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OHRIEVACIA ZÁSUVKA

Návod na obsluhu
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Vážený zákazník,
radi by sme vám poďakovali a zablahoželali k vašej 
voľbe. 
Tento nový výrobok bol starostlivo navrhnutý a 
vyrobený s použitím najkvalitnejších materiálov a 
dôkladne preskúšaný, aby sa zabezpečilo, že spĺňa 
všetky vaše kuchárske požiadavky. Prečítajte si prosím 
a dodržiavajte tieto jednoduché pokyny, ktoré vám 
umožnia dosiahnuť vynikajúce výsledky od jeho úplne 
prvého použitia. Tento najmodernejší spotrebič k vám 
prichádza s našimi želania všetkého najlepšieho.

VÝROBCA

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ PRE DOMÁCE 
POUŽITIE. TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ 
PRE DOMÁCE A PODOBNÉ POUŽITIE, AKO JE 
NAPRÍKLAD:
- V KUCHYNSKÝCH OBLASTIACH 

ZAMESTNANCOV PREDAJNÍ, KANCELÁRIÍ A 
INÝCH PRACOVÍSK;

- NA FARMÁCH;
- PRE POUŽITIE HOTELOVÝMI A MOTELOVÝMI 

HOSŤAMI A INÉHO PROFESIONÁLNEHO 
PROSTREDIA;

- V IZBÁCH A APARTMÁNOCH.
VÝROBCA VYLUČUJE AKÚKOĽVEK 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY NA MAJETKU 
ALEBO ĽUDOCH VYPLÝVAJÚCE Z NESPRÁVNEJ 
INŠTALÁCIE ALEBO NESPRÁVNEHO 
NEBEZPEČNÉHO ČI NEVHODNÉHO POUŽITIA.

SPOTREBIČ NESMIE BYŤ POUŽÍVANÝ OSOBAMI 
(VRÁTANE DETÍ) S TELESNÝMI, ZMYSLOVÝMI 
ALEBO DUŠEVNÝMI PORUCHAMI, ALEBO 
OSOBAMI BEZ NEVYHNUTNÝCH SKÚSENOSTÍ 
ALEBO ZNALOSTÍ, POKIAĽ NIE SÚ POD 
DOZOROM, ALEBO NIE SÚ POUČENÍ O POUŽÍVANÍ 
SPOTREBIČA OSOBAMI ZODPOVEDNÝMI ZA ICH 
BEZPEČNOSŤ. DETI MUSIA BYŤ POD DOZOROM, 
ABY BOLO ZAISTENÉ, ŽE SA NEBUDÚ HRAŤ SO 
SPOTREBIČOM.
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1. PREDBEŽNÉ OPATRENIA
Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča. 
Uchovávajte tento návod v priebehu používania vašej 
ohrievacej zásuvky. Pred inštaláciou a používaním 
spotrebiča, si prečítajte tento návod na obsluhu. 
Inštaláciu by mal vykonať len kvalifikovaný odborník, v 
súlade s platnými zákonmi. Tento spotrebič je určený 
len pre domáce používanie, v súlade s aktuálnymi 
smernicami EEC. Výrobca nebude niesť zodpovednosť 
v prípade nedodržania TÝCHTO VAROVANÍ A 
BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV. ODLOŽTE SI TENTO 
NÁVOD NA OBSLUHU SPOLU SO SPOTREBIČOM. 
AK BY MAL BYŤ SPOTREBIČ ODOVZDANÝ ĎALŠEJ 
OSOBE, NEZABUDNITE PRIBALIŤ AJ TENTO NÁVOD 
NA OBSLUHU.

NEVYUŽÍVAJTE TENTO SPOTREBIČ NA ÚČELY 
VYKUROVANIA. HROZÍ RIZIKO VZNIETENIA 
VYSOKO HORĽAVÝCH OBJEKTOV, AK SÚ 
UMIESTNENÉ V TESNEJ BLÍZKOSTI.

NELIKVIDUJTE MATERIÁLY V DOMOVOM ODPADE. 
ROZTRIEĎTE RÔZNE MATERIÁLY PODĽA 
KLASIFIKÁCIE A ZLIKVIDUJTE ICH SPRÁVNE.

ŠTÍTKY UVEDENÉ NA TOMTO SPOTREBIČI SÚ 
V SÚLADE S O SMERNICOU 2002/96/CEE O 
LIKVIDÁCII ODPADU A ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ 
(WEE).

NEBLOKUJTE OTVORY A PRÍSLUŠENSTVO 
URČENÉ NA TEPELNÚ CIRKULÁCIU.

SÉRIOVÉ ŠTÍTKY, NA KTORÝCH JE UVEDENÉ 
SÉRIOVÉ ČÍSLO A MODEL SPOTREBIČA, SA 
NACHÁDZAJÚ NA TEPELNOM BLOKU. NIKDY 
NEODSTRAŇUJTE TENTO ŠTÍTOK.

VAROVANIE! NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OSTRÉ 
KOVOVÉ PREDMETY ALEBO DRSNÉ ČISTIACE 
UTIERKY, KTORÉ BY MOHLI POŠKODIŤ POVRCH 
SPOTREBIČA. V PRÍPADE POTREBY, POUŽÍVAJTE 
ŠTANDARDNÉ NEABRAZÍVNE NÁRADIE VYROBENÉ 
Z DREVA ALEBO PLASTU.

2. POKYNY PRE RECYKLÁCIU 
- OCHRANU ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 
Naše výrobky sú vyrobené výhradne z neškodlivých 
materiálov, ktoré nepoškodzujú životné prostredie 
a sú recyklovateľné. Žiadame vám vynaložiť úsilie 
a spolupracovať pri správnej likvidácii obalových 
materiálov. Ďalšie informácie o recyklácii získate u 
predajcu alebo miestnej samospráve. Obaly zlikvidujte 
správne. Časti obalu, predovšetkým plasty, predstavujú 
riziko pre deti.

Taktiež váš starý spotrebič je potrebné zlikvidovať 
správne.

Dôležité: spotrebič odneste príslušnej miestnej 
organizácii, ktorá je oprávnená zhromažďovať 
poškodené spotrebiče. Správa a inteligentná likvidácia 
pozostáva z obnovy hodnotných materiálov.

Odstráňte zástrčky alebo elektrické káble zo 
spotrebičov, ktoré už viac nepoužívate, aby viac 
nepredstavovali hrozbu pre vaše deti.

3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa elektrického prúdu, 
plynu a funkcií, nájdete v inštalačnej časti. Je vo vašom 
najlepšom záujme a na vašej bezpečnosti a rovnako 
je to vyžadované zákonom , aby boli všetky elektrické 
spotrebiče nainštalované a opravované výhradne 
kvalifikovanými odborníkmi, v súlade s platnými 
normami. Naši kvalifikovaní pracovníci môžu zaručiť, 
že práce budú vykonané správne. Plynové a elektrické 
spotrebiče musia vždy odpojiť skúsení pracovníci. 
Pred pripojením spotrebičov k elektrickému obvodu 
je dôležité skontrolovať a porovnať údaje týkajúce sa 
pripojenia (napätie a frekvencia), ktoré sú uvedené na 
štítku, s charakteristikami miestnej elektrickej siete. 
Je nevyhnutné, aby sa tieto údaje zhodovali, aby sa 
tak zabránilo poškodeniu spotrebičov. Ak potrebujete 
ďalšiu pomoc, obráťte sa prosím na svojho miestneho 
elektrikára.

Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená len vtedy, 
ak je pripojený k uzemňovaciemu vodiču. Výrobca 
nezodpovedá za škody spôsobené neprítomnosťou 
alebo prerušením uzemňovacieho vodiča (napr. úraz 
elektrickým prúdom).

Spotrebič musí byť nainštalovaný a pripojený 
špecializovaným elektrikárom. Ak je to potrebné, obráťte 
sa na miestneho elektrikára, ktorý je oboznámený s 
miestnymi normami a predpismi. Výrobca nezodpovedá 
za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo 
inštaláciami, ktoré nie sú v súlade s miestnymi a 
národnými zákonmi.

VAROVANIE! NA ZABRÁNENIE RIZIKU ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POUŽÍVAJTE VÝHRADNE 
SPOTREBIČ, KTORÝ BOL NAINŠTALOVANÝ 
SPRÁVNE.

VAROVANIE! NIKDY NEOTVÁRAJTE KRYT 
SPOTREBIČA. AK SA DOSTANETE DO KONTAKTU 
S ČASŤAMI POD TLAKOM, ALEBO DÔJDE K 
ZMENE ELEKTRICKEJ A/ALEBO MECHANICKEJ 
KONŠTRUKCIE, MOHLO BY TO POŠKODIŤ 
SPOTREBIČ A SPÔSOBIŤ JEHO NEFUNKČNOSŤ.
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VAROVANIE! NEPOUŽÍVAJTE PLASTOVÉ NÁDOBY 
ALEBO ŽIADNE HORĽAVÉ PREDMETY V BLÍZKOSTI 
ZARIADENIA. TAKÉTO PREDMETY PREDSTAVUJÚ 
NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU V PRÍPADE 
ZAPNUTIA OHRIEVACEJ ZÁSUVKY.

Varovanie! TENTO SPOTREBIČ NESMIE BYŤ 
POUŽÍVANÝ OSOBAMI (VRÁTANE DETÍ) S 
TELESNÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO DUŠEVNÝMI 
PORUCHAMI, ALEBO OSOBAMI BEZ 
NEVYHNUTNÝCH SKÚSENOSTÍ ALEBO ZNALOSTÍ, 
POKIAĽ NIE SÚ POD DOZOROM, ALEBO NIE SÚ 
POUČENÍ O POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA OSOBAMI 
ZODPOVEDNÝMI ZA ICH BEZPEČNOSŤ. DETI MUSIA 
BYŤ POD DOZOROM, ABY BOLO ZAISTENÉ, ŽE SA 
NEBUDÚ HRAŤ SO SPOTREBIČOM.

VAROVANIE: PAMÄTAJTE NA TO, ŽE DETSKÁ 
POKOŽKA JE OVEĽA JEMNEJŠIA A CITLIVEJŠIA NA 
VYSOKÉ TEPLOTY. UCHOVÁVAJTE SPOTREBIČ 
ČO NAJĎALEJ OD DETÍ. SPOTREBIČ SA MÔŽE 
PREHRIAŤ V PRÍPADE, AK JE POUŽÍVANÝ 
NESPRÁVNE: HROZÍ RIZIKO POPÁLENIA

VAROVANIE: TEPLOTA VO VNÚTRI SPOTREBIČA 
MÔŽE DOSIAHNUŤ AŽ 75°C, V ZÁVISLOSTI 
OD ZVOLENEJ TEPLOTY A ČASU PREVÁDZKY. 
AK JE TO POTREBNÉ, POUŽITE RUKAVICE NA 
VYBERANIE VECÍ ZO ZÁSUVKY.

TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ LEN PRE DOMÁCE 
POUŽITIE! DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY, ABY 
STE ZABRÁNILI POŠKODENIU SPOTREBIČA ALEBO 
VZNIKU NEBEZPEČNÝCH SITUÁCIÍ:

• Neopierajte sa ani si nesadajte na ohrievaciu 
zásuvku  pokiaľ je otvorená, pretože by mohlo dôjsť k 
poškodeniu teleskopického výsuvu. Maximálna nosná 
hmotnosť ohrievacej zásuvky je 10 kg.

ČISTENIE:
• Nikdy nepoužívajte vysávač. Vysávač by mohol 

vytvoriť tlak na komponenty spôsobujúce skrat. 
Vysávanie môže taktiež poškodiť povrch a 
komponenty spotrebiča: škody, za ktoré výrobca 
nenesie zodpovednosť.

• Pri čistení spotrebiča odporúčame dodržiavať pokyny 
uvedené v časti „Čistenie a údržba“ v návode.

OPRAVY:
• POZOR! Údržbárske práce a/alebo opravy musia 

vykonávať výhradne špecializovaný odborníci. 
Nesprávna inštalácia a údržba môže spôsobiť 
poranenie spotrebiteľa, za ktoré výrobca nebude niesť 
zodpovednosť.

• POZOR! V priebehu záručnej doby, smú spotrebič 
opravovať len technici autorizovaní výrobcom, v 
opačnom prípade bude záruka neplatná.

• POZOR! Pred začatím údržby, inštalácie alebo 
opravy, odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.

 Spotrebič je odpojený len vtedy, ak:
- Je odpojená elektrická poistka.
- Je kábel spotrebiča odpojený od elektrickej zásuvky 

– pre odpojenie spotrebiča od elektrickej zásuvky, 
vytiahnite kábel von zo zásuvky, manuálne odpojte 
kábel. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené 
nedodržaním platných predpisov alebo pri používaní 
neoriginálnych náhradných dielov.

4. POKYNY PRE SPOTREBITEĽA
4.0 OTVORENIE ZÁSUVKY

Ak chcete zásuvku otvoriť, zatlačte na prednú časť 
zásuvky

(obr. A)

Uchopte rukoväť

(obr. B),
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Vytiahnite zásuvku smerom k sebe, pokiaľ sa úplne 
neotvorí.
 

(obr. C)

4.1 ZATVORENIE ZÁSUVKY
Ak chcete zásuvku zatvoriť, opatrne zatlačte zásuvku 
dozadu a tlačte na jej prednú časť dovtedy, pokiaľ sa 
úplne nezatvorí. Uvoľnite rukoväť.

4.2 Spotrebič je vybavený ventilačným systémom 
horúceho vzduchu. Ventilátor optimálnym spôsobom 
distribuuje vzduch do vnútorného priestoru ohrievacej 
zásuvky.
Termostat umožňuje používateľovi ovládať a nastaviť 
spotrebič na požadovanú teplotu.
Cirkulácia vzduchu ohrieva zásuvku rýchlym a 
rovnomerným spôsobom.
Pri použitých ochranných opatreniach, nie je možné sa 
nechtiac dotknúť výhrevného telesa ani ventilátora.

5. SKÔR AKO ZAČNETE
Nenechávajte časti balenia v domácnosti. 
Oddeľte zvyšné obalové materiály podľa 
kategórií a odneste ich do najbližšieho 

recyklačného strediska.
Pred prvým použitím spotrebiča, ho jemne vyčistite 
navlhčenou tkaninou a dôkladne vysušte, ako je 
popísané v časti „Čistenie a údržba“.
Ohrievaciu zásuvku zohrievajte minimálne dve hodiny. 
Keď je zohriata, nastavte teplotu na 75 °C. Uistite sa, či 
je kuchyňa dostatočne vetraná v priebehu vyhrievania.
Kovové časti boli špeciálne vybavené ochranným 
povlakom, ktorý pri prvom zohrievaní zásuvky niekedy 
spôsobuje zápach. Tieto zápachy sa rýchlo rozplynú  a 
nemali by byť považované za chybu spotrebiča.

6. OVLÁDACÍ PANEL

7. POUŽITIE OHRIEVACEJ ZÁSUVKY
7.1 Prevádzka
Otvorte zásuvku. Otočením ovládača nastavte 
požadovanú teplotu a potom stlačte červené tlačidlo.
Červené svetlo sa rozsvieti a zostane rozsvietené v 
priebehu používania.
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač do polohy 0 
a potom stlačte tlačidlo. Červené svetlo zhasne.

7.2 Čas ohrevu
Rozličné faktory ovplyvňujú čas potrebný na zahriatie:

• Hrúbka a materiál zásuvky;

• Počet naplnených zásuviek;

• Usporiadanie naplnených zásuviek;

• Nastavenie požadovanej teploty.

Takže, neexistuje všeobecné pravidlo. Ak chcete 
nastaviť teplotu nad 60 °C, aby ste mali stabilnú teplotu, 
postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní:

RIAD ČAS (MIN)

RIAD PRE 6 OSÔB 30 - 35

Môžete taktiež využiť svoje vlastné skúsenosti pri 
určovaní nastavenia optimálnej teploty pre vaše potreby.
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8. ČISTENIE A ÚDRŽBA
Vo všeobecnosti platí, že čistenie je jedinou formou 
nevyhnutnej údržby.

Pozor! Skôr ako začnete čistenie, odpojte spotrebič 
od elektrickej zásuvky. Odpojte kábel od elektrickej 
zásuvky a vypnite spotrebič.

Varovanie! Na čistenie nepoužívajte tvrdé čistiace 
prostriedky ani abrazívne produkty a/alebo čistiace 
utierky a špongie a ostré predmety, pretože môžu 
spôsobiť škvrny a poškodiť vzhľad spotrebiča.

Varovanie! Nikdy nepoužívajte vysávač na čistenie 
vnútorných častí spotrebiča.

8.1 Predná časť a ovládací panel
Pri čistení spotrebiča stačí použiť vlhkú tkaninu. 
V prípade, že spotrebič vyžaduje ďalšie čistenie, 
pridajte do vody pár kvapiek čistiaceho prostriedku. 
Vysušte spotrebič suchou tkaninou. Oceľovú prednú 
časť spotrebiča je možné vyčistiť pomocou výrobkov 
určených špeciálne na čistenie ocele. Takéto výrobky 
zabraňujú tvorbe nečistôt na povrchu zásuvky. Použite 
minimálne množstvo tohto výrobku na mäkkú tkaninu a 
naneste ho na povrch spotrebiča.

8.2 Vnútorný priestor
Na čistenie vnútorného priestoru použite vlhkú 
tkaninu. V prípade, že spotrebič vyžaduje ďalšie 
čistenie, pridajte do vody niekoľko kvapiek čistiaceho 
prostriedku. Vnútorný priestor vysušte pomocou suchej 
tkaniny.
Zabráňte vniknutiu vody do vetracích otvorov. Spotrebič 
používajte až potom, ako sú zásuvky úplne suché.

9. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH 
PROBLÉMOV
POZOR! Opravy sme vykonávať len špecializovaný a 
kvalifikovaný personál. Akékoľvek opravy, ktoré nie sú 
vykonané profesionálnymi pracovníkmi, môžu spôsobiť 
poškodenie spotrebiča, za ktoré nebude niesť výrobca 
zodpovednosť.
Nasledujúce problémy je možné odstrániť spotrebiteľom 
bez pomoci servisného oddelenia.

Zásuvka nie je dostatočne teplá. Uistite sa, či:

• Je spotrebič zapnutý;
• Bola nastavená správna teplota;
• Otvory vetracieho ventilátora nie sú blokované 

taniermi alebo inými väčšími prekážkami;
• Mali zásuvky dostatok času na top, aby sa zohriali.

Zásuvka nie je vôbec teplá. Uistite sa, či:

• Počujete fungovať ventilátor;
• Ak je ventilátor zapnutý, znamená to, že vyhrievací 

systém funguje;
• Ak ventilátor nefunguje, znamená to, že je nefunkčný;
• Je vypálená elektrická poistka.

10. INŠTALÁCIA SPOTREBIČA
10.1 Skôr ako začnete inštaláciu
Uistite sa, či napätie uvedené na typovom štítku 
spotrebiča zodpovedá napätiu vášho elektrického 
systému.
Otvorte zásuvku a povyberajte všetko príslušenstvo a 
obalové materiály.
Pozor! Predná časť zásuvky môže byť pokrytá 
ochranným poťahom. Pred použitím spotrebiča, 
tento poťah opatrne odstráňte. Začnite odstránením 
ochranného poťahu zo spodnej časti. Uistite sa, či nie je 
zásuvka poškodená. Rovnako sa uistite, či sa zásuvka 
správne zatvára. V prípade jej poškodenia, kontaktujte 
servisné oddelenie.
Ohrievacia zásuvka môže byť pripojená a nainštalovaná 
len pomocou nástrojov dodávaných výrobcom 
spotrebiča. Výrobca nezaručuje fungovanie spotrebiča, 
ak boli použité materiály od iného výrobcu. Výrobca 
nie je zodpovedný za škody spôsobené nesprávnym 
používaním.

10.2 Postup
Skôr ako začnete montáž zásuviek spotrebiča sa uistite, 
či máte k dispozícii dostatok miesta pre zásuvku a 
spotrebič.

Presné rozmery na inštaláciu sú uvedené v mm. Pri 
montáži postupujte podľa týchto pokynov:

• Umiestnite zásuvku tak, aby bola nasmerovaná 
priamo

• Uistite sa, či je rám perfektne v pravom uhle
• Otvorte zásuvku a upevnite konštrukciu k stene 

pomocou dvoch skrutiek, ktoré už sú na mieste

10.3 Elektrická inštalácia
Elektrické pripojenie musí byť vykonané kvalifikovaným 
elektrikárom, v súlade s platnými predpismi.
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PRIESTOROVÝ NÁKRES OHRIEVACEJ ZÁSUVKY 560 X 595 PRE 480 RÚRY
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PRIESTOROVÝ NÁKRES OHRIEVACEJ ZÁSUVKY 560 X 595 PRE 450 RÚRY



10

PRIESTOROVÝ NÁKRES ZÁSUVKY 145 VSTAVANEJ 560 X 595
S 455 MM VINOTÉKOU

(X) VOLITEĽNÉ DRŽIAKY NA OBJEDNÁVKU, KEĎ JE DREVENÁ 
PÁSKA KOMBINOVANÁ S DRŽIAKOM ZÁSUVKY
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PRIESTOROVÝ NÁKRES ZÁSUVKY 145 VSTAVANEJ 560 X 595
S 454 MM KÁVOVAROM
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PRIESTOROVÝ NÁKRES ZÁSUVKY 145 VSTAVANEJ 560 X 595 S 451 MM 
TELEVÍZOROM
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Elektrické pripojenia
Pred pripojením rúry k elektrickej sieti sa uistite, či:
- Napájacie napätie korešponduje s špecifikáciami 
uvedenými na typovom štítku, ktorý sa nachádza na 
prednej strane rúry. 
- Sieťové napätie má dostatočné uzemnenie, ktoré 
zodpovedá všetkým platným zákonom a predpisom. 
Správne uzemnenie je zákonnou požiadavkou. 
Napájací kábel by nikdy nemal dosiahnuť teplotu o 50° 
C nad teplotu okolia v žiadnom bode svojej dĺžky. Ak 
nie je zaistený spotrebič vybavený napájacím káblom 
a zástrčkou, alebo iným zariadením umožňujúcim 
odpojenie od elektrickej siete, s medzerou medzi 
kontaktmi, ktorá je dostatočne veľká na to, aby zaručila 
ochranu proti prepätiu triedy III, potom musí byť také 
zariadenie pripojené k zdroju napájania v súlade s  
predpismi týkajúcimi sa elektrických inštalácií. Zásuvka 
alebo spínač musí byť ľahko dosiahnuteľný pri úplne 
nainštalovanej rúre.

TYPY KÁBLOV A MINIMÁLNE PRIEMERY

SASO

H05RR-F 3x0,75 mm² H05RR-F 3x1,5 mm²

H05VV-F 3x0,75 mm² H05VV-F 3x1,5 mm²

H05RN-F 3x0,75 mm² H05RN-F 3x1,5 mm²

H05V2V2-F 3x0,75 mm² H05V2V2-F 3x1,5 mm²

VAROVANIE! Pred pripojením ohrievacej zásuvky 
k elektrickému obvodu skontrolujte, či napätie a 
frekvencia zodpovedá hodnotám uvedeným na štítku vo 
vnútri vyhrievacieho bloku, ktorý by mal byť zachovaný 
spolu s týmto návodom na obsluhu.
Elektrické pripojenie musí byť vykonané pomocou  
bipolárneho spínača, ktorý je schopný napájať spotrebič 
a ktorý má medzeru 3 mm (minimálne), na zaistenie 
odpojenia v prípade nebezpečenstva, alebo pri čistení 
ohrievacej zásuvky.

Spotrebič pripojte k uzemňovaciemu obvodu, aby 
zodpovedal bezpečnostných predpisom týkajúcim sa 
elektrických systémov.

POZOR! OHRIEVACIA ZÁSUVKA MUSÍ BYŤ 
PRIPOJENÁ K UZEMŇOVACIEMU OBVODU.

V prípade poruchy kábla dodávaného s ohrievacou 
zásuvkou, ho nahraďte originálnym náhradným dielom, 
ktorý poskytuje servisné oddelenie.

Výrobca a predajcovia nebudú niesť zodpovednosť 
za škody na majetku a poranenia osôb spôsobené 
nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode na 
obsluhu.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
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