CZ

Ponorný ohřívač / Ponorný ohrievač Professor PO500
Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby.
Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze a návod si uschovejte pro pozdější použití. Předáte-li spotřebič jiným osobám, předejte spolu s ním i tento návod.
Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce! Vidlici napájecího přívodu je
nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud
upadl na zem a poškodil se. V takových případech se obraťte na odborný servis nebo prodejce.
Nepoužívejte spotřebič s programem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn.
Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Tento spotřebič nesmějí používat děti. Děti si se
spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti. Děti se musí držet
mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
Ohřívač nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu ohřevu vody.
Jestliže je napájecí přívod spotřebiče poškozen, ihned odpojte spotřebič od el. sítě. Napájecí přívod není možno
vyměnit. Jestliže se přívod poškodí, musí být spotřebič vyřazen.
Před prvním použitím postupujte podle instrukcí „Před prvním použitím“.
Před vyjmutím ohřívače z kapaliny nejdříve odpojte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky.
Po ukončení ohřevu (tj. vytažení vidlice napájecího přívodu z el.zásuvky) se nedotýkejte povrchu topného
tělesa - je horké, nebezpečí popálení!
POZOR: Ponorný ohřívač nesmí být nikdy zapojen do el. zásuvky bez předchozího ponoření topného tělesa do vody!
Teplé topné těleso ohřívače nepokládejte na hořlavou podložku ani na napájecí přívod.
Ohřívač použijte pouze ve vhodné nádobě odolné vysoké teplotě (např. varné sklo, keramika, atd.)
Ohřívač nesmí být použit k ohřevu jiných kapalin, než je voda! Nikdy do nádoby nevkládejte sáčky s čajem,
sypané čaje ani žádné jiné příměsi pro výrobu nápojů!
Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a taháním za
napájecí přívod!
Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely! Není určen pro komerční použití a pro používání v prostředích, jako jsou kuchyňky pro personál obchodů, kanceláří nebo firem, nebo v jiných pracovních prostředích. Spotřebič není určen ani pro používání klienty v hotelech, motelech, zařízeních poskytujících nocleh se snídaní
a jiných ubytovacích zařízeních.
Nepoužívejte ohřívač venku!
Vyvarujte se mechanickému poškození ohřívače a poškození mrazem.
Neprovádějte žádné zásahy a opravy ponorného ohřívače pokud je připojen k elektrické síti. Veškeré opravy
svěřte pracovníkovi odborného servisu.
Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od
tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, horkovzdušná trouba, gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy
atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch ohřívače!
Při manipulaci s ohřívačem postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. vroucí vodou, párou, horkým
topným tělesem).
Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany. Nikdy jej nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset
přes okraj stolu nebo pracovní desky. Zavaděním, zakopnutím nebo zataháním za přívod např. dětmi může
dojít k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.
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Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu! Nedodržením
pokynů uvedených výrobcem zaniká právo na záruční opravu.
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem (např. požár, popálení, opaření atd.)
a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
Vyobrazení a popis
1) Topná spirála
2) Značka MIN
3) Značka MAX
4) Napájecí přívod
5) Ochranné, cestovní pouzdro
Technické parametry
Napětí/frekvence: 230V/50HZ
Příkon: 500W
Délka přívodního kabelu: 0,8 m
Hmotnost: 0,2 kg
Stupeň krytí: IPX7
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Před prvním použitím
Před prvním použitím umyjte části výrobku, které přijdou do styku s potravinami, v horké vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou, případně
nechte oschnout. Naplňte čistou pitnou vodou vhodnou nádobu. Vařič vložte do nádoby s vodou, zapněte jej a vodu uveďte do varu. Následně vodu vylijte a postup
několikrát zopakujte (minimálně dvakrát). Nyní je spotřebič připraven k použití.
Použití
Ohřívač, resp. nádobu, umístěte na pevný rovný a suchý povrch (např. kuchyňský stůl), ve výšce minimálně 85 cm, mimo dosah dětí. Doporučujeme, aby el. zásuvka
byla dobře přístupná, aby bylo možno ohřívač snadno odpojit od el. sítě. Ponorný ohřívač ponořte nejprve do nádoby s vodou a teprve potom zasuňte vidlici napájecího přívodu do el. zásuvky. Při ohřevu vody dbejte vždy na dodržení minimální a maximální hladiny ponoru, jak je vyznačeno na výrobku. Po ohřátí vody vytáhněte
nejprve vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky a po několika vteřinách vyjměte ohřívač z vody. Po ukončení ohřívání a vychladnutí topného tělesa otřete celý
ohřívač do sucha. Ohřívač chraňte před většími mechanickými nárazy.
• Ponorný ohřívač vložte nejprve do nádoby s vodou a teprve potom zasuňte vidlici napájecího přívodu do el. zásuvky!
• Při ohřevu vody dbejte vždy na dodržení minimální a maximální hladiny ponoru, jak je vyznačeno na výrobku!
• Po ohřátí vody vytáhněte nejprve vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky a po několika vteřinách vyjměte teprve vařič z vody!
• Teplé topné těleso ohřívače nepokládejte na hořlavou podložku ani na napájecí přívod.
Tepelná pojistka
Ponorný ohřívač je vybaven bezpečnostní tepelnou pojistkou, která při provozu na sucho (vyvaření vody v nádobě, nízká hladina vody v nádobě) nevratně vypne el.
obvod a ohřívač je poté již nepoužitelný. Nejen proto nenechávejte ohřívač nikdy bez dozoru!
Údržba a skladování
Před každou údržbou odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky! Čištění provádějte až po vychladnutí ohřívače!
Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty, škrabky, ředidla nebo jiná rozpouštědla)!
Na topném tělese se můžou při běžném užívání usazovat nečistoty z vody (vodního kamene).
V žádném případě se nejedná o korozi nebo jinou vadu materiálu topného tělesa.
K čištění použijte odstraňovač vodního kamene nebo následující postup: ponořte kovové části do roztoku octa a čisté pitné vody v poměru 1:1. Ohřívač nezapínejte!
Ponechte
octový roztok působit tak dlouho, až se vodní kámen odstraní. Nakonec opláchněte čistou vodou.
Čištění ohřívače doporučujeme provádět pravidelně!
Nebudete-li ohřívač používat, uložte jej do cestovního pouzdra. Před uložením se ujistěte, že je topné těleso vychladlé!
Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě, které je k dispozici v sídle dovozce.

Zpětný odběr elektroodpadu

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (z domácnosti)
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou
přijata zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu,
nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v
platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.
elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Záruční prohlášení
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit
některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat,
není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí
maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.
Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.
Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou
událostí (např.živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav
nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při
použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.
V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu
Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.
V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.
Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7, www.inter-servis.cz, tel.: 482771547
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
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Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a návod si uschovajte pre neskoršie použitie.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a návod si uschovajte pre neskoršie použitie. Ak odovzdáte spotrebič iným osobám, odovzdajte spolu s ním aj tento návod.
Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej elektrickej zásuvke! Vidlicu napájacieho prívodu
je nutné pripojiť len do zásuvky elektrickej inštalácie, ktorá zodpovedá príslušným normám.
Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, ak spadol na
zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch sa obráťte na odborný servis alebo predajcu.
Nepoužívajte spotrebič s programom, časovým spínačom alebo akoukoľvek inou súčasťou, ktorá spína spotrebič
automaticky, pretože existuje nebezpečenstvo vzniku požiaru, keď je spotrebič zakrytý alebo nesprávne umiestnený.
Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča
bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Tento spotrebič nesmú používať deti. Deti
sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti. Deti sa
musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
Ohrievač nenechávajte v prevádzke bez dozoru a kontrolujte ho po celú dobu ohrevu vody.
Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, ihneď odpojte spotrebič od el. siete. Napájací prívod nie je možné
vymeniť. Ak sa prívod poškodí, musí byť spotrebič vyradený.
Pred prvým použitím postupujte podľa inštrukcií „Pred prvým použitím“.
Pred vytiahnutím ohrievača z kvapaliny najskôr odpojte vidlicu napájacieho prívodu z el. zásuvky.
Po ukončení ohrevu (tj. vytiahnutí vidlice napájacieho prívodu z el.zásuvky) sa nedotýkajte povrchu topného
telesa - je horúce, nebezpečenstvo popálenia!
POZOR: Ponorný ohrievač nesmie byť nikdy zapojený do el. zásuvky bez predchádzajúceho ponorenia
topného telesa do vody!
Teplé topné teleso ohrievača neklaďte na horľavú podložku ani na napájací prívod.
Ohrievač použite len vo vhodnej nádobe odolnej vysokej teplote (napr. Varné sklo, keramika, atď.)
Ohrievač nesmie byť použitý na ohrievanie iných tekutín, ako je voda! Nikdy do nádoby nevkladajte sáčky s
čajom, sypané čaje ani žiadne iné prímesi pre výrobu nápojov!
Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými rukami a ťahaním za
napájací prívod!
Spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti a podobné účely! Nie je určený pre komerčné použitie a pre používanie v prostrediach, ako sú kuchynky pre personál obchodov, kancelárií alebo firiem, alebo v iných pracovných
prostrediach. Spotrebič nie je určený ani pre používanie klientmi v hoteloch, moteloch, zariadeniach poskytujúcich
nocľah s raňajkami a iných ubytovacích zariadeniach.
Nepoužívajte ohrievač vonku!
Vyvarujte sa mechanickému poškodeniu ohrievača a poškodeniu mrazom.
Nevykonávajte žiadne zásahy a opravy ponorného ohrievača ak je pripojený k elektrickej sieti. Všetky opravy prenechajte pracovníkovi odborného servisu.
Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti
od tepelných zdrojov (napr. kachle, sporák, varič, teplovzdušná rúra, gril), horľavých predmetov (napr. záclony, závesy atď.) a vlhkých povrchov (napr. drezy, umývadlá, atď.).
Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch ohrievača!
Pri manipulácii s ohrievačom postupujte tak, aby nedošlo k poraneniu (napr. Vriacou vodou, parou, horúcim
topným telesom).
Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie
sa ponoriť do vody ani ohýbať cez ostré hrany. Nikdy ho neukladajte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky. Zakopnutím alebo zatiahnutím za prívod napr. deťmi môže
dôjsť k prevrhnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu.
Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.
V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám.
Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto návode! Nedodržaním
pokynov uvedených výrobcom zaniká právo na záručnú opravu.
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Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so spotrebičom (napr. požiar, popálenie, obarenie atď.) a nie je zodpovedný zo záruky za spotrebič v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných
upozornení.
Vyobrazenie a popis
1) Topná špirála
2) Značka MIN
3) Značka MAX
4) Napájací prívod
5) Ochranné, cestovné puzdro
Technické parametre
Napätie/frekvencia: 230V/50HZ
Príkon: 500W
Dĺžka prívodného kábla: 0,8 m
Hmotnosť: 0,2 kg
Stupeň krytia: IPX7
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Pred prvým použitím
Pred prvým použitím umyte časti výrobku, ktoré prídu do styku s potravinami, v horúcej vode s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou, prípadne
nechajte oschnúť. Naplňte čistou pitnou vodou vhodnú nádobu. Varič vložte do nádoby s vodou, zapnite ho a vodu uveďte do varu. Následne vodu vylejte a postup
niekoľkokrát zopakujte (minimálne dvakrát). Teraz je spotrebič pripravený na použitie.
Použitie
Ohrievač, resp. nádobu, umiestnite na pevný rovný a suchý povrch (napr. kuchynský stôl), vo výške minimálne 85 cm, mimo dosahu detí. Odporúčame, aby el.
zásuvka bola dobre prístupná, aby bolo možné ohrievač ľahko odpojiť od el. siete. Ponorný ohrievač ponorte najprv do nádoby s vodou a až potom zasuňte vidlicu
napájacieho prívodu do el. zásuvky. Pri ohreve vody dbajte vždy na dodržanie minimálnej a maximálnej hladiny ponoru, ako je vyznačené na výrobku. Po ohriatí
vody vytiahnite najprv vidlicu napájacieho prívodu z el. zásuvky a po niekoľkých sekundách vyberte ohrievač z vody. Po ukončení ohrievania a vychladnutí topného
telesa utrite celý ohrievač do sucha. Ohrievač chráňte pred väčšími mechanickými nárazmi.
• Ponorný ohrívač vložte najprv do nádoby s vodou a až potom zasuňte vidlicu napájacieho prívodu do el. zásuvky!
• Pri ohreve vody dbajte vždy na dodržanie minimálnej a maximálnej hladiny ponoru, ako je vyznačené na výrobku!
• Po ohriatí vody vytiahnite najprv vidlicu napájacieho prívodu z el. zásuvky a po niekoľkých sekundách vyberte ešte len varič z vody!
• Teplé topné teleso ohrievača neklaďte na horľavú podložku ani na napájací prívod.
Tepelná poistka
Ponorný ohrievač je vybavený bezpečnostnou tepelnou poistkou, ktorá pri prevádzke na sucho (vyvarenie vody v nádobe, nízka hladina vody v nádobe) nevratne
vypne el. obvod a ohrievač je potom už nepoužiteľný. Nielen preto nenechávajte ohrievač nikdy bez dozoru!
Údržba a skladovanie
Pred každou údržbou odpojte spotrebič od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky! Čistenie vykonávajte až po vychladnutí ohrievača! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. Ostré predmety, škrabky, riedidlá alebo iné rozpúšťadlá)!
Na topnom telese sa môžu pri bežnom užívaní usadzovať nečistoty z vody (vodného kameňa).
V žiadnom prípade sa nejedná o korózii alebo inú chybu materiálu topného telesa.
Na čistenie použite odstraňovač vodného kameňa alebo nasledujúci postup: ponorte kovové časti do roztoku octu a čistej pitnej vody v pomere 1: 1. Ohrievač nezapínajte! ponechajte octový roztok pôsobiť tak dlho, až sa vodný kameň odstráni. Nakoniec opláchnite čistou vodou.
Čistenie ohrievača odporúčame vykonávať pravidelne!
Ak nebudete ohrievač používať, uložte ho do cestovného puzdra. Pred uložením sa uistite, že je topné teleso vychladnuté!
Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode, ktoré je k dispozícii v sídle dovozca.

Spätný odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie
elektrických a elektronických zariadení (z domácností)
Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že
použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne
s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte
na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákonu o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v
platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových
stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými
predpismi udelené pokuty.

Vyhlásenie o záruke
Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s nim budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý
výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás
upozorniť na niekoľko skutočností.
· Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať,
nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčáme uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie
maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.
Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku
spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.
Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená
mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu,
neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený,
a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre
použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.
V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácii
odporúčáme doložiť doklad o kúpi výrobku.
V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.
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