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ČÁST 1: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let 
a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
či mentálními schopnostmi nebo s  nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo 
byly poučeny o  používání spotřebiče bezpečným 
způsobem a  rozumí případným nebezpečím. Čištění 
a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič 
a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 
8 let.

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
• Před připojením rychlovarné konvice k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na typovém 

štítku konvice s elektrickým napětím zásuvky.
• Rychlovarnou konvici připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ:
Tato rychlovarná konvice není určena k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače 
nebo dálkového ovládání.

• Rychlovarná konvice je určena pro použití v domácnosti a podobných prostorech jako jsou:
– kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
– hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
– podniky zajišťující nocleh se snídaní;
– zemědělské farmy.

• Rychlovarnou konvici nepoužívejte venku.
• Rychlovarnou konvici neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Rychlovarnou konvici vždy 

umísťujte na stabilní, rovný a suchý povrch.
• Rychlovarnou konvici nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
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• Rychlovarnou konvici používejte pouze s podstavcem, který je s ní dodáván. Podstavec dodávaný s touto 
rychlovarnou konvicí nepoužívejte pro jiné typy rychlovarných konvic.

• Rychlovarnou konvici používejte pouze k vaření vody. 
• Pokud je rychlovarná konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí vroucí vody.
• Nepohybujte víkem konvice a neotevírejte jej, dokud se voda vaří.
• Při vaření vody dochází k  zahřívání těla konvice. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít 

k popálení pokožky. Ke zdvihnutí a přenášení rychlovarné konvice používejte rukojeť.
• Při manipulaci s konvicí naplněnou horkou vodou dbejte zvýšené opatrnosti.
• Rychlovarná konvice je chráněna proti poškození při náhodném spuštění bez vody.
• Pokud je rychlovarná konvice v provozu, nenechávejte ji bez dozoru.
• Rychlovarnou konvici vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji nebudete používat, před přemístěním nebo 

čištěním. 
• Rychlovarnou konvici nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti, neumísťujte ji do 

blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla. 
• Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
• Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo 

aby se nedotýkal horkého povrchu. 
• Neodpojujte rychlovarnou konvici od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození 

síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
• Nepoužívejte rychlovarnou konvici, jestliže spadla na zem, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo 

je-li netěsná.
• Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Rychlovarnou konvici s poškozeným 

síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
• Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte rychlovarnou konvici sami ani ji 

nijak neupravujte. Veškeré opravy této rychlovarné konvice svěřte autorizovanému servisnímu středisku. 
Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
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ČÁST 2: POPIS KONVICE

2. 3.

4.

5.

6.

7.

1.

1. Víko
2. Nálevka s vyjímatelným fi ltrem uvnitř
3. Bezpečnostní otevírání víka
4. Vodoznak
5. Rukojeť
6. Přepínač I/0 (zapnuto/vypnuto)
7. Podstavec se středovým konektorem
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ČÁST 3: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Z varné konvice a jejího podstavce sejměte veškerý obalový materiál. 
2. Varnou konvici naplňte čistou vodou až k rysce maxima. Vodu převařte a obsah konvice vyprázdněte. Tento 

postup opakujte 2krát až 3krát. 

POZNÁMKA: 
Pro uvaření vody v konvici postupujte dle pokynů uvedených v kapitole Použití varné konvice.

3. Nyní je varná konvice připravena k použití pro přípravu teplých nápojů apod.

ČÁST 4: POUŽITÍ VARNÉ KONVICE
1. Nastavte požadovanou délku síťového kabelu. Síťový kabel vtlačte do drážky v podstavci. Podstavec 

umístěte na stabilní, rovný a čistý povrch.
2. Varnou konvici naplňte požadovaným množstvím vody. Konvici můžete plnit nálevkou, anebo po otevření 

víka plnícím otvorem. Víko otevřete stlačením bezpečnostního uzavírání víka 4. Hladina vody musí 
dosahovat alespoň k rysce minima (0,5 l) a nesmí přesahovat rysku maxima (1,7 l).

VÝSTRAHA!
Nikdy nenaplňujte konvici, pokud je umístěna na podstavci. 
Pokud je varná konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí vroucí vody.

3. Konvici umístěte na podstavec. Vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce el. napětí. Přesvědčte se, že je víko 
konvice zavřeno.

4. Varnou konvici uveďte do chodu přepnutím spínače do polohy I (zapnuto). Světelná kontrolka zapnutí se 
rozsvítí.

UPOZORNĚNÍ:
Varnou konvici nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání varné konvice může nepříznivě ovlivnit její 
životnost. Zapnete-li omylem varnou konvici bez vody, termostat po dosažení určité teploty automaticky 
přeruší el. obvod a světelná kontrolka zapnutí zhasne. Konvici lze znovu spustit po několika minutách, jakmile 
dojde k ochlazení nerezového dna.

5. Jakmile se uvaří voda, dojde k automatickému vypnutí varné konvice a světelná kontrolka zapnutí 
zhasne. Před sejmutím konvice z podstavce se přesvědčte, že došlo k automatickému vypnutí. 
V  případě, že nedošlo k automatickému vypnutí, vypněte konvici ručně přepnutím spínače do polohy 
0 (vypnuto).

POZNÁMKA: 
Chod varné konvice může být kdykoli přerušen přepnutím spínače do polohy 0 (vypnuto).
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6. Uvařenou vodu nalijte do připravené nádoby, hrnku či šálku. Dbejte na to, aby při přenášení konvice 
spočívala ve vodorovné poloze, a to zejména tehdy, je-li naplněna až k rysce maxima. 

 Pokud chcete otevřít víko pro opakované naplnění konvice, nejprve vyprázdněte celý obsah konvice, aby 
nedošlo k opaření unikající párou. 

7. Po ukončení používání odpojte síťový kabel od zásuvky el. napětí. Konvici vyprázdněte a nechte vychladnout.

ČÁST 5: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

• Před čištěním odpojte síťový kabel od zásuvky el. napětí. Rychlovarnou konvici vyprázdněte a nechte ji 
zchladnout.

Čištění fi ltru
• Vyjímatelný fi ltr slouží k zachycení usazenin vodního kamene, aby se nedostaly do připravovaného nápoje. 

Filtr pravidelně čistěte pod čistou tekoucí vodou za použití jemného nylonového kartáčku, anebo jej ponořte 
na několik hodin do roztoku octa a vody (doporučené ředění 1:2). Po aplikaci roztoku omyjte fi ltr pod čistou 
tekoucí vodou. 

Čištění rychlovarné konvice
• Vodní kámen usazený ve vnitřním prostoru rychlovarné konvice odstraňujte pravidelně dle frekvence 

používání konvice. Při běžném používání (3krát až 5krát denně) doporučujeme odstraňovat vodní kámen:
– 1krát za měsíc v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou; 
– 1krát za dva až tři měsíce v oblastech s měkkou a středně tvrdou vodou. 

• K odstranění vodního kamene lze použít:
– 8% bílý vinný ocet, běžně dostupný v obchodech. Konvici naplňte ½ l octa a nechte jej odstát bez 

vaření po dobu 2 hodin. Poté rychlovarnou konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechte 
4krát až 5krát převařit čistou vodu.

– kyselinu citrónovou. Ve varné konvici převařte ½ l vody. Do převařené vody přidejte 30 g kyseliny 
citrónové a  nechte ji odstát cca 30 minut. Poté rychlovarnou konvici vyprázdněte a  před dalším 
použitím v ní nechte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.

• K  čištění vnějších částí rychlovarné konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík mírně navlhčený ve 
slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci kuchyňského saponátu otřete povrch 
konvice čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté jej vytřete dosucha.

• K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.
• K  čištění rychlovarné konvice a  jejího podstavce nikdy nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, 

benzín, ředidla apod.
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ČÁST 6: TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí ..........................................................................................................................................220–240 V

Jmenovitý kmitočet .....................................................................................................................................................50/60 Hz

Jmenovitý příkon ................................................................................................................................................. 1850–2200 W

Kapacita ...................................................................................................................................................................................... 1,7 l

Změny textu a technických specifi kací vyhrazeny.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v  průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, 
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích 
Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné pří-
rodní 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 nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné 
informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické 
bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme 
si právo na jejich změnu.



Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky PHILCO. Aby váš spotrebič slúžil čo najlepšie, prečítajte si všetky 
pokyny v tomto návode.
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ČASŤ 1: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov 
a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 
či mentálnymi schopnosťami alebo s  nedostatkom 
skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom 
a  rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie 
a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať 
deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu 
detí mladších ako 8 rokov.

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.
• Pred pripojením rýchlovarnej kanvice k  sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na 

typovom štítku kanvice s elektrickým napätím zásuvky.
• Rýchlovarnú kanvicu pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE:
Táto rýchlovarná kanvica nie je určená na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového 
spínača alebo diaľkového ovládania.

• Rýchlovarná kanvica je určená na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
– kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
– hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
– podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami;
– poľnohospodárske farmy.

• Rýchlovarnú kanvicu nepoužívajte vonku.
• Rýchlovarnú kanvicu neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Rýchlovarnú kanvicu 

vždy umiestňujte na stabilný, rovný a suchý povrch.
• Rýchlovarnú kanvicu nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
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• Rýchlovarnú kanvicu používajte iba s podstavcom, ktorý sa s ňou dodáva. Podstavec dodávaný s  touto 
rýchlovarnou kanvicou nepoužívajte pre iné typy rýchlovarných kanvíc.

• Rýchlovarnú kanvicu používajte iba na varenie vody. 
• Ak je rýchlovarná kanvica preplnená, môže dôjsť k vystreknutiu vriacej vody.
• Nepohybujte vekom kanvice a neotvárajte ho, kým sa voda varí.
• Pri varení vody dochádza k zahrievaniu tela kanvice. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu. Mohlo by dôjsť 

k popáleniu pokožky. Na zdvihnutie a prenášanie rýchlovarnej kanvice používajte rukoväť.
• Pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou dbajte na zvýšenú opatrnosť.
• Rýchlovarná kanvica je chránená proti poškodeniu pri náhodnom spustení bez vody.
• Ak je rýchlovarná kanvica v prevádzke, nenechávajte ju bez dozoru.
• Rýchlovarnú kanvicu vždy odpojte od sieťovej zásuvky, ak ju nebudete používať, pred premiestnením alebo 

čistením. 
• Rýchlovarnú kanvicu neklaďte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ju do 

blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla. 
• Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
• Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby 

sa nedotýkal horúceho povrchu. 
• Neodpájajte rýchlovarnú kanvicu od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu 

sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku sieťového kábla.
• Nepoužívajte rýchlovarnú kanvicu, ak spadla na zem, ak vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak 

je netesná.
• Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu. Rýchlovarnú kanvicu s poškodeným 

sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
• Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte rýchlovarnú kanvicu sami ani 

ju nijako neupravujte. Všetky opravy tejto rýchlovarnej kanvice zverte autorizovanému servisnému stredisku. 
Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
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ČASŤ 2: POPIS KANVICE

2. 3.

4.

5.

6.

7.

1.

1. Veko
2. Lievik s vyberateľným fi ltrom vnútri
3. Bezpečnostné otváranie veka
4. Vodoznak
5. Rukoväť
6. Prepínač I/0 (zapnuté/vypnuté)
7. Podstavec so stredovým konektorom
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ČASŤ 3: PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Z varnej kanvice a jej podstavca odoberte všetok obalový materiál. 
2. Varnú kanvicu naplňte čistou vodou až k ryske maxima. Vodu prevarte a obsah kanvice vyprázdnite. Tento 

postup opakujte 2-krát až 3-krát. 

POZNÁMKA: 
Pre uvarenie vody v kanvici postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole Použitie varnej kanvice.

3. Teraz je varná kanvica pripravená na použitie na prípravu teplých nápojov a pod.

ČASŤ 4: POUŽITIE VARNEJ KANVICE

1. Nastavte požadovanú dĺžku sieťového kábla. Sieťový kábel vtlačte do drážky v podstavci. Podstavec 
umiestnite na stabilný, rovný a čistý povrch.

2. Varnú kanvicu naplňte požadovaným množstvom vody. Kanvicu môžete plniť nálevkou alebo po otvorení 
veka plniacim otvorom. Veko otvoríte stlačením bezpečnostného uzatvárania veka 4. Hladina vody musí 
dosahovať aspoň k ryske minima (0,5 l) a nesmie presahovať rysku maxima (1,7 l).

VÝSTRAHA!
Nikdy nenaplňujte kanvicu, ak je umiestnená na podstavci. 
Ak je varná kanvica preplnená, môže dôjsť k vystrieknutiu vriacej vody.

3. Kanvicu umiestnite na podstavec. Vidlicu sieťového kábla pripojte k zásuvke el. napätia. Presvedčte sa, že je 
veko kanvice zavreté. 

4. Varnú kanvicu uveďte do chodu prepnutím spínača do polohy I (zapnuté). Svetelná kontrolka zapnutia sa 
rozsvieti.

UPOZORNENIE:
Varnú kanvicu nespúšťajte naprázdno. Nesprávne používanie varnej kanvice môže nepriaznivo ovplyvniť jej 
životnosť. Ak zapnete omylom varnú kanvicu bez vody, termostat po dosiahnutí určitej teploty automaticky 
preruší el. obvod a svetelná kontrolka zapnutia zhasne. Kanvicu je možné znovu spustiť po niekoľkých 
minútach, hneď ako dôjde k ochladeniu antikorového dna.

5. Hneď ako sa uvarí voda, dôjde k automatickému vypnutiu varnej kanvice a svetelná kontrolka zapnutia 
zhasne. Pred odobratím kanvice z podstavca sa presvedčte, že došlo k automatickému vypnutiu. V prípade, 
že nedošlo k automatickému vypnutiu, vypnite kanvicu ručne prepnutím spínača do polohy 0 (vypnuté).

POZNÁMKA: 
Chod varnej kanvice môžete kedykoľvek prerušiť prepnutím spínača do polohy 0 (vypnuté).

6. Uvarenú vodu nalejte do pripravenej nádoby, hrnčeka či šálky. Dbajte na to, aby bola kanvica pri prenášaní 
vo vodorovnej polohe, a to najmä vtedy, ak je naplnená až k ryske maxima. 

 Ak chcete otvoriť veko na opakované naplnenie kanvice, najprv vyprázdnite celý obsah kanvice, aby nedošlo 
k obareniu unikajúcou parou. 
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7. Po ukončení používania odpojte sieťový kábel od zásuvky el. napätia. Kanvicu vyprázdnite a  nechajte 
vychladnúť.

ČASŤ 5: ČISTENIE A ÚDRŽBA

• Pred čistením odpojte sieťový kábel od zásuvky el. napätia. Rýchlovarnú kanvicu vyprázdnite a nechajte ju 
schladnúť.

Čistenie fi ltra
• Vyberateľný fi lter slúži na  zachytenie usadenín vodného kameňa, aby sa nedostali do pripravovaného 

nápoja. Filter pravidelne čistite pod čistou tečúcou vodou za použitia jemnej nylonovej kefky alebo ho 
ponorte na niekoľko hodín do roztoku octu a vody (odporúčané riedenie 1:2). Po aplikácii roztoku umyte fi lter 
pod čistou tečúcou vodou. 

Čistenie rýchlovarnej kanvice
• Vodný kameň usadený vo vnútornom priestore rýchlovarnej kanvice odstraňujte pravidelne podľa frekvencie 

používania kanvice. Pri bežnom používaní (3-krát až 5-krát denne) odporúčame odstraňovať vodný kameň:
– 1-krát za mesiac v oblastiach s tvrdou a veľmi tvrdou vodou; 
– 1-krát za dva až tri mesiace v oblastiach s mäkkou a stredne tvrdou vodou. 
• Na odstránenie vodného kameňa je možné použiť:
– 8% biely vínny ocot, bežne dostupný v obchodoch. Kanvicu naplňte ½ l octu a nechajte ho odstáť bez 

varenia 2 hodiny. Potom rýchlovarnú kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4-krát až 
5-krát prevariť čistú vodu.

– kyselinu citrónovú. Vo varnej kanvici prevarte ½ l vody. Do prevarenej vody pridajte 30 g kyseliny citrónovej 
a nechajte ju odstáť cca 30 minút. Potom rýchlovarnú kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej 
nechajte 4-krát až 5-krát prevariť čistú vodu.

• Na  čistenie vonkajších častí rýchlovarnej kanvice používajte suchú handričku alebo handričku mierne 
navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu. Po aplikácii kuchynského saponátu utrite 
povrch kanvice čistou, mierne navlhčenou handričkou a potom ho vytrite dosucha.

• Na čistenie podstavca používajte iba suchú handričku.
• Na čistenie rýchlovarnej kanvice a jej podstavca nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, 

benzín, riedidlá a pod.
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ČASŤ 6: TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovitý rozsah napätia ..........................................................................................................................................220–240 V

Menovitý kmitočet ........................................................................................................................................................50/60 Hz

Menovitý príkon ................................................................................................................................................... 1850–2200 W

Kapacita ...................................................................................................................................................................................... 1,7 l

Zmeny textu a technických špecifi kácií vyhradené.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v  sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, 
obnovu a  recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých 
krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôže-
te 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 alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej 
likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho 
predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné 
informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej 
bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vy-
hradzujeme si právo na ich zmenu.
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Tisztelt Ügyfelünk,
köszönjük, hogy megvásárolta ezt a PHILCO terméket. A berendezés megbízható működése érdekében olvassa 
el az összes utasítást ebben az útmutatóban.


