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SAFETY INSTRUCTIONS

EN

IMPORTANT TO BE READ AND OBSERVE

Installation, including water supply (if any) and
electrical connections and repairs must be carried
out by a qualified technician. Do not repair or
replace any part of the appliance unless
specifically stated in the user manual. Keep
children away from the installation site. After
unpacking the appliance, make sure that it has not
been damaged during transport. In the event of
Very young children (0-3 years) should be kept
away from the appliance. Young children (3-8 years) problems, contact the dealer or your nearest
After-sales Service. Once installed, packaging
should be kept away from the appliance unless
continuously supervised. Children from 8 years old waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be
stored out of reach of children - risk of suffocation.
and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience The appliance must be disconnected from the
power supply before any installation operation and knowledge can use this appliance only if they
risk of electric shock. During installation, make
are supervised or have been given instructions on
sure the appliance does not damage the power
safe use and understand the hazards involved.
Children must not play with the appliance. Cleaning cable - risk of fire or electric shock. Only activate
the appliance when the installation has been
and user maintenance must not be carried out by
children without supervision. Never open the door completed.
Do not install your appliance where it may be
forcibly or use it as a step.
exposed to extreme conditions, such as: poor
PERMITTED USE
ventilation, temperatures below 5 °C or above 35 °C.
CAUTION: The appliance is not intended to be
When installing the appliance make sure that
operated by means of an external switching
the four feet are stable and resting on the floor,
device, such as a timer, or separate remote
adjusting them as required, and check that the
controlled system.
appliance is perfectly to level using a spirit level.
This appliance is intended to be used in
If the appliance is being installed on wood or
household and similar applications such as: staff
“floating” floors (certain parquet and laminate
kitchen areas in shops, offices and other working
materials), secure a 60 x 60 x 3 cm (at least) sheet
environments; farm houses; by clients in hotels,
of plywood to the floor then place the appliance
motels, bed & breakfast and other residential
on top of this.
environments; areas for communal use in blocks
Connect the water inlet hose(s) to the water
of flats or in launderettes.
supply in accordance with the regulations of your
Do not load the machine above the maximum
local water company.
capacity (kg of dry cloth) indicated in the
For cold fill only models: do not connect to the
programme table.
hot water supply.
This appliance is not for professional use. Do
For models with hot fill: the hot water inlet
not use the appliance outdoors.
temperature must not exceed 60 °C.
Do not use any solvents (e.g. turpentine,
The washing machine is fitted with transport
benzene), detergents containing solvents,
bolts to prevent any possible damage to the
scouring powder, glass or general purpose
interior during transport. Before using the
cleaners, or flammable fluids; do not machine
machine, it is imperative that the transport bolts
wash fabrics that have been treated with solvents are removed. After their removal, cover the
or flammable liquids.
openings with the 4 enclosed plastic caps.
INSTALLATION
After installation of the device, wait a few hours
The appliance must be handled and installed by before starting it so that it acclimates to the
two or more persons - risk of injury. Use protective
environmental conditions of the room.
gloves to unpack and install - risk of cuts.
Make sure that the ventilation openings in the
If you want to stack a dryer on top of your
base of your washing machine (if available on
washing machine, first contact our After-Sales
your model) are not obstructed by a carpet or
Service or your specialist dealer to verify whether
other material.
this is possible. This is only possible if the dryer is
Use only new hoses to connect the appliance
attached to the washing machine by means of
to the water supply. The old hose-sets should not
appropriate stacking kit available through our
be reused.
After- Sales Service or your specialist dealer.
The supply water pressure must be in the 0.1-1
Move the appliance without lifting it by the
MPa range.
worktop or top lid.
Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference. These
instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times.
The manufacturer declines any liability for failure to
observe these safety instructions, for inappropriate
use of the appliance or incorrect setting of controls.

Do not repair or replace any part of the
appliance unless specifically stated in the user
manual. Use only authorized After-sales Service.
Self or non-professional repair may lead to
dangerous incident resulting in live or health
threatening and/or significant property damage.
. The spare parts for the household machine will
be available for 10 years after placing the last unit
on the market as dictated by the European
Ecodesign regulation.
ELECTRICAL WARNINGS
It must be possible to disconnect the appliance
from the power supply by unplugging it if plug is
accessible, or by a multi-pole switch installed
upstream of the socket in accordance with the
wiring rules and the appliance must be earthed in
conformity with national electrical safety standards.
Do not use extension leads, multiple sockets or
adapters. The electrical components must not be
accessible to the user after installation. Do not use
the appliance when you are wet or barefoot. Do
not operate this appliance if it has a damaged
power cable or plug, if it is not working properly, or
if it has been damaged or dropped.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced with an identical one by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard - risk of electric shock.
CLEANING AND MAINTENANCE
WARNING: Ensure that the appliance is switched
off and disconnected from the power supply
before performing any maintenance operation. To
avoid risk of personal injury use protective gloves
(risk of laceration) and safety shoes (risk of
contusion); be sure to handle by two persons
(reduce load); never use steam cleaning equipment
(risk of electric shock). Non-professional repairs not
authorized by the manufacturer could result in a
risk to health and safety, for which the manufacturer

cannot be held liable. Any defect or damage
caused from non-professional repairs or
maintenance will not be covered by the guarantee,
the terms of which are outlined in the document
delivered with the unit.
DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the
recycle symbol .
The various parts of the packaging must therefore be disposed of
responsibly and in full compliance with local authority regulations
governing waste disposal.

DISPOSAL OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials.
Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
For further information on the treatment, recovery and recycling of
household electrical appliances, contact your local authority, the
collection service for household waste or the store where you purchased
the appliance. This appliance is marked in compliance with European
Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent
negative consequences for the environment and human health.
The symbol on the product or on the accompanying documentation
indicates that it should not be treated as domestic waste but must be
taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical
and electronic equipment.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

JE DŮLEŽITÉ SI JE PŘEČÍST A DODRŽOVAT

Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod
k použití. Uschovejte si jej pro pozdější použití.
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou
uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která
musíte dodržovat. Výrobce se zříká jakékoli
odpovědnosti za nedodržení těchto bezpečnostních
pokynů, nevhodné používání spotřebiče nebo
nesprávné nastavení ovladačů.
Velmi malé děti (0–3 roky) by se neměly ke
spotřebiči přibližovat. Nejsou-li malé děti (3−8 let)
pod dohledem, je třeba je držet v bezpečné
vzdálenosti od spotřebiče. Děti starší 8 let a osoby
s fyzickým, smyslovým či duševním postižením
nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou
tento spotřebič používat pouze pod dohledem
nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném
použití spotřebiče a rozumějí rizikům, která s jeho
používáním souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez
dohledu prováděly čištění a vykonávaly běžnou
údržbu spotřebiče. Nikdy neotvírejte dvířka násilím,
ani je nepoužívejte jako stupínek.
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k řízení
pomocí externího zařízení, jako je např. časovač,
nebo samostatného systému dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti
a podobných zařízeních jako: kuchyňské kouty pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích; statky; klienty hotelů, motelů, penzionů
a jiných ubytovací zařízení; oblasti komunálního
používání v bytech nebo prádelnách.
Nepřekračujte při plnění stroje jeho maximální
kapacitu (v kg suchého prádla) uvedenou v tabulce
programů.
Tento spotřebič není určen pro profesionální
použití. Spotřebič nepoužívejte ve venkovním
prostředí.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např.
terpentýn, technický benzín), čisticí prostředky
obsahující rozpouštědla, tekuté čisticí prášky, čisticí
prostředky na sklo, univerzální čisticí prostředky či
hořlavé tekutiny. V pračce neperte látky, které byly
ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
INSTALACE

CS

Stěhování a instalaci spotřebiče musejí provádět
minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění! Při
rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice
– nebezpečí pořezání!
Pokud chcete na pračku umístit sušičku, vyžádejte si
nejdříve od poprodejního servisu nebo prodejce
informaci, zda je to možné. Umístění sušičky na
pračku je dovoleno pouze tehdy, je-li sušička
připevněna k pračce pomocí příslušné spojovací

instalační soupravy, kterou získáte v poprodejním
servisním středisku nebo od specializovaného
prodejce.
Při přemísťování nikdy nedržte spotřebič za horní
desku nebo víko.
Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud
nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět
kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte
žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně
uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby
se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení
spotřebiče se přesvědčte, že během přepravy
nedošlo k jeho poškození. V případě problémů se
obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní
středisko. Po instalaci musí být obalový materiál
(plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo
dosah dětí – nebezpečí udušení. Před zahájením
instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické
sítě – nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během
instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí
kabel – nebezpečí požáru a úrazu elektrickým
proudem. Spotřebič zapněte až po dokončení jeho
instalace.
Neumisťujte zařízení do míst, kde by mohlo být
vystaveno následujícím extrémním podmínkám:
špatné větrání, teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než
35 °C.
Přesvědčte se, zda všechny čtyři nožičky stojí
pevně na zemi, podle potřeby je nastavte a pomocí
vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale
vodorovný.
Instalujete-li spotřebič na dřevěnou nebo
plovoucí podlahu (určité parketové nebo laminátové
materiály), připevněte k podlaze desku z překližky
o rozměrech nejméně 60 × 60 × 3 cm a na ni
spotřebič postavte.
Přívodní hadici(e) připojte v souladu s platnými
předpisy místního vodárenského podniku.
Pro modely pouze s přívodem studené vody:
Nepřipojujte přívod teplé vody.
Pro modely s přívodem horké vody: Teplota
přiváděné teplé vody nesmí překročit 60 °C.
Pračka je vybavena ochrannými přepravními
šrouby, které chrání vnitřek pračky před poškozením
při přepravě. Před použitím pračky musí být
přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Po
odstranění šroubů zakryjte otvory čtyřmi
přiloženými plastovými krytkami.
Po dokončení instalace zařízení a před jeho
zapnutím je třeba několik hodin vyčkat, než se
přizpůsobí podmínkám v místnosti.
Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory v podstavci
pračky (je-li u daného modelu k dispozici) zakryté
kobercem nebo jiným předmětem.

Pro připojení spotřebiče k rozvodu vody
používejte pouze nové hadice. Stará souprava hadic
není určena k opětovnému použití.
Tlak přívodní vody se musí pohybovat v rozmezí
0,1–1 MPa.
Neprovádějte žádnou opravu ani výměnu
jakékoli součásti spotřebiče, pokud nejsou uvedeny
v uživatelském návodu. Používejte pouze
autorizovaný poprodejní servis. Opravy, které
provedete sami nebo které nejsou provedeny
profesionály, mohou vést k ohrožení života nebo
zdraví a značnému poškození majetku.
Náhradní díly pro domácí spotřebiče budou k
dispozici 10 let po uvedení poslední jednotky na trh,
v souladu s evropským nařízením Ecodesign.

by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku!
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Předtím, než začnete
provádět jakoukoli údržbu, ujistěte se, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě. Abyste se vyhnuli zranění,
používejte ochranné rukavice (riziko tržných
poranění) a bezpečnostní obuv (riziko pohmoždění);
zajistěte manipulaci ve dvou osobách (snížení
hmotnosti břemene); nikdy nepoužívejte parní
čističe (riziko elektrického šoku). Neprofesionální
provádění oprav, které výrobce nepovoluje, by
mohla vést k ohrožení zdraví a bezpečnosti, za což
výrobce nelze činit odpovědným. Na vady nebo
poškození
zapříčiněné
prováděním
neprofesionálních oprav nebo údržby se nevztahuje
VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v dokumentaci,
V souladu s národními bezpečnostními normami která byla k jednotce dodaná.
týkajícími se elektrických zařízení musí být možné LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU
je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním
odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením Obal
symbolem
.
zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle
v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím platných místních předpisů týkajících se nakládání s odpady.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou Tento
spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně
a spotřebič musí být uzemněn.
použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro
zásuvky nebo adaptéry. Po provedení instalace elektrických
sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří oZajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
nebo naboso. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud
Symbol na výrobku nebo doprovodné dokumentaci udává, že tento
správně nefunguje nebo byl poškozen či spadl.
výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné
Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický ho odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických
ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik a elektronických zařízení.
nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE

Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto
bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich poruke pre
budúce použitie.
V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú
uvedené dôležité bezpečnostné opatrenia, ktoré
musíte vždy dodržiavať. Výrobca odmieta
zodpovednosť v prípade nedodržania týchto
bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania
spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.
Veľmi malé deti (0–3 rokov) nepúšťajte
k spotrebiču. Malé deti (3–8 rokov) nepúšťajte
k spotrebiču bez dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí môžu používať tento spotrebič len
v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny
týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným
spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti
sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Dvierka nikdy neotvárajte silou a nepoužívajte ich
ako stupienok.
POVOLENÉ POUŽÍVANIE

UPOZORNENIE: spotrebič nie je určený na
ovládanie externým vypínačom, ako je časovač
alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach
kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách
a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre
hostí v hoteloch, moteloch alebo iných ubytovacích
zariadeniach; oblasti na verejné používanie v blokoch
bytov alebo v práčovniach.
Neprekračujte maximálnu náplň spotrebiča (kg
suchej bielizne) uvedenú v tabuľke programov.
Tento spotrebič nie je určený na profesionálne
používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín,
benzén), pracie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá,
čistiaci prášok, čistiace prostriedky na sklo alebo
univerzálne čistiace prostriedky alebo horľavé
kvapaliny; v práčke neperte tkaniny, ktoré boli ošetrené
rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami.
INŠTALÁCIA
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So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať
ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri
vybaľovaní a inštalovaní používajte ochranné
rukavice – riziko porezania.
Ak chcete na práčku položiť sušičku bielizne, najprv
zavolajte servis alebo odborníka, aby ste si overili, či
je to možné. Umiestnenie sušičky na práčku je možné
iba s pomocou príslušnej súpravy, ktorú dostanete
v servise alebo u špecializovaného predajcu.
Nikdy nepremiestňujte spotrebič zdvihnutím za
pracovnú plochu alebo vrchný kryt.

Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je)
a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí
vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte
ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je
uvedené v návode na používanie. Nepúšťajte deti
k miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa uistite,
že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade
problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližšie
servisné stredisko. Po inštalácii treba odpad z balenia
(plasty, kusy polystyrénu a pod.) uložiť mimo dosahu
detí – nebezpečenstvo udusenia. Pred vykonávaním
inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od
elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte pozor,
aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel –
nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým
prúdom. Spotrebič zapnite až po ukončení inštalácie.
Spotrebič neinštalujte na mieste, kde by mohol
byť vystavený extrémnym podmienkam, napríklad
kde je slabé vetranie, teplota pod 5 °C alebo nad
35 °C.
Pri inštalovaní spotrebiča skontrolujte, či sú všetky
štyri nožičky stabilné a pevne dosadajú na podlahu,
v prípade potreby ich nastavte a pomocou vodováhy
skontrolujte, či je spotrebič v dokonale vodorovnej
polohe.
Ak spotrebič inštalujete na drevené alebo
plávajúce podlahy (určité parketové a laminátové
materiály), pripevnite k podlahe preglejkovú dosku
60 x 60 x 3 cm (minimálne) a spotrebič postavte na
ňu.
Napojte prívodnú hadicu (hadice) k prívodu vody
podľa smerníc miestnej vodárenskej spoločnosti.
Iba pre modely s prívodom studenej vody:
nepripájajte k prívodu teplej vody.
Pre modely s prívodom teplej vody: teplota
privádzanej teplej vody nesmie prekročiť 60 °C.
Práčka je upevnená prepravnými skrutkami, aby
sa predišlo prípadnému poškodeniu vnútorných
častí pri preprave. Pred použitím práčky musíte
vybrať prepravné skrutky. Po ich vybratí zakryte
otvory štyrmi priloženými plastovými krytmi.
Po inštalácii spotrebiča počkajte niekoľko hodín,
aby sa prispôsobil podmienkam okolia v miestnosti,
a až potom ho zapnite.
Skontrolujte, či vetracie otvory v spodnej časti
práčky (ak sú k dispozícii na vašom modeli) nie sú
zakryté kobercom alebo iným materiálom.
Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody
používajte iba nové hadice. Staré súpravy hadíc už
nepoužívajte.
Tlak privádzanej vody musí byť v rozsahu 0,1 –
1 MPa.

Nevykonávajte žiadnu opravu ani výmenu žiadnej
súčastí zariadenia, ak nie je uvedená v používateľskom
návode. Využívajte len služby autorizovaného
servisu. Svojpomocná oprava alebo neprofesionálne
vykonaná oprava môže viesť k nehodám ohrozujúcim
život alebo zdravie osôb a/alebo majetkové hodnoty.
Náhradné diely pre tento spotrebič budú
dostupné ešte 10 rokov po umiestnení poslednej
jednotky na trh podľa európskych predpisov o
ekologickom dizajne.
ELEKTRICKÁ VAROVANIE

ČISTENIE A ÚDRŽBA

POZOR! Pred vykonaním údržby vždy dbajte na
to, aby bol spotrebič vypnutý a odpojený od
elektrickej siete. Aby ste sa vyhli riziku úrazu,
používajte ochranné rukavice (riziko tržnej rany) a
bezpečnostnú
obuv
(riziko
pomliaždenia);
nezabudnite vykonávať manipuláciu dvoma
osobami (zníženie zaťaženia); nikdy nepoužívajte
parné čistiace zariadenie (nebezpečenstvo zásahu
elektrickým
prúdom).
Neodborné
opravy
nepovolené výrobcom môžu mať za následok
ohrozenie zdravia a bezpečnosti, za ktoré výrobca
nemôže niesť zodpovednosť. Na chyby alebo
poškodenia spôsobené neodbornými opravami
alebo údržbou sa nevzťahuje záruka, ktorej
podmienky sú uvedené v dokumente dodanom so
zariadením.

Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď
vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná, alebo
prostredníctvom
prístupného
viacpólového
prepínača nainštalovaného pred zásuvkou
a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými
bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV
materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom
adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho Obalové
recyklácie
.
elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými
spotrebič, keď ste mokrí alebo naboso. Spotrebič predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací Tento
spotrebič je vyrobený z recyklovateľných alebo znovu použiteľných
kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne, ak je materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii
odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii
poškodený alebo ak spadol.
domácich spotrebičov dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách
Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený
ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických
elektronických zariadení (OEEZ).
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo aZabezpečením
správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať
nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbol
na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená,
že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim odpadom,
ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické
zariadenia.
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