
Návod Arva NEO PRO  - doplněk k EN (anglickému) originálu. 
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Gratulujeme k zakoupení nového vyhledávače Arva. Tato uživatelská příručka poskytuje všechny klíčové informace, které potřebujete k ovládáni tohoto zařízení. 

EN příručka je také k dispozici na webu v části „DOWNLOADS“  https://www.arva-equipment.com/en/content/20-user-manuals-downloads   Zaregistrujte si 

vyhledávač ARVA na webu: www.arva-equipment.com   pro získání další 3leté záruky (musíte své zařízení zaregistrovat do 2 let od data zakoupení). 

INSTRUKCE K OVLÁDÁNI 

1 / ZAČÍNÁME 

2 / REŽIM VYSÍLÁNI 

3 / REŽIM HLEDÁNÍ 

4 / SONDOVÁNI – VYPROŠTĚNI (VYKOPÁNI) 

5 / RUŠENÍ 

6 / ZÁRUKA - ÚDRŽBA - ŽIVOTNÍ CYKLUS 

7 / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (na konci příručky) 

1.1 / TECHNICKÉ VLASTNOSTI • Digitální a analogový 3anténový vyhledávač • Frekvence: 457 kHz • Šířka vyhledávacího pásu: 70m • Maximální šířka v 

analogovém režimu: 80m • Aktivní management rušení • Automatický návrat k vysíláni pomocí snímače pohybu • Napájení: 3 AAA / LR03 alkalické baterie 

• Životnost baterie v režimu vysíláni: 350 hodin • Rozsah provozních teplot: -20 ° C až + 45 ° C • Hmotnost: 240 g (včetně baterie) 

ON / OFF BUTTON – přepínač ON / OFF = ZAPNOUT / VYPNOUT 

SEND / SEARCH SELECTOR – přepínač SEND / SEARCH  (VYSÍLÁNÍ / HLEDÁNI) 

MARKING BUTTON – tlačítko MARKING (uložení zasypaného do paměti) 

DECREASE GAIN „–“  IN ANALOG MODE SCROLL „DOWN“ MENU – tlačítko SNÍŽENÍ CITLIVOSTI V ANALOGU, pohyb DOLŮ  v menu  

INCREASE GAIN „+“  IN ANALOG MODE SCROLL „UP“ MENU – tlačítko ZVÝŠENÍ CITLIVOSTI V ANALOGU, pohyb NAHORŮ  v menu  

HOLSTER – pouzdro vyhledávače 

ELASTIC ATTACHMENT LANYARD – elastická šňůra 
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Informace obsažené v této uživatelské příručce jsou určeny pro pouze pro referenční účely a můžou být kdykoli upravené.  Technické a produktové specifikace 

mohou být změněné bez předchozího upozornění pro budoucí verze tohoto nebo dalšího zařízení.  

Společnost ARVA není odpovědná za jakékoli nesprávné použití nebo nedodržení předpisů a pokynů obsažených v této uživatelské příručce, za neoprávněně 

úpravy zařízení, další používání zařízení navzdory zřetelnému opotřebení nebo nesprávné funkce nebo jakéhokoliv neoprávněného použití nebo nevhodné 

opravy. 

1.2. NÁVOD A VYSVĚTLENI / DEFINOVÁNI PIKTOGRAMŮ VYHLEDÁVAČE – symbolů, které můžete vidět na obrazovce. 

Toto zařízení nelikvidujte běžným způsobem jako domácí odpad: 

 Symbol recyklace (ne do kontejneru) označuje, že produkt nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Je vaší odpovědností odevzdat svůj odpad do 

určeného recyklačního centra, kde můžete řádně recyklovat nebo zlikvidovat své elektrické a elektronické součástky a zařízení. Oddělená likvidace a recyklace 

odpadu přispěje k zachování našich přírodních zdrojů a zajistěte bezpečnou ekologickou likvidaci pro veřejné zdraví. Pro více informací o vašem nejbližším 

recyklační centrum k vašemu bydlišti, kontaktujte vaši místní samosprávu, společnost pro nakládání s odpady nebo obchod, kde jste produkt zakoupili. 

1.3 / PRAXE - ODPOVĚDNOST 

Cvičením zdokonalujete a učíte se správně používat vaše zařízení, což je při lavinovém vyhledávání zásadní. Aktivity mimo sjezdovku jako lyžování / 

snowboarding, turistika a skialpinismus jsou činnosti s spojené s riziky a nošení  / požíváni vyhledávače by nemělo ovlivnit vaše rozhodování v rizikové situaci.    

Je dobré vědět, kdy se otočit a vrátit. 

1.4 / SKLADOVÁNÍ - BATERIE 

Vyhledávač skladujte v chladném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního světla. Při dlouhodobém skladování zařízení vyjměte baterii. Na váš vysílač se 

v případě vytečení baterií nevztahuje záruka. Kontrolujte zařízení pravidelně, abyste se ujistili, že přepínač SELECTOR SEND / SEARCH a obrazovka fungují správně 

a v prostoru baterii nejsou stopy koroze. NEO PRO pracuje výhradně se třemi AAA / LR03 alkalickými bateriemi. Nepoužívejte lithiové nebo dobíjecí baterie. 

Štítek v prostoru pro baterie je důležitý pro zákaznický servis, neodstraňujte jej. Když vyměníte baterie, tak vyměňte všechny 3 baterie současně. Po výměně 

baterií se ujistěte, že je kryt správně zavřen. 

Důležité pro Švýcarsko: dodatek 4.10 pro standard SR814.013 se vztahuje na baterie. 

! UPOZORNĚNÍ: Pokud: baterie jsou vyhozeny do ohně nebo vyměněny nesprávným typem baterie může dojít k jejich explozi. Postupujte podle pokynů pro 

správnou likvidaci použité baterie. 

https://www.arva-equipment.com/en/content/20-user-manuals-downloads


1.5 / NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ  

za účelem nastavení vašeho vyhledávače, použijte následující postup: 

1. Vypněte zařízení 

2. Nastavte přepínač SEND / SEARCH do polohy SEARCH 

3. Zapněte zařízení při současném stlačení tlačítka MARKING, dokud se neobjeví první nastavení: automatický čas návratu k VYSÍLÁNI (když VYHLEDÁVÁM 

a zůstanu bez pohybu = jsem pod 2. lavinou), na obrazovce bliká číslo „4“. 
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Časová prodleva funkce AUTO REVERT, po které se zařízení automaticky vrátí funkce VYSÍLÁNI je ve výchozím nastavení nastavena na 4 minuty. Pro 

pozměnění prvního nastavení, stiskněte tlačítko MARKING  a poté procházejte různými možnostmi pomocí tlačítek ▲ a ▼tlačítka (0 = deaktivuje 

automatický návrat k VYSÍLÁNI, můžete vybrat čas  / 2 min / 4 min / 8 min) a poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka MARKING. 

4. Stiskněte tlačítko ▲ pro druhé nastavení: nastavení vzdálenosti MARKING DISTANCE po kterou můžete MARKOVAT oběť. 

5. Přednastavená vzdálenost pro MARKOVÁNI je 3 metry. Pro úpravu výchozího nastavení, stiskněte tlačítko MARKING a poté procházejte různými 

možnostmi pomocí tlačítek ▲ a ▼ tlačítka (3 metry / 5 metrů) a poté výběr potvrďte stisknutím tlačítka MARKING.  

6. Stiskněte tlačítko ▲ pro třetí nastavení: aktivace funkce GROUP CHECK (viz odstavec 3.1. KONTROLA SKUPINY A FREKVENCE).  

7. Funkce GROUP CHECK je ve výchozím nastavení aktivována. Chcete-li upravit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko MARKING a poté procházejte 

různými možnostmi pomocí tlačítek ▲ a ▼ (1 = GROUP CHECK zapnuto / 0 = GROUP CHECK vypnuto) a poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka 

MARKING. 

8. Stiskněte tlačítko ▲ pro čtvrté nastavení: zapnutí aktivní funkce správy rušení – INTERFERENCE MANAGEMENT. 

9. Funkce aktivní správy rušení je ve výchozím nastavení zapnutá. Chcete-li upravit výchozí nastavení, stiskněte tlačítko MARKING a poté procházejte 

různými možnosti pomocí tlačítek ▲ a Tlačítka ▼ (1 = zapnutí aktivního rušení / 0 = aktivní rušení je vypnuto) a poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka 

MARKING 

10. Stiskněte tlačítko ▲ pro páté nastavení: aktivace Funkce SCROLLING FUCTION. 

11. Funkce SCROLLING je ve výchozím nastavení deaktivována. Pro úpravu výchozího nastavení stiskněte tlačítko značení MARKING a poté procházejte 

různými možnostmi pomocí ▲ a Tlačítka ▼ (1 = zapnutý režim SCROLLING / 0 = SCROLLING vypnutý režim) a poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka 

MARKING. 

12. Stiskněte tlačítko ▲ pro přístup na konec nabídky („END“ – konec - bliká na obrazovce). 

13. Stisknutím tlačítka MARKING uložíte provedené změny a opustíte nabídku. 

str. 10 - 11 EN originálu 

2/ TRANSMIT MOD – REŽÍM VYSÍLÁNI 

2.1 ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 

Přístroj je vypnutý, když  přepínač ON / OFF  je v poloze „OFF“. Pro zapnutí přístroje otočte přepínač ON / OFF o 90° do polohy „ON“. Přepnutí je dokončeno 

když během otáčení uslyšíte zřetelně „klik“  a špička přepínače směřuje k „ON“. Po zapnutí přístroje automaticky proběhne kontrola, zda všechny hlavní 

funkce fungují správně. Ověřte, že automatický test běží správně a věnujte pozornost všem případným chybovým zprávám, které se objeví po zapnutí 

zařízení.  

Zařízení poté zobrazí nainstalovanou verzi softwaru a zbývající kapacitu baterii. Doporučujeme vyměnit baterie, jakmile jejich kapacita spadne pod 50%. 

Přidržení tlačítka MARKING v režimu VYSÍLÁNI vám umožní kdykoli zkontrolovat zbývající kapacitu baterie. 

Po dokončení spouštěcí fáze přístroj vyzve uživatele k provedení GROUP CHECK - SKUPINOVÁ KONTROLA (viz odstavec 3.1. SKUPINA A FREKVENČNÍ TEST)     

a pak se automaticky přepne do VYSÍLÁNI  - Blikající šipka nahoře ve středu obrazovky  potvrzuje, že váš VYHLEDÁVAČ je v režimu VYSÍLÁNI. 

2.2/ WEARING THE DEVICE – NOŠENÍ / UPEVNĚNÍ PŘÍSTROJE 

Ujistěte se, že karabina na elastické šňůrce je spojena s bederním pásem pouzdra (2 možnosti – vlevo nebo vpravo), umístěte přístroj do pouzdra 

obrazovkou směřující ven a uzavřete pouzdro přezkou. Vyhledávač NEO PRO měl by být nošen na thermoprádle - základní vrstvě co nejblíže vašeho těla. 

2.3/ TURNING OFF THE DEVICE - VYPNUTÍ PŘÍSTROJE 

Chcete-li přístroj vypnout, přepněte o 90 ° přepínač ON / OFF  - rovnoběžně se značku „OFF“. Přepínač je správně zajištěn, pokud je rovnoběžný se značkou 

„OFF“ a slyšeli jste mechanické „kliknutí“ na místo. 

3/ SEARCH MODE - REŽIM HLEDÁNÍ 

V případě laviny a následného hledáni vytáhněte přístroj z pouzdra nebo kapsy zatlačte přepínač SEND / SEARCH  dopředu – v okénku tlačítka uvidíte nápis 

SEARCH. 

3.1/ GROUP AND FREQUENCY CHECK - KONTROLA SKUPINY A FREKVENCE 

Před zahájením výletu se ujistěte, že přístroje všech účastníků jsou v režimu VYSÍLÁNI. Vedoucí skupiny by měl přepnout své zařízení do režimu GROUP 

CHECK pro kontrolu zařízení ostatních členů skupiny.  
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Když zapnete NEO PRO v režimu VYSÍLÁNÍ, tak po vstupním testu vás přístroj vyzve k přepnutí do režimu GROUP CHECK. Když se na displeji objeví písmena 

„CH“ zmačkněte tlačítko MARKING.  

Poté budete moci jednotlivě testovat zařízení svých partnerů na vzdálenost přibližně 1 m. Je důležité zůstat na vzdálenosti 1 m mezi přístroji, jinak váš 

přístroj začne „dvakrát pípat“, aby vám oznámil, že přístroje jsou od sebe příliš blízko nebo příliš daleko. V režimu GROUP CHECK začíná NEO PRO analýzou 

vysílací frekvence. Pokud frekvence není v souladu se současnými standardy zobrazí se zpráva „ne“, která indikuje, že kontrolovaný přístroj nefunguje 



správně a měl by být zaslán zákaznickému servisu. Pokud frekvence odpovídá standardu, na obrazovce se zobrazí odečet vzdálenosti a můžete pokračovat 

kontrolou vysílacího výkonu. 

Postupujte - kontrolujte podle těchto pokynů: 

• Pokud se zobrazená vzdálenost zobrazí mezi 0,5 až 1,5 m a vy jste cca  1 m od kontrolovaného přístroje a váš přístroj vydá standardní vyhledávací pípnutí, 

(které naznačuje, že vysílací výkon splňuje standardní požadavky), tak vše je OK. 

• Pokud je zobrazená vzdálenost je zvláštní (= mimo 0,5 až 1,5 m), to znamená, že vysílací výkon neodpovídá normě a zařízení by mělo být odesláno do 

zákaznického servisu k další kontrole a údržbě. 

Po dokončení skupinové kontroly zatlačte tlačítko MARKING pro přepnutí do režimu VYSÍLÁNI. Ujistěte se, že jste také zkontrolovali přístroj vedoucího 

skupiny pomocí jednoho z dalších již zkontrolovaných přístrojů. 

3.2/ RESCUE - ZÁCHRANA 

3.2.1/ STEP 1: SIGNAL SEARCH – KROK 1. HLEDÁNÍ SIGNÁLU   

Vyjměte NEO PRO z pouzdra a přepněte přístroj do režimu VYHLEDÁVÁNÍ. Začněte hledat signál procházením laviniště pomoci jedné ze dvou technik 

znázorněných na uvedených schématech v EN originálu. 

Je důležité nasměrovat vyhledávač ve směru laviny, rovnoběžně se svahem. Sledujte pozorně pro první příznaky signálu a zároveň věnujte pozornost jakékoli 

vizuální stopě (hole, lyže a oblečení). Jakmile zachytíte signál, objeví se piktogram - symbol oběti na obrazovce. 
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Piktogramy obětí jsou umístěny vlevo dole na vaší obrazovce. Symbol „+“ označuje, že jich je více než tři zasýpaní. 

3.2.2/ STEP 2: COARSE SEARCH - KROK 2: HRUBÉ HLEDÁNÍ 

Když jeden z piktogramů „oběti“ začne blikat, to znamená, že se váš přístroj se zaměřil na přijímaný signál VYSÍLANÝ touto oběti a tak můžete začít hrubé 

vyhledávání. Umístěte přístroj do dlaně paralelně ke svahu a postupujte  ve směru vyznačeném na obrazovce. Věnujte pozornost vzdálenosti (musí se 

snižovat hodnota vzdálenosti) a směru uvedenému na obrazovce. Oběti jsou seřazeny podle síly signálu od nejsilnějšího po nejslabšího. Pokud se přiblížíte 

k dalšímu zasypanému během vašeho hledání, začne blikat také piktogram odpovídající této oběti. 

Pokud nemíříte správným směrem (opačně), zazní „U“ alarm = „otočení“. Na obrazovce se zobrazí šipka označující že byste se měli otočit o 180 ° a zamířit 

opačně =  správným směrem. 

V případě více zasýpaných:  Scrolling function - Funkce rolování: při použití funkce rolování (viz. odstavec 1.5. DEVICE SETTINGS), máte  možnost výběru oběti 

k hledání. Použijte „+“ a „-“ tlačítka pro výběr oběti, na kterou chcete cílit (bliká piktogram vybrané oběti). Pozor, tato funkce je vyhrazena pro zkušené 

uživatele se solidními dovednostmi, tréninkem a zkušenosti s vyhledáváním lavinových obětí a jejich záchrany. 

3.2.3/ STEP 3: FINE SEARCH - KROK 3: JEMNÉ HLEDÁNÍ (DOHLEDÁNI) 

Když obrazovka ukazuje, že jste „3 metry“ od zasypaného, vaše zařízení již nebude indikovat směr. V tomto okamžiku musíte provést jemné vyhledávání 

pomocí „Křížového vzoru“. 2. Přesouvejte přístroj těsně nad povrchem sněhu křížovým způsobem a vyhledejte bod kde odečet vzdálenosti v osách X a Y je 

nejnižší.  

Funkce MARKOVÁNI (v případě více zasypaných): 

Když jste méně než 3 (nebo 5- dle nastavení) metry od zasypaného tak ikona označení – MARKOVÁNI P bliká v pravém horním rohu obrazovky. Zmáčkněte 

tlačítko MARKING pro označení oběti. Přístroj začne ihned hledat další oběť, která ještě nebyla MARKOVÁNA. Doporučujeme po lokalizaci 1. zasypaného 

odstoupit 1 m dozadu a teprve pak MARKOVAT 1.  = pro urychlení zachycení dalšího signálu. Když ZAMARKUJETE zasypaného, tak na obrazovce vedle 

pictogramu /symbolu toho zasypaného se objeví vlaječka P. 

3.3/ ANALOG SEARCH MODE - ANALOGOVÝ REŽIM HLEDÁNÍ 

V určitých situacích je účinnější přepnout přístroj do režimu analogového vyhledávání. Jakmile je váš přístroj v režimu VYHLEDÁVÁNI, můžete aktivovat režim 

analogového vyhledávání současným stisknutím tlačítka „+“ a tlačítka „-“ (použijte palce).  
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V režimu analogového vyhledávání musí záchranář kalibrovat citlivost signálu během vyhledávání pomocí tlačítek „+“ a „-“. Na obrazovce blikají adekvátní 

šipky jako „nápověda“ nastavení optimální citlivosti. 

Režim analogového vyhledávání se doporučuje pouze profesionálním záchranářům ke snadnějšímu posouzení komplexní situace. 

3.4/ AUTOMATIC REVERT-TO-TRANSMIT MODE – AUTOMATICKÝ NÁVRAT DO VYSÍLACÍHO MÓDU / REŽIMU 

V případě sekundární laviny umožňuje přístroj automatické přepnuti zpět do VYSÍLÁNI signálu. NEO PRO je vybaveno pohybovým senzorem, který umožňuje 

detekci zastavení pohybu = pokud je záchranář znehybněn = zasypán. Po časové prodlevě se přístroj automaticky přepne do VYSÍLÁNI. Tento režim lze 

nastavit na 2, 4 nebo 8 minut prostřednictvím nabídky nastavení zařízení nebo lze ho jednoduše úplně deaktivovat (viz. odstavec 1.5. NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ). 

Výchozí nastavení je 4 minuty po kterých se zařízení automaticky vrátí do režimu VYSÍLÁNI. Pokud přístroj nezaznamená žádný pohyb během 4 minut, zazní 

zvukový signál a požádá záchranáře, aby potvrdil, že chce pokračovat v režimu HLEDÁNI. Stisknutím tlačítka MARKING potvrdíte, že nejste zasypaní. Pokud 

není detekována žádná akce z vaší strany, zařízení se automaticky vrátí do režimu VYSÍLÁNI. 

 

 



4/ PROBING – SHOVELING – SONDOVÁNÍ / VYKOPÁNI  

Než začnete sondovat, ujistěte se, že jste umístili svůj vyhledávač v pouzdře, aby bylo chráněno před chladem a případnými nárazy. Jakmile lokalizujete 

místo, kde se pravděpodobně oběť nachází, je nutné rychle začít sondovat. Vyhledejte oběť sondováním ve tvaru soustředných spirál – viz. Obrázek - 

postupně od bodu s minimální vzdálenosti detekovaného vaším vyhledávačem. Sonda by měla být kolmá ke svahu. 

Standby mode – režim / mód  STAND BY 

Pokud na laviništi pracujete při vykopáváni a jiných pomocných pracích, doporučujeme si přepnout vyhledávač do STAND BY pohotovostního režimu. Tento 

režim odpovídá neutrální funkci, kdy není přístroj ani ve VYHLEDÁVACÍM ani VYSÍLACÍM režimu, ale zůstává zapnutý a v případě potřeby poskytne záchranáři 

možnost automatického návratu do VYSÍLACÍHO režimu. Pohotovostní režim lze zapnout v režimu VYHLEDÁVÁNÍ / SEARCH stisknutím tlačítka MARKING a 

současným přepnutím tlačítka  SEND / SEARCH do polohy SEND. 

V pohotovostním režimu je možné umístit přístroj zpět do pouzdra aniž by hrozilo riziko přepnutí zpět do VYSÍLACÍHO režimu a narušení probíhajícího 

vyhledávání. K ukončení pohotovostního STAND BY režimu, zatlačte volič SEND / SEARCH do SEARCH pozice. 

Statisticky, vyproštění z laviny trvá nejméně tolik času jako vyhledávání vyhledávačem. Je důležité si zorganizovat postup vyproštěni - vykopáni. Technika 

„dopravníku“ ve tvaru V je účinný a efektivní způsob kopání. Jakmile osobu odhalíte, je důležité co nejdříve - ale až v bezpečném terénu, vypnout její 

vyhledávač.  
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5/ INTERFERENCE – RUŠENÍ 

Některá elektronická zařízení, jakož i elektrické a elektromagnetické instalace, mohou být zdroji rušeni signálů vyhledávače. 

Jedná se o tyto zdroje: 

• Ty, které si neseme: chytré telefony, rádia, fotoaparáty, monitory srdeční frekvence, GPS atd. 

• Trvalé: retranslační věže, elektrické vedení / zařízení na výrobu elektřiny, lyžařské vleky – stanice s elektromotory atd. 

Aby se snížilo riziko zhoršení signálu, doporučujeme vám ponechat vyhledávač co nejdále od zdrojů elektrické a elektromagnetické energie. 

5.1 / DOPORUČENÍ V HLEDÁNÍ / SEARCH REŽIMU 

Přesuňte všechna kovová a elektronická zařízení alespoň 50 cm dál od vyhledávače. 

5.2 / DOPORUČENÍ VE VYSÍLÁNI / SEND REŽIMU  

Přesuňte všechna kovová a elektronická zařízení alespoň 20 cm dál od vyhledávače. 

5.3 / AKTIVNÍ MANAGEMENT RUŠENÍ 

S obrovským nárůstem používání nositelné elektroniky a zařízení, zvýšil se potenciál elektromagnetického rušení vyhledávaného signálu. Aktivní 

management rušení je primárně nastaven ve vyhledávači NEO PRO, umožňuje vašemu zařízení detekovat zóny rušení a pokud je to nutné, tak automaticky 

zmenši šířku vyhledávacího pruhu. Uživatel poté následujícím způsobem přizpůsobí svou vyhledávací strategii: 

Bez rušení je teoretická šířka vyhledávacího pruhu 70 metrů. Pokud dojde k rušení, zařízení sníží šířku vyhledávacího pásu na 30 m a zobrazí zprávu „Sr30“. 

Pokud se rušení zvyšuje a dosahuje druhé prahové hodnoty, zařízení zmenší šířku vyhledávacího pásu do 15 m a zobrazí se zpráva „Sr15“.  

V případě rušení je důležité přizpůsobit svoji vyhledávací techniku zúžením vyhledávacích pruhů na 30 metrů nebo 15 m na základě úrovně rušení. 

6/ WARRANTY – MAINTENANCE - LIFECYCLE 6 / ZÁRUKA - ÚDRŽBA - 

ŽIVOTNÍ CYKLUS 

Na vaše zařízení (bez baterií) je poskytována dvouletá záruka od data nákupu. Všechny vyhledávače ARVA mají jedinečné identifikační číslo. 

Registrace vašeho zařízení na www.arva-equipement.com umožňuje nám propojit vaše kontaktní informace s vaším zařízením pro optimální používáni          

a přidání dalších 3 let do vaší záruky. 

Jakákoli škoda způsobená nesprávným použitím není kryta zárukou. Záruka bude neplatná, pokud bylo zařízení otevřeno uživatelem nebo nekvalifikovanou 

třetí stranu. U všech oprav nebo požadavků na zákaznický servis uveďte prodejní místo (kamenná prodejna nebo eshop) s dokladem o koupi i podrobným 

popisem problému. Doporučujeme poslat nám vaše zařízení jednou za 3 roky za účelem kontroly a údržby (a jednou za 2 roky pro profesionály). 

 

 

http://www.arva-equipement.com/

