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NÁVOD K POUŽITÍ 

Šlehač Professor CZ-602

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání šlehače 
a jeho dobrá údržba.

Napájení :  230 V AC, 50 Hz
Příkon :  300 W
Příslušenství :  šlehací metly, hnětací háky, tyčový nástavec
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Důležitá bezpečnostní upozornění
1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a 

vyobrazení a uschovejte jej.
2. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku a v návodu odpovídají napětí ve Vaší elektrické 

síti.
3. Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.
4. Nikdy výrobek nepoužívejte venku pod širým nebem.
5. Tento spotřebič nesmí být obsluhován dětmi a osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
6. Výrobek nenechávejte v chodu bez dozoru a nezatížený.
7. Spotřebič a příslušenství držte mimo dosah dětí. Při používání spotřebiče v blízkosti dětí je nutná vysoká opatrnost.
8. Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl 

na zem a poškodil se. V těchto případech odneste spotřebič do odborného servisu nebo k obchodníkovi, kde jste 
spotřebič zakoupili.

9. Je-li napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo kvalifikovaným servisem, aby se zabránilo vzniku 
nebezpečí úrazu.

10. Pokud je pohonná jednotka v chodu, neodnímejte příslušenství (metly, háky, tyčový nástavec).
11. Dbejte na to, aby se přívodní šňůra nedostala mezi rotující části příslušenství.
12. Pracovní nástavce nelze z hlediska bezpečnosti vyměnit za chodu jednotky.
13. Před každým připnutím přístroje k el. síti zkontrolujte, zda je přepínač v poloze „0“ tj. vypnuto. Po skončení práce vždy 

odpojte spotřebič od el. sítě.
14. Před prvním použitím omyjte všechny části přicházející do styku s potravinami.
15. Při manipulaci s tyčovým mixerem postupujte velmi opatrně, nůž je velmi ostrý.
16. Nezpracovávejte potraviny s vyšší teplotou než 80°C.
17. Nikdy nevsunujte jakékoliv předměty ani prsty do rotujících částí spotřebiče a příslušenství (metly, háky, tyčový mi-

xer).
18. Pokud se zpracovávané potraviny začnou zachycovat na příslušenství, spotřebič vypněte a příslušenství opatrně 

očistěte stěrkou.
19. Dbejte na to, aby za provozu příslušenství nenaráželo silně do stěn nádob, případně se nezaseklo v příliš husté hmotě 

nebo ve zmrazených potravinách.
20. Motorovou jednotku ani přívodní šňůru nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nemyjte ji pod proudem vody.
21. Distributor nezodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např. znehodnoce-

ní potravin, poranění o ostří tyčového mixéru nebo o příslušenství šlehače).
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POPIS PŘÍSTROJE
Šlehač se skládá z motorové jednotky, šlehacích metel, hnětacích háků a ponorného tyčového mixeru.

Před prvním použitím
Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte příslušenství. Omyjte všechny části, které přijdou do 
styku s potravinami v teplé vodě s přidáním saponátu. Poté důkladně opláchněte a osušte.
Ujistěte se, že přívodní šňůra je odpojená od zásuvky a přepínač rychlostí je v poloze „0“ – vypnuto.

1. Vyberte si požadované příslušenství, které závisí na práci, kterou chcete dělat: šlehací metly pro šlehání a míchání 
(vaječných bílků, pěny, krémů, šlehačky, třeného těsta, řídké kaše a pod). Hnětací háky pro hnětení (pomazánky, 
rozmíchání vařených brambor, špenátu, mísení těst apod.). Ponorný mixer pro drcení, mixování a míchání (tekutiny, 
koktejly, polévky, majonézy, dětská nebo dietní strava apod.

Pozn.: Šlehací metly nikdy nepoužívejte k míchání tuhých kynutých těst nebo bramborové kaše.
2. Zasunutí příslušenství (šlehacích metel, hnětacích háků a ponorného mixeru)
a) Šlehací metly mohou být zasunuty do libovolného otvoru. Metly zasuňte do otvorů až na doraz (až „zacvaknou“). Metly 

uvolněte stisknutím tlačítka EJECT, přičemž volič rychlostí musí být v poloze „0“ – vypnuto!
b) Hnětací hák s těsnicí manžetou zasuňte do většího (pravého) otvoru až na doraz (až „zacvakne“). Druhý hák zasuňte 

stejným způsobem do menšího (levého) otvoru. Vzájemná zaměnitelnost háků není možná, protože by docházelo k 
vytlačování potraviny z mísy. Háky uvolněte stisknutím tlačítka EJECT, přičemž volič rychlostí musí být v poloze „0“ – 
vypnuto!

c) Pro zasunutí ponorného mixeru otevřete dvířka na zadní straně motorové jednotky (obr. 1). Držte je otevřená a do 
otvoru našroubujte ponorný mixer ve směru hodinových ručiček (obr. 2).

Poznámka :
Ujistěte se, ža jak metly tak háky jsou úplně zasu-
nuty ve správných otvorech. Jinak budou ovlivněny 
výsledky Vaší práce. Užívejte najednou pouze je-
den typ příslušenství. 

Šlehací metly (2 ks) Hnětací háky (2 ks)

Ponorný tyčový mixer

Přepínač rychlostí (0 až 5) – slouží k volbě 
rychlostí (šlehání, míchání, hnětení)

EJECT – slouží k uvolnění a 
vyjmutí příslušenství (šlehacích 
metel a hnětacích háků)

Otvor pro upevnění 
tyčového mixeru

Otvory pro upevnění metel a háků 
(pravý otvor je mírně větší)

Tlačítko Turbo – tímto tlačítkem se 
zvýší rychlost šlehání nebo mixování

obr. 1 obr. 2
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Používání spotřebiče
1. Přepínač rychlostí v pozici „0“ – vypnuto, odpojená přívodní šňůra. Zasuňte požadované příslušenství do 

příslušných otvorů, zapojte přívodní šňůru do zásuvky.
2. Přepínačem rychlostí nastavte požadovanou rychlost a začněte pracovat. Jestliže stisknete tlačítko TURBO, 

rychlost otáček se zvýší. Doporučujeme vždy začít práci na nižším stupni rychlosti a postupně ji zvyšovat. 
Předcházíme tím vystřikování potravin z nádoby. Přidáváte li do míchané hmoty suché přísady, vždy snižte 
rychlost na minimum.

3. Doporučujeme občas práci přerušit, spotřebič vypnout a stěrkou odstranit případné potraviny, které se nale-
pily na příslušenství nebo stěny nádoby. Maximální doba nepřerušeného zapnutí přístroje je 5 minut. Poté 
šlehač vypněte a nechte minimálně 10 minut odpočinout. Při hnětení těsta nastavte rychlost na stupeň 1 nebo 
2, docílíte tak nejlepších výsledků.

4. Po skončení práce přepněte přepínač rychlostí do polohy „0“ – vypnuto a odpojte přívodní šňůru od el. zá-
suvky. Příslušenství (šlehací metly a hnětací háky) uvolníte stlačením tlačítka EJECT a jemným vytažením z 
otvorů.

5. Ponorný mixer vysuneme prostě vyšroubováním mixeru proti směru hodinových ručiček z otvoru na zadní 
straně motorové jednotky a zavřeme oválná dvířka.

6. Stěrkou očistěte případné zbytky potravin či těsta z metel a háků. 

Čištění a údržba
1. Před čištěním a jakoukoliv manipulací s přístrojem odpojte vidlici napájení od zásuvky a počkejte až přístroj 

úplně vychladne.
2. Povrch motorové jednotky otřete vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu, nepoužívejte nikdy drsné a agre-

sivní čisticí prostředky. Veškeré příslušenství ihned po použití umyjte v horké vodě a s přídavkem saponátu. 
Poté opláchněte a osušte. Plastové části nesušte nad zdrojem tepla. Šlehací metly a hnětací háky mohou být 
myty v myčce nádobí.

Upozornění : Při čištění ponorného mixeru pracujte velmi opatrně, nůž je velmi ostrý a hrozí poranění.

Tipy pro používání přístroje
1. Chlazené potraviny jako máslo, vejce nechte před mícháním či šleháním trochu roztát při pokojové teplotě.
2. Připravte si veškeré zpracovávané potraviny blízko mixeru.
3. Vajíčka rozklepávejte do zvláštní misky, odstraňte případné skořápky a teprve potom vlijte do mixovací nádo-

by.
4. Při šlehání sněhu se ujistěte, že jak šlehací nádoba, tak metly jsou zcela čisté. I nepatrné zbytky oleje či 

mastnoty na míse či metlách velmi stěžuje či znemožní ušlehání sněhu.
5. Vždy začínejte pracovat při nižších rychlostech a poté ji postupně zvyšujte.
6. Zbytky potravin na metlách a hácích odstraňujte pouze gumovou nebo silikonovou stěrkou. Nikdy nepouží-

vejte kovové nože, vidličky nebo lžíce apod., můžete poškodit povrch metel a háků.

Technické parametry
Napájení : 230V AC, 50Hz
Příkon : 300W
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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 napo-
máháte 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, www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu) a 
www.ecobat.cz (likvidace baterií).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických

 a elektronických zařízení (z domácnosti)
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Záruční prohlášení - drobné domácí spotřebiče

Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za důvěru výrobku značky Professor. Věříme, že s tímto výrobkem budete  maximálně  spokojeni.  Jestliže  
jste  se  rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektro-
niky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude  výrobek  v  budoucnu  vyho-

vovat, 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 pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maxi-

málně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruky uscho-
vat původní obaly k výrobku.
Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaším novým domácím spotřebičem.

Na tento domácí spotřebič značky Professor poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakou-
pení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruka na 
bezchybný provoz spotřebiče je poskytována pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým 
označením výrobku, datem prodeje a razítkem prodejny. 

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mecha-
nickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neod-
vratnou 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 domác-
nosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. 

V případě poruchy výrobku předejte kopii dokladu o zakoupení svému prodejci, u kterého jste výrobek zakoupili.

Toto záruční prohlášení spolu s řádně vyplněným dokladem o zakoupení výrobku tvoří záruční list dle § 620 odst. 3 Občan-
ského zákoníku.

Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika
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NÁVOD NA POUŽITIE

Šľahač Professor CZ-602

Prečítajte si, prosím, starostlivo tento návod na použitie, aby bolo zaistené správne používanie 
šľahača a jeho dobrá údržba.

Napájanie :  230 V AC, 50 Hz
Príkon :  300 W
Príslušenstvo:  šľahacie metly, hnetacie háky, tyčový nadstavec
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Dôležité bezpečnostné upozornenia

1. Pred uvedením tohto spotrebiča do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na použitie vrátane bezpečnostných upozornení 
a vyobrazení a uschovajte ho.

2. Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či údaje na typovom štítku a v návode zodpovedajú napätiu vo Vašej elektrickej 
sieti.

3. Výrobok je určený iba na použitie v domácnosti.
4. Nikdy výrobok nepoužívajte vonku pod šírym nebom.
5. Tento spotrebič nesmie byť obsluhovaný deťmi a osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6. Výrobok nenechávajte v chode bez dozoru a nezaťažený.
7. Spotrebič a príslušenstvo držte mimo dosahu detí. Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí je nutná vysoká opatrnosť.
8. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, pokiaľ nepracuje správne, spadol na zem a 

poškodil sa. V týchto prípadoch odneste spotrebič do odborného servisu alebo k obchodníkovi, kde ste spotrebič zakúpili.
9. Ak je napájací prívod poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo kvalifikovaným servisom, aby sa zabránilo vzniku 

nebezpečenstva úrazu.
10. Pokiaľ je pohonná jednotka v chode, neodnímajte príslušenstvo (metly, háky, tyčový nadstavec).
11. Dbajte na to, aby sa prívodná šnúra nedostala medzi rotujúce časti príslušenstva.
12. Pracovné nadstavce nie je možné z hľadiska bezpečnosti vymeniť za chodu jednotky.
13. Pred každým pripnutím prístroja na el. sieť skontrolujte, či je prepínač v polohe „0“ t. j. vypnuté. Po skončení práce vždy 

odpojte spotrebič od el. siete.
14. Pred prvým použitím omyte všetky časti prichádzajúce do styku s potravinami.
15. Pri manipulácii s tyčovým mixérom postupujte veľmi opatrne, nôž je veľmi ostrý.
16. Nespracovávajte potraviny s vyššou teplotou než 80°C.
17. Nikdy nevsúvajte akékoľvek predmety ani prsty do rotujúcich častí spotrebiča a príslušenstva (metly, háky, tyčový mixér).
18. Pokiaľ sa spracovávané potraviny začnú zachytávať na príslušenstve, spotrebič vypnite a príslušenstvo opatrne očistite 

stierkou.
19. Dbajte na to, aby počas prevádzky príslušenstvo nenarážalo silno do stien nádob, prípadne sa nezaseklo v príliš hustej 

hmote alebo v zmrazených potravinách.
20. Motorovú jednotku ani prívodnú šnúru nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín. Neumývajte ju pod prúdom vody.
21. Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napr. znehodnotenie 

potravín, poranenie o ostrie tyčového mixéra alebo o príslušenstvo šľahača).
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POPIS PRÍSTROJA
Šľahač sa skladá z motorovej jednotky, šľahacích metiel, hnetacích hákov a ponorného tyčového mixéra.

Pred prvým použitím
Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a vyberte príslušenstvo. Omyte všetky časti, ktoré prídu do styku s 

potravinami v teplej vode s pridaním saponátu. Potom dôkladne opláchnite a osušte.
Uistite sa, že prívodná šnúra je odpojená od zásuvky a prepínač rýchlostí je v polohe „0“ – vypnuté.

1. Vyberte si požadované príslušenstvo, ktoré závisí na práci, ktorú chcete robiť : šľahacie metly na šľahanie a miešanie 
(vaječných bielkov, peny, krémov, šľahačky, treného cesta, riedkej kaše a pod.). Hnetacie háky na hnetenie (nátierky, 
rozmiešanie varených zemiakov, špenátu, miesenie ciest a pod.). Ponorný mixér na drvenie, mixovanie a miešanie (tekutiny, 
kokteily, polievky, majonézy, detská alebo diétna strava a pod.).

Pozn.: Šľahacie metly nikdy nepoužívajte na miešanie tuhých kysnutých ciest alebo zemiakovej kaše.
2. Zasunutie príslušenstva (šľahacích metiel, hnetacích hákov a ponorného mixéra)
a) Šľahacie metly môžu byť zasunuté do ľubovoľného otvoru. Metly zasuňte do otvorov až na doraz (až „zacvaknú“). Metly 

uvoľnite stlačením tlačidla EJECT, pričom volič rýchlostí musí byť v polohe „0“ – vypnuté!
b) Hnetací hák s tesniacou manžetou zasuňte do väčšieho (pravého) otvoru až na doraz (až „zacvakne“). Druhý hák zasuňte 

rovnakým spôsobom do menšieho (ľavého) otvoru. Vzájomná zameniteľnosť hákov nie je možná, pretože by dochádzalo 
k vytláčaniu potraviny z misy. Háky uvoľnite stlačením tlačidla EJECT, pričom volič rýchlostí musí byť v polohe „0“ – 
vypnuté!

c) Na zasunutie ponorného mixéra otvorte dvierka na zadnej strane motorovej jednotky (obr. 1). Držte ich otvorené a do otvoru 
naskrutkujte ponorný mixér v smere hodinových ručičiek (obr. 2).

Poznámka:
- Uistite sa, že ako metly tak háky sú úplne zasunuté 

v správnych otvoroch. Inak budú ovplyvnené 
výsledky Vašej práce. Používajte naraz iba jeden typ 
príslušenstva. 

Šľahacie metly (2 ks) Hnetacie háky (2 ks)

Ponorný tyčový mixer

Prepínač rýchlostí (0 až 5) – slúži na voľbu 
rýchlostí (šľahanie, miešanie, hnetenie)

EJECT – slúži na uvoľnenie a 
vybratie príslušenstva (šľahacích 
metiel a hnetacích hákov)

Otvor na upevnenie 
tyčového mixéra

Otvory na upevnenie metiel a hákov 
(pravý otvor je mierne väčší)

Tlačidlo Turbo – týmto tlačidlom sa zvýši 
rýchlosť šľahania alebo mixovania

obr. 1 obr. 2
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Používanie spotrebiča
1. Prepínač rýchlostí v pozícii „0“ – vypnuté, odpojená prívodná šnúra. Zasuňte požadované príslušenstvo do príslušných 

otvorov, zapojte prívodnú šnúru do zásuvky.
2. Prepínačom rýchlostí nastavte požadovanú rýchlosť a začnite pracovať. Ak stlačíte tlačidlo TURBO, rýchlosť otáčok sa 

zvýši. Odporúčame vždy začať prácu na nižšom stupni rýchlosti a postupne ju zvyšovať. Predchádzame tým vystrekovaniu 
potravín z nádoby. Ak pridávate do miešanej hmoty suché prísady, vždy znížte rýchlosť na minimum.

3. Odporúčame občas prácu prerušiť, spotrebič vypnúť a stierkou odstrániť prípadné potraviny, ktoré sa nalepili na 
príslušenstvo alebo steny nádoby. Maximálny čas neprerušeného zapnutia prístroja je 5 minút. Potom šľahač vypnite a 
nechajte minimálne 10 minút odpočinúť. Pri hnetení cesta nastavte rýchlosť na stupeň 1 alebo 2, docielite tak najlepšie 
výsledky.

4. Po skončení práce prepnite prepínač rýchlostí do polohy „0“ – vypnuté a odpojte prívodnú šnúru z el. zásuvky. Príslušenstvo 
(šľahacie metly a hnetacie háky) uvoľníte stlačením tlačidla EJECT a jemným vytiahnutím z otvorov.

5. Ponorný mixér vysunieme jednoducho vyskrutkovaním mixéra proti smeru hodinových ručičiek z otvoru na zadnej strane 
motorovej jednotky a zavrieme oválne dvierka.

6. Stierkou očistite prípadné zvyšky potravín či cesta z metiel a hákov. 

Čistenie a údržba
1. Pred čistením a akoukoľvek manipuláciou s prístrojom odpojte vidlicu napájania zo zásuvky a počkajte až prístroj úplne 

vychladne.
2. Povrch motorovej jednotky otrite vlhkou handričkou s prídavkom saponátu, nepoužívajte nikdy drsné a agresívne čistiace 

prostriedky. Všetko príslušenstvo hneď po použití umyte v horúcej vode a s prídavkom saponátu. Potom opláchnite a 
osušte. Plastové časti nesušte nad zdrojom tepla. Šľahacie metly a hnetacie háky môžu byť umývané v umývačke riadu.

Upozornenie: Pri čistení ponorného mixéra pracujte veľmi opatrne, nôž je veľmi ostrý a hrozí poranenie.

Tipy na používanie prístroja

1. Chladené potraviny ako maslo, vajcia nechajte pred miešaním či šľahaním trochu roztopiť pri izbovej teplote.
2. Pripravte si všetky spracovávané potraviny blízko mixéra.
3. Vajíčka rozbíjajte do zvláštnej misky, odstráňte prípadné škrupinky a až potom vlejte do nádoby na mixovanie.
4. Pri šľahaní snehu sa uistite, že ako šľahacia nádoba, tak metly sú celkom čisté. I nepatrné oleje či mastnoty na mise či 

metlách veľmi sťažujú či znemožnia ušľahanie snehu.
5. Vždy začínajte pracovať pri nižších rýchlostiach a potom ju postupne zvyšujte.
6. Zvyšky potravín na metlách a hákoch odstraňujte iba gumovou alebo silikónovou stierkou. Nikdy nepoužívajte kovové nože, 

vidličky alebo lyžice a pod., môžete poškodiť povrch metiel a hákov.

Technické parametre
Napájanie: 230 V AC, 50 Hz
Príkon: 300 W
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Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektric-
ké 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 miest-
neho úradu,  najbližšieho zberného miesta, v Zákonu o odpadoch príslušnej země, v ČR č. 
185/2001 Sb. v platnom zneni. Dialej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových 
stránkach www.envidom.sk (likvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Spätný odber elektroodpadu
Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických 

a elektronických zariadení (z domácností)
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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, dovoľu-
jeme 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 starostlivo uschovajte 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, ktorým 
je Interservis Liberec s r.o. Pri reklamácii  je treba doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko:
TV Servis s r.o.,

Baláž Dušan, Halenárská 12, 460 07 Trnava, tel.:335513371


