "11", začne utripati
ustrezno obdobje udobja v programskem zaporedju.
3.7.3 KOPIRANJE 24-URNEGA PROGRAMA
- Dokončajte programiranje celotnega 24-urnega dne z obdobji varčevanja in
udobja. Ko dokončate programiranje vseh 24 ur, bo časovnik kazal oznako 00:00
(polnoč). Naprava je sedaj pripravljena za programiranje naslednjega 24-urnega
dne. Istočasno pritiskajte gumbe za navzgor in navzdol, če želite ponovno začeti
programiranje; ob tem ne bo treba vnesti vseh nastavitev za dan.
3.7.4 KOPIRANJE 24-URNEGA PROGRAMA
Če vam isti 24-urni program ustreza za več dni v tednu, ga preprosto skopirajte v
enega od ustreznih dni.
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LOCK (ključavnica): ZAKLENI
FROST SYMBOL: simbol za preprečevanje zmrzovanja
DEGREES °C : stopinje celzija
DAY: dan (Mon: pon., Tue: torek, Wed: sreda, Thu: četrtek, Fri: petek, Sat: sobota, Sun: nedelja)
PROGRAMME: program (programiranje oz. nastavitev lastnega programa)
COPY: kopiraj
DIGITAL ON/OFF DISPLAY: digitalni prikazovalnik
TIMER: časovnik
COMFORT SYMBOL: simbol za udobje
ECONOMY SYMBOL: simbol za varčevanje
DIGITAL DISPLAY: digitalni prikazovalnik

- Vnesite ali izberite 24-urni program, ki ga želite skopirati. Pritisnite gumb za
kopiranje "9". Prikazala se bo beseda 'copy'. 'Dan' bo utripal.
- Pritiskajte gumb "8" tako, da se bo pokazal dan, v katerega želite skopirati
program. 'Dan' bo utripal.
- Postopek zaključite s pritiskom na gumb "9". Beseda 'Copy' bo izginila in dan bo
nehal utripati. Če želite skopirati program na še kakšen dan, ponovite postopek.
Pritisnite gumb za kopiranje "9". Beseda 'Copy' se bo pojavila in dan bo začel
utripati.
3.7.5 POTRDITEV TEDENSKEGA PROGRAM, KI STE GA SAMI NASTAVILI
Ponovno pritisnite gumb za programiranje "6" in potrdili boste program, ki ste ga
sami nastavili.
Krmilna plošča bo sedaj kazala pravi dan, vrsto programa UP, temperaturo, ustrezno
rdečo ali zeleno lučko in programsko zaporedje za sedanji dan. Program je sedaj
aktiven in se izvaja v realnem času.
Informacije o programu so shranjene in ne bodo izgubljene, tudi če boste kasneje
izbrali in uporabljali tovarniško nastavljeni program.
3.8 SPREMINJANJE UPORABNIŠKEGA TEDENSKEGA PROGRAMA
- Pritisnite gumb za programiranje "6" in tako odprite program (UP).
- Vnesite želene spremembe, kot je razloženo v poglavjih 3.7.1-3.7.6
programiranju. Spremeniti morate vsaj en celoten 24-urni program.

o

3.9 PRILAGAJANJE TEMPERATURE PROGRAMA V IZVAJANJU
Temperatura toplotnega tipala je odvisna od položaja grelnika v prostoru. Če je
dejanska temperatura višja od nastavljene, to kompenzirajte tako, da ustrezno
prilagodite nastavitve temperature. Če je na primer temperatura za udobje
nastavljena na 24° C, dejanska sobna temperatura pa je 26° C, to popravite tako,
da znižate nastavitev temperature na 22° C. Prav tako lahko zvišate nastavljeno
temperaturo, če je dejanska temperatura nižja od nastavljene. Ne izvajajte teh
sprememb, če je temperatura stabilna.
-Pritisnite gumb za temperaturo "4". Oznaki za temperaturo in udobje sedaj
utripata.
Ponovno pritisnite gumb za temperaturo "4", da se bo prikazala oznaka za varčno
delovanje. Na enak način prilagodite nastavitev varčevalne temperature.
-Postopek prekinete s ponovnim pritiskom na gumb za temperaturo. Naprava bo
sedaj prešla na zadnji izbrani program.
3.10 PREHAJANJE MED POLETNIM IN ZIMSKIM ČASOM
- Dvakrat pritisnite gumb časovnika, da bo prikaz ure začel utripati.
- Prehod na poletni čas: Pritisnite gumb za navzgor "11", da se časovnik pomakne za
eno uro naprej.
- Prehod na zimski čas: Pritisnite gumb za navzdol "10", da se časovnik pomakne za
eno uro nazaj. Postopek prekinete tako, da dvakrat pritisnete na gumb časovnika
"9", pri čemer se mora na plošči izpisati trenutni program.
3.11 REZERVA V PRIMERU IZPADA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Vse nastavitve, ki jih je vnesel uporabnik bodo v primeru izpada električne energije
ostale nespremenjene.
3.12 ZAKLEPANJE FUNKCIJ KRMILNE PLOŠČE
3.12.1 ELEKTRONSKO ZAKLEPANJE
- Pritisnite gumb za izbiro programa "5" in oznaka vrste programa bo začela utripati.
- Istočasno pritisnite gumb za programiranje "6" in gumb časovnika "8", da se prikaže
simbol za zaklepanje (ključavnica). Vse krmilne funkcije so sedaj zaklenjene in
gumbi se več ne odzivajo. Zaklepanje prekličete na enak način, dokler simbol
ključavnice ne izgine.
3.12.2 MEHANSKO ZAKLEPANJE
- Dvignite pokrov krmilne plošče in odstranite vijak izpod nje. Namestite pokrov
nazaj in ga privijte z istim vijakom.

4. Zaščita pred pregretjem
Naprava je opremljena z varovalko; če se konvektor začne pregrevati, se bo
samodejno izklopil. Ko se ohladi, se prav tako samodejno ponovno vklopi.

5. Čiščenje za konvektorjem
Za konvektorjem je zelo preprosto čistiti. Pritisnite navzdol oba zgornja zaskočnika
"P" (slika 5) na zadnji strani konvektorja in ga potegnite naprej; nato boste lahko
očistili za njim.
Po čiščenju je treba konvektor spet pritrditi v normalen položaj.
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6. Pomembna varnostna opozorila






VSTAVLJANJE BATERIJE
Vstavite baterijo pred pričetkom uporabe naprave. Baterija vam bo ohranila
nastavitve v primeru izpada električne energije.
1、 Potisnite pokrov za baterijo navzgor (na sliki označen z ‘’battery box’’).
2、 Vstavite baterijo, ki se nahaja v plastični vrečki, v prostor za baterijo.
3、 Pokrijte baterijo (z ‘’Battery box cover) kot je prikazano na spodnji sliki.
Slika 6










Legenda:
- Battery box: prostor za baterijo
- Battery box cover: pokrov za baterijo
- Battery: baterija



Uporabljajte napravo samo za hišno uporabo oz. kot v navodilih navedeno.
Ne odgovarjamo za škodo, nastalo kot posledica neprimerne grelne moči
naprave v uporabi v prevelikem/hladnem prostoru, slabe toplotne izolacije,
višje sile (npr. izpad električnega toka) ali uporabe sile. Za zaščito pred
zmrzaljo uporabljajte za ta namen proizvedene (specialne) proizvode.
Ko ste odstranili vso embalažo, natančno preverite, da naprava, priključni kabel
ali vtikač niso poškodovani. Nikoli ne uporabljajte naprave, če opazite
poškodbe. Obvezno kontaktirajte pooblaščenega serviserja!
Nikoli ne uporabljajte naprave s poškodovanim priključnim kablom ali vtikačem.
Priključnega kabla nikoli ne ovijajte okoli naprave ali ga nameščajte nanjo.
Pazite, da se priključni kabel ne dotika vročih površin ali ostrih robov.
Ne prekrivajte naprave, ker lahko pride do pregretja oz. požara!
Nikoli ne namestite naprave neposredno (direktno) pod električno vtičnico.
Električna vtičnica mora biti vedno dosegljiva, da je možna takojšnja izključitev
iz omrežja v primeru nevarnosti!
Naprava je odporna proti kapljicam vode, zato se lahko uporablja v kopalnici
vendar ne v neposredni bližini kopalne kadi, tuša, vodnih priključkov,
umivalnika, bazena itd!
Napravo namestite tako, da ne bo možno upravljanje (stikalo in upravljalna
plošča) s strani osebe, ki je v kadi, tušu ali v drugačnem stiku z vodo ali
drugo tekočino.
Gorljivi materiali ali predmeti kot npr. pohištvo, blazine, posteljnina, papir,
oblačila, zavese, stene, regali itd naj bodo oddaljeni najmanj 50 mm od
sprednjega dela naprave (kot prikazano na spodnji ki prikazuje zahtevane
minimalne odmike od sten). Nevarnost požara!

Napravo nikoli ne pustite delovati brez nadzora ali v bližini otrok. Namestite
jo izven dosega rok otrok. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z njo. Naprava ni
igrača!
Naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z omejenimi
fizičnimi, psihičnimi, senzornimi, motoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s
pomanjkljivim znanjem, izkušnjami pri rokovanju z električnimi napravami,


















razen če je pri teh opravilih navzoča oseba, ki skrbi za ustrezno varnost,
nadzor, dajanje ustreznih napotkov za uporabo.
Naprava je namenjena uporabi kot dodatnemu viru gretja in se lahko uporablja
samo v ta namen. Nikoli ne pustite delovati napravo brez nadzora ali vključeno,
kadar zapustite hišo/stanovanje. Nevarnost!
Naprava ni namenjena uporabi v živinoreji.
Ne uporabljajte je na prostem!
Naprava je namenjena samo za hišno uporabo.
Naprava ni namenjena za uporabo v profesionalne (komercialne) namene.
Pazite, da je naprava vedno čista. Ne vtikajte nobenih predmetov v odprtine
naprave (vhod/izhod zraka), ker lahko pride do električnega udara ali požara in
do poškodb naprave.
Ne uporabljajte naprave v garaži ali v lahko vnetljivih, eksplozivnih prostorih
(kot npr. v lesenih hišah, baraki hlevu itd). Nevarnost eksplozije ali požara! Prav
tako je ne uporabljajte v bližini vročih površin.
Ne uporabljajte ali shranjujte naprave v prostorih z vnetljivimi plini ali čistili,
laki, polirnimi sredstvi ali lepili. Nevarnost požara in eksplozije!
Pred vsako uporabo obvezno preverite, da naprava ali priključni kabel ni
poškodovan. V primeru, da je kabel na kakršenkoli način poškodovan, prerezan
ali podaljšan, naprave ne uporabljajte, ampak kontaktirajte pooblaščenega
serviserja oz. za popravilo strokovno usposobljeno osebo. Ne poskušajte
popraviti sami. Nestrokovno popravilo lahko privede do poškodbe oseb, lastnine,
predmetov in tudi do razveljavitve garancije.
Ne prestavljajte naprave med njenim delovanjem. Če želite napravo prestaviti
jo najprej izključite in izklopite vtikač iz električnega omrežja. Nikoli ne vlecite
za priključni kabel.
Pazite, da priključni kabel ne visi čez rob mize oz. da se ne dotika ostrih
predmetov, kjer se lahko poškoduje.
Nikoli ne uporabljajte naprave na/ ali v bližini vročih površin!
Nikoli ne uporabljajte podaljškov, neoriginalnih rezervnih delov ali vmesnih
programskih ur!
Nikoli ne uporabljajte naprave s programatorjem, časovnikom, daljinskim
upravljalnikom ali drugo napravo, ki lahko samodejno aktivira grelnik, zaradi
nevarnosti nastanka požara.
Zaradi varnosti vaših otrok ne puščajte embalaže (plastičnih vrečk, kartona,
stiropora itd) na dosegu rok!

Ta navodila so sestavni del naprave in morajo biti shranjena na varnem, za
nadaljnjo uporabo. Kadar naprava zamenja lastnika, naj jo spremljajo tudi
navodila za uporabo!

7. Servis
Če potrebujete servis, prosim kontaktirajte pooblaščenega prodajalca/serviserja.
Prosimo, da naprave ne poskušate odpirati ali sami popravljati. Garancija ne bo
priznana, lahko pa neprimerno popravilo privede do resnih poškodb, električnega
šoka ali požara.

MENJAVA ELEKTRIČNEGA KABLA
Ne uporabljajte naprave, če je poškodovana, ali poškodovan priključni (električni)
kabel. Naprave ne poskušajte popraviti sami, ampak kontaktirajte pooblaščenega
prodajalca /serviserja.

NADZOR OTROK
Naprava ni namenjena uporabi otrok ali nestabilnim osebam brez nadzora. Otroke
opazujte, da se ne bi igrali z napravo.

GARANCIJA
Za podrobne informacije Vas prosimo, da si ogledate garancijski list.
Napravo lahko uporabljate le v skladu z navodili. Uporaba v drugačne namene ni
dovoljena! Škoda, nastala kot posledica nepravilne uporabe, neupoštevanja navodil
ni predmet garancije in prodajalec ne nosi odgovornosti .

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Model
AVK-500
AVK-1000
AVK-1500
AVK-2000
AVK-2200

Moč
(W)
500
1000
1500
2000
2200

TL
mm
460
640
930
1265

V
A
mm mm
400 155
400 145
400 290
400 332.5

D
mm
150
350
350
600

B
mm
155
145
290
332.5

H23
mm
200
200
200
200

Navodila za montažo
Montaža na steno

Montaža kolesc
(kolesca so dodatna oprema)




Obrnite napravo in jo postavite na mehko površino, da preprečite morebitne
poškodbe (npr. laka, naprave itd).
Namestite kolesca kot je prikazano na spodnji sliki.
Istočasna uporaba naprave kot zidne in s pomočjo kolesc ni možna.

Slika 8
Slika 7

Slika 9

OBVESTILO O ODLAGANJU ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (WEEE)
Simbol na izdelku ali embalaži označuje, da tega izdelka ne smete odlagati med gospodinjske
odpadke. Namesto tega, ga odvrzite na posebnem zbiralnem mestu, namenjenem recikliranju
električne in elektronske opreme. Z zagotovitvijo pravilnega odlaganja tega izdelka boste
pripomogli k preprečevanju možnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer
lahko povzročili ob nepravilnem odlaganju. Za več informacij o recikliranju tega izdelka,
prosimo kontaktirajte lokalno upravo, servis za zbiranje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili
izdelek. Ta navodila so veljavna le v državah Evropske Unije.

GARANCIJSKI LIST
Atlas Električni Konvektor
Konvektor namestite tako, da upravljalna plošča oz. stikalo
grelnika ni možno upravljati s strani osebe, ki je v kadi, pod tušem
oz. v drugačnem stiku z vodo ali drugo tekočino

Nikoli ne namestite konvektorja
neposredno pod električno vtičnico.

Izdelek:

Električni konvektor

Model:

AVK-500 AVK-1000 AVK-1500 AVK-2000 AVK-2200

Proizvajalec (dajalec
garancije):

Atlas Trading d.o.o., Celjska cesta 45, Vojnik

Datum prodaje:

Prodajalec (firma in sedež):

Datum izročitve blaga:
(žig in podpis)

min.
152mm

Zagotovite dovolj prostora
(upoštevajte minimalne varnostne
odmike prikazane na sliki) okoli
naprave. Pazite, da ne pridejo
zavese in ostali materiali itd v
neposreden stik s konvektorjem.

Ne prekrivajte naprave z oblačili,
brisačami, krpami oz. drugimi
stvarmi. Prav tako ne prekrivajte
naprave s tekstilom, ki ga želite
osušiti (krpe, majice, nogavice itd)
Nevarnost požara in pregretja.

GARANCIJSKI POGOJI:
Podjetje ATLAS TRADING d.o.o. v imenu proizvajalca jamči za nemoteno delovanje
izdelka za čas 36 mesecev, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
Garancija velja za napake v materialu ali tovarniške napake pri izdelavi.
Za popravljene ali zamenjane dele se podaljša garancijski rok od datuma reklamacije do
popravila izdelka. Če popravilo traja več kot 45 dni, se na zahtevo kupca izdelek zamenja
za nov.
Rok zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja je 3 leta po preteku garancijskega roka.
NE JAMČIMO:
Za napake na izdelku, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil
za uporabo,
Če kupec sam oz. nepooblaščena oseba popravi izdelek ali uporabi neoriginalne rezervne
dele.
Za lom ali napake, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe.
Garancija velja na ozemlju Republike Slovenije.
Opozorilo: garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za
napake na blagu.

Pooblaščeni servis:
ATLAS TRADING d.o.o., Celjska cesta 45, 3212 VOJNIK (Tel: 03/425-54-00, Fax: 03/425-54-15)
www.atlas-trading.si, info@atlas-trading.si

