
 

CANDULOR AG, Boulevard Lilienthal 8, CH-8152 Glattpark (Opfikon) 

ЧПП за веб-локацијата eifu.candulor.com 
 

Што можам да најдам на таа локација? 

Оваа веб-локација им нуди на забните специјалисти онлајн пристап до тековните 
и постарите верзии од упатствата за употреба за производите од CANDULOR. 

 

Што означува симболот за упатството за употреба? 

 
Овој симбол, вклучително адресата за веб-локацијата на пакувањето на 
производот од CANDULOR, означува дека упатството за употреба на производот 
е достапно онлајн на веб-локацијата. 

 

Што означуваат симболите на пакувањето? 

Сите симболи што се користат на нашите пакувања се објаснети во PDF-
датотеката со соодветното упатство за употреба на производот.  

 

Како можам да ги отпечатам, прегледам и преземам упатствата за 
употреба?  

Како прв чекор, во краткиот преглед, кликнете на полето за саканиот производ. 
Потоа, кликнете на заглавието од упатството за употреба. Датотеката може да 
се преземе, прегледа, пребара или отпечати со користење на функцијата Adobe 
Reader.  

 

Како да разликувам дали LOT-бројот за мојот производ одговара на 
тековната или претходната верзија од упатството за употреба? 

LOT-броевите се доделуваат алфанумерички во растечки редослед. За таа цел, 
прочитајте го објаснувањето како LOT-броевите се структурирани: На пример 
алфанумеричка логика. 
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Како да побарам отпечатена копија од упатството за употреба? 

Можете да добиете бесплатна отпечатена верзија од упатството за употреба. За 
таа цел, Ве молиме испратете е-пошта со REF-бројот на производот, како и 
соодветниот број на LOT или сериски број што можете да го најдете на 
пакувањето, како и Вашата адреса на: info@candulor.de. 

 

Каде можам да го најдам упатството за употреба на мојот производ? 

Доколку не можете да го најдете упатството за употреба што го барате, Ве 
молиме контактирајте го Вашиот претставник за продажба или испратете е-
пошта со REF-бројот и соодветниот број на LOT или сериски број на производот, 
што можете да го најдете на пакувањето, како и Вашата адреса на: 
info@candulor.de. 

 

Како да ги променам моите јазични поставки? 

Одете до јазичните поставки во заглавието и изберете го саканиот јазик од 
паѓачкото мени. Упатството за употреба ќе биде обезбедено на избраниот јазик. 
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