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Bezpečnostné upozornenia
• Pred prvým zapnutím prístroja si prosím, pozorne, prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich na 

neskoršie použitie.
• Tento návod nevyhadzujte. Ak prístroj v budúcnosti zmení majiteľa, odovzdajte mu, prosím, 

aj tento návod.
• Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku prístroja zodpovedá sieťovému napätiu vo 

vašej domácnosti.

Poškodenie
• Po vybalení, prosím, skontrolujte, či nie je prístroj poškodený.
• Ak máte akékoľvek pochybnosti o správnej funkcii prístroja alebo ak je prístroj poškodený, 

nepoužívajte ho. Prístroj vypnite, vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a obráťte sa na 
svojho predajcu.

Umiestnenie prístroja
• Prístroj musí stáť na rovnom stabilnom povrchu, ktorý nie je vystavený vibráciám.
• Neumiestňujte prístroj na naklonený alebo nestabilný povrch, inak môže spadnúť na zem alebo sa 

prevrátiť.
• Sieťová zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti prístroja a musí byť ľahko dostupná.

Teplota
• Nevystavujte prístroj extrémne vysokým alebo nízkym teplotám. Postavte prístroj v dostatočnej 

vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú napríklad radiátory alebo plynové/elektrické kachle.
• Chráňte prístroj pred priamym slnečným svetlom a inými zdrojmi tepla.

Otvorený oheň
• Nikdy nestavajte na prístroj alebo do jeho blízkosti zapálené sviečky a iné predmety s otvoreným 

ohňom.

Vlhkosť
• Aby nedošlo k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu, nevystavujte tento 

prístroj dažďu, vlhkosti a kvapkajúcej či striekajúcej vode. Neklaďte na prístroj žiadne predmety 
naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.

• Ak sa do prístroja dostane tekutina, môže spôsobiť vážne poškodenie. Okamžite vypnite sieťové 
napájanie prístroja. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky a obráťte sa na 
svojho predajcu.

Odvetrávanie
• Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku prehriatia, zaistite, aby 

ventilačné otvory neboli zakryté závesmi alebo inými materiálmi.
• Neinštalujte a neumiestňujte tento prístroj do knižnice, vstavanej skrine alebo iných obmedzených 

priestorov. Zaistite dostatočné odvetrávanie prístroja.

Bezpečnosť
• Pred pripojením/odpojením iných zariadení alebo pred premiestnením prístroja vždy prístroj 

odpojte od sieťového napájania.
• V prípade búrky odpojte prístroj od sieťovej zásuvky.

Sieťový napájací kábel
• Dbajte na to, aby prístroj alebo podstavec prístroja nestál na sieťovom napájacom kábli, pretože 

hmotnosť prístroja by mohla poškodiť sieťový napájací kábel a vytvoriť bezpečnostné riziko.
• Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo 

podobne kvalifi kovaná osoba, aby nedošlo k vzniku nebezpečenstva.
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Rušenie
• Nestavajte prístroj na spotrebiče, ktoré môžu spôsobovať elektromagnetické rušenie, ani do ich 

blízkosti. V opačnom prípade môže dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu funkcie prístroja, ktoré sa 
môže prejaviť skreslením obrazu alebo zvuku.

Batéria
• Existuje nebezpečenstvo, že batérie používané v tomto prístroji by mohli ľahko prehltnúť malé 

deti.
• Preto nepoužívané batérie udržujte mimo dosahu malých detí a zaistite, aby bol držiak batérií 

bezpečne zasunutý v prístroji. Pri podozrení na prehltnutie batérie vyhľadajte okamžite lekársku 
pomoc.

• Vybité batérie zlikvidujte zodpovedajúcim spôsobom podľa pokynov v tomto návode.

Slúchadlá
• Dlhodobé počúvanie zvuku s vysokou hlasitosťou môže trvale poškodiť váš sluch.
• Pred nasadením slúchadiel znížte hlasitosť, potom nasaďte slúchadlá a pomaly zvyšujte hlasitosť 

na pohodlnú posluchovú úroveň.

Dozor
• Dozrite na to, aby sa deti s prístrojom a jeho diaľkovým ovládačom nehrali.
• Nedovoľte, aby ktokoľvek, najmä deti, strkal do otvorov a štrbín v kryte prístroja nejaké predmety – 

mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom so smrteľnými následkami.

Opravy
• Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte skrutky na prístroji – prístroj neobsahuje 

žiadne súčasti, ktoré by ste mohli sami opraviť. Zverte, prosím, všetky údržbové práce 
kvalifi kovaným servisným technikom.

Údržba
• Pred čistením prístroj vždy odpojte od sieťovej zásuvky.
• Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s brúsnym účinkom, pretože by mohli poškodiť povrch 

prístroja.
• Na čistenie prístroja nepoužívajte tekutiny.

Laserový produkt triedy 1
• Tento prístroj používa laser. Pri používaní ovládacích prvkov, nastavovaní 

alebo vykonávaní postupov, ktoré sú v rozpore s týmto návodom na 
obsluhu, môže dôjsť k nebezpečnému vystaveniu osôb žiareniu.

• Pred premiestnením prístroja zaistite, aby bola zásuvka na disk prázdna.
• Keď prístroj nepoužívate, vždy z neho vyberte disk.
• Ak tak neurobíte, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu disku a prístroja.
• Neumiestňujte zariadenia na seba – teplo z iných zariadení by mohlo 

ovplyvniť správnu funkciu tohto prístroja.

LASEROVÝ 
PRODUKT TRIEDY 1

UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PRÚDOM – 

NEOTVÁRAŤ!

Symbol blesku umiestnený v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na 
existenciu neizolovaného „nebezpečného napätia“ vnútri prístroja, ktoré môže mať takú 
intenzitu, že môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Symbol výkričníka umiestnený v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa 
na dôležité pokyny na obsluhu a údržbu (opravy), ktoré sa nachádzajú v sprievodnej 
dokumentácii prístroja.
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Záznamy majiteľa
Pre vaše pohodlie odporúčame, aby ste si tu pre budúce použitie poznamenali číslo modelu a výrobné 
číslo prístroja.

Číslo modelu:............................................................................................................................................

Výrobné číslo: ...........................................................................................................................................
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Popis produktu
Pohľad spredu

Pohľad zhora

Pohľad zozadu

1. Reproduktory
2. LCD displej
3. Indikátor FM stereo 
4. Teleskopická anténa
5. Tlačidlo NEXT (Ďalší)
 CD: vyhľadávanie ďalšej skladby.
6. Tlačidlo PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
 CD: spustenie/pozastavenie prehrávania.
7. Tlačidlo BACK (Späť)
 CD: vyhľadávanie predchádzajúcich skladieb
8. Tlačidlo STOP (Zastavenie)
 CD: zastavenie prehrávania alebo zmazanie 

programu.
9. Dvierka CD mechaniky
10. Tlačidlo REPEAT (Opakovanie)
11. Tlačidlo PROGRAM/RESTART 

(Programovanie/Reštart)
12. Konektor na slúchadlá
13. Volič FUNCTION (Funkcia)

- výber CD/MP3, FM ST. (FM stereo) 
a OFF (Vypnuté).

14. Rukoväť
15. Ovládač VOLUME (Hlasitosť)
16. Konektor AC IN (Vstup striedavého 

napájania)
- pripojte sieťový napájací kábel do 

sieťovej zásuvky.
17. Priestor na batérie
18. Ovládač TUNING (Ladenie)

- ladenie staníc FM rádia.
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Zdroj energie
Pripojenie sieťového napájania
Upozornenie:
• Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Zaistite, aby napájacie napätie zodpovedalo napätiu 

uvedenému na typovom štítku umiestnenom v zadnej alebo dolnej časti prístroja.

Varovanie:
• Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Na odpojenie sieťového napájania vždy vytiahnite 

zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Poznámka: Umiestnite tento prístroj do blízkosti sieťovej zásuvky, aby bol sieťový napájací kábel 
ľahko dostupný.

1. Pripojte napájací kábel ku konektoru AC IN na prístroji a do sieťovej zásuvky.
2. Tip na úsporu energie: Po ukončení používania prepnite prepínač do polohy OFF (Vypnuté).

Inštalácia/výmena batérií v prístroji (nie sú súčasťou príslušenstva)

Poznámka: Tento prístroj je možné napájať z batérií alebo zo siete.

Batérie nie sú súčasťou dodávaného príslušenstva.
1. Otvorte priestor na batérie.
2. Vložte 8 batérií UM-2 tak, aby bola dodržaná uvedená polarita (+/-).
3. Uzavrite priestor na batérie.

Manipulácia s batériami
• Nevhodné alebo nesprávne použitie batérií môže spôsobiť koróziu alebo únik elektrolytu, čo môže 

mať za následok požiar, zranenie osôb alebo poškodenie majetku.
• Keď sú batérie vybité, nebude prístroj fungovať. Nahraďte obe batérie súčasne novými batériami.
• Používajte iba batérie typu, ktorý je uvedený v tomto návode.
• Nepoužívajte nové batérie spoločne s vybitými a nekombinujte rôzne typy batérií.
• Nevyhadzujte vybité batérie do bežného domového odpadu. Zlikvidujte ich podľa miestnych 

predpisov.
• Ak nebudete prístroj dlhšie používať, vyberte z neho batérie, aby z batérií neunikol elektrolyt.

Poznámka: Pri výmene batérií nezabudnite zlikvidovať staré batérie v súlade s príslušnými 
predpismi. Mali by sa zlikvidovať na špeciálne určenom mieste tak, aby sa mohli bezpečne 
recyklovať a nepredstavovali žiadne riziko pre životné prostredie. Nespaľujte ich, ani ich 
nezakopávajte do zeme.
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Všeobecné ovládanie
1. Na zapnutie a výber režimu nastavte volič FUNCTION do polohy CD/MP3 alebo FM ST. 

(FM stereo).
2. Pomocou ovládača VOLUME nastavte hlasitosť zvuku.
3. Na vypnutie prístroja nastavte volič FUNCTION do polohy OFF (Vypnuté).

Poznámka: Aby sa zbytočne neplytvalo energiou, nastavte vždy po ukončení používania volič 
FUNCTION do polohy OFF (Vypnuté).

Príjem rádia
1. Nastavte volič FUNCTION do polohy FM ST. (FM stereo).
2. Otáčaním ovládača TUNING nalaďte stanicu.

Poznámka: Indikátor stereofónneho príjmu v pásme FM sa rozsvieti v prípade presunutia voliča 
pásma na FM stereo a naladení rádia na príjem FM stereo stanice.

Užitočné tipy:
• Na zlepšenie príjmu v pásme FM môžete roztiahnuť, nakloniť alebo natočiť teleskopickú anténu.

Používanie slúchadiel
Pred pripojením slúchadiel znížte hlasitosť. S nasadenými slúchadlami pomaly zvyšujte hlasitosť až 
na požadovanú úroveň. Po pripojení slúchadiel sa reproduktor automaticky vypne.

Poznámka: Nepočúvajte zvuk s nadmerne vysokou hlasitosťou, ktorá by mohla poškodiť váš sluch. 
Dlhodobé počúvanie s maximálnou hlasitosťou môže poškodiť váš sluch.
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Ovládanie prehrávania CD/MP3
Prístroj podporuje prehrávanie bežne predávaných diskov audio CD vrátane CD-R, CD-RW a súborov 
MP3.

Poznámka:
• Napriek tomu, že je toto prenosné rádio s CD prehrávačom schopné popri bežných kompaktných 

diskoch prehrávať aj disky vo formáte CD-R a CD-RW, nie je možné poskytnúť 100 % záruku, 
že všetky disky CD-R/RW sa prečítajú; prehrávanie závisí okrem iného od kvality a stavu 
používaného disku. Chyba pri prehrávaní nemusí nutne znamenať, že je prístroj pokazený.

• Nie je možné prehrávať disky CD zakódované pomocou technológií na ochranu autorských práv.

Prehrávanie disku CD alebo MP3
1. Prepnite volič FUNCTION do polohy CD/MP3.
2. Stlačením pravého rohu otvorte dvierka CD mechaniky.
3. Vložte disk CD tak, aby bola strana s potlačou obrátená nahor.

• Na displeji sa zobrazí celkový počet skladieb.
• Ak nie sú dvierka CD mechaniky uzatvorené, zobrazí sa na 

displeji indikácia „OP“ (Otvorené).
• Ak nie je v prístroji žiadny disk, zobrazí sa na displeji 

indikácia „NO“ (Žiadny disk).
4. Na spustenie prehrávania skladby stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE. 

Na pozastavenie prehrávania skladby znovu stlačte toto tlačidlo. 
Ďalším stlačením môžete prehrávanie obnoviť.

5. Stlačte tlačidlo NEXT alebo BACK na prechod na ďalšiu skladbu 
alebo späť na predchádzajúcu skladbu.
• Počas prehrávania stlačte a podržte, kým nenájdete 

požadované miesto v skladbe.
6. Na ukončenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP.

Celkový 
počet skladieb

Celkový 
počet skladieb

Možnosti prehrávania
Nastavenie úrovne hlasitosti
1. Počas prehrávania otáčajte ovládačom VOLUME na zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti.

Výber režimov prehrávania
1. Opakovaným stlačením tlačidla REPEAT vyberte režim prehrávania:

• Repeat (Opakovanie): opakovanie jednej skladby.
• Repeat all (Opakovať všetko): opakovanie celého disku.

2. Na návrat k normálnemu prehrávaniu stlačte opakovane tlačidlo REPEAT tak, aby sa prestali 
zobrazovať ikony režimu prehrávania.

REPEAT 1 (Opakovať 1) REPEAT ALL 
(Opakovať všetko)

NORMAL PLAYBACK
(Normálne prehrávanie)

REPEAT 1 (Opakovať 1) REPEAT ALL 
(Opakovať všetko)

NORMAL PLAYBACK
(Normálne prehrávanie)
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Programové prehrávanie
Prístroj umožňuje naprogramovať a uložiť až 20 skladieb na prehrávanie disku vo vybranom poradí. 
Pred použitím nezabudnite stlačiť tlačidlo STOP.

1. Stlačte tlačidlo PROGRAM/RESTART na aktiváciu programovania.
• Na displeji bude blikať indikácia „PROGRAM“ a „P01“.

2. Stlačením tlačidla BACK alebo NEXT vyberte požadované číslo skladby.
3. Stlačte tlačidlo PROGRAM/RESTART na uloženie požadovaného čísla skladby.
4 Opakovaním kroku 2 – 3 vložte do programovej pamäte ďalšie skladby.

• Keď je pamäť plná, začne na displeji blikať indikácia „FULL“ (Zaplnené).
5. Na prehrávanie programu stlačte v režime zastavené tlačidlo PLAY/PAUSE.

• Na displeji sa zobrazí indikácia „PROGRAM.“.
6. Na zmazanie programu stlačte v režime zastaveného prehrávania jedenkrát tlačidlo STOP alebo 

otvorte dvierka CD mechaniky.
• Indikácia „PROGRAM“ zhasne.
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Údržba
Čistenie prístroja
• Ak chcete prístroj vyčistiť, očistite kryt mierne navlhčenou handričkou bez chuchvalcov.
• Nepoužívajte žiadne čistiace tekutiny obsahujúce lieh, čpavok alebo látky s brúsnym účinkom.
• Nestriekajte na prístroj alebo do jeho blízkosti žiadnymi sprejmi.

Poznámka: Pred čistením vždy skontrolujte, či je prístroj celkom odpojený od sieťovej zásuvky.

Manipulácia s diskami
• Nedotýkajte sa strany diskov so záznamom.
• Nepripevňujte na disk papieriky ani pásky.

Prehrávaná strana

Čistenie diskov
• Odtlačky prstov a prach na disku spôsobujú zhoršenie kvality obrazu a zvuku. Očistite disk jemnou 

handričkou pohybmi smerom od stredu disku k okrajom. Vždy udržujte disk čistý.
• Ak nie je možné prach odstrániť jemnou handričkou, očistite disk mierne navlhčenou handričkou 

a potom ho vysušte suchou handričkou.
• Nepoužívajte žiadne typy rozpúšťadiel, ako napríklad riedidlá, benzén, bežne predávané čistiace 

prostriedky alebo antistatické spreje. Mohlo by dôjsť k poškodeniu disku.

Čistenie snímacej šošovky
• Očistite šošovku štetcom na čistenie objektívov fotoaparátov alebo podobným prostriedkom. 

Postupujte podľa pokynov na použitie čistiaceho prostriedku.

Skladovanie diskov
• Neskladujte disky na miestach vystavených priamemu slnečnému svetlu alebo v blízkosti zdrojov 

tepla.
• Neskladujte disky na miestach vystavených vplyvom vlhkosti a prachu, ako napríklad v kúpeľniach 

alebo v blízkosti zvlhčovačov.
• Skladujte disky zvislo v puzdrách – skladanie diskov na seba alebo ukladanie predmetov na disky 

bez puzdra môže spôsobiť deformáciu.
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Riešenie problémov
Ak dôjde k nejakej poruche, skontrolujte najprv nižšie uvedené body a až potom odneste prístroj 
na opravu.
Ak sa vám pomocou nasledujúcich pokynov nepodarí problém odstrániť, obráťte sa na svojho 
predajcu alebo na servisné stredisko.

Poznámka: Nerozoberajte prístroj, pretože by ste sa vystavili nebezpečenstvu úrazu elektrickým 
prúdom. Za žiadnych okolností by ste nemali prístroj opravovať sami, pretože by tým došlo 
k ukončeniu platnosti záruky.

Nie je pripojené napájanie
• Skontrolujte, či je pevne pripojený napájací kábel.
• Skontrolujte, či je v sieťovej zásuvke elektrická energia.
• Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.

Žiadny zvuk alebo nekvalitný zvuk
• Upravte nastavenie hlasitosti.

Prístroj nereaguje
• Odpojte a znovu pripojte sieťový napájací kábel, a potom prístroj opäť zapnite.
• Elektrostatický výboj – odpojte sieťový napájací kábel a po niekoľkých sekundách ho znovu 

pripojte.

Disk sa neprehráva
• Disk je znečistený. Vyčistite disk CD.
• Disk je vložený obrátene. Vyberte disk CD a vložte ho správnou stranou nahor.
• Použite fi nalizovaný disk CD alebo disk podporovaného formátu.

Preskakovanie skladieb na disku CD
• Skontrolujte, či nie je disk CD poškodený alebo znečistený.
• Zaistite, aby bol deaktivovaný režim programovania.

Nekvalitný príjem rádia
• Príčinou nekvalitného príjmu môže byť elektrické rušenie u vás doma. Presuňte prístroj ďalej od 

potenciálnych zdrojov rušenia (najmä zariadení s motormi a transformátormi).
• Rozviňte teleskopickú anténu na maximum.

Pri prevádzke na batérie prístroj nefunguje správne
• Batérie sú vybité. Vymeňte batérie za nové.
• Batérie sú vložené s nesprávnou polaritou.
• Znovu vložte batérie tak, aby ich polarita (+/–) zodpovedala polarite v prístroji (+/–).

Súbor z disku MP3 sa neprehráva
• Skontrolujte formát súboru. Tento produkt podporuje iba formát MP3.

Poznámky:
• Ak tento prístroj 30 minút nepoužijete, automaticky sa prepne do POHOTOVOSTNÉHO režimu. 

Na obnovenie prevádzkového režimu stlačte tlačidlo PROGRAM/RESTART.
• Ak dôjde k nejakému neobvyklému stavu, prepnite volič FUNCTION do polohy OFF (Vypnuté) 

a potom ho prepnite späť do polohy CD/MP3 alebo FM ST. (FM stereo).
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Informácie o ochrane životného prostredia
Nepoužívame žiadne zbytočné obalové materiály. Obal prístroja je možné jednoducho rozdeliť na tri 
materiály: lepenku, polystyrén a plasty.

Váš prístroj je zhotovený z materiálov, ktoré je možné recyklovať, ak je prístroj rozobraný 
špecializovanou fi rmou. Dodržujte, prosím, miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalov, vybitých 
batérií a vyradených prístrojov.
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Technické údaje
Zdroj energie: Sieťové napájanie: AC (stried.) 230 V ~ 50 Hz
  Batérie: DC (jednosm.) 2× 6 V (8× UM-2, batérie nie sú súčasťou 

príslušenstva)
Spotreba energie: 10 W
Rozmery: 257 (D) × 200 (Š) × 118 (V) mm
Hmotnosť: 1,25 kg
Frekvenčné pásmo: FM 88 – 108 MHz
Výstupný výkon (RMS): 1,2 W × 2
Konektor na slúchadlá: 3,5 mm

(Technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.)
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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. 
Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné 
miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych 
krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového 
produktu. 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 alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii 
tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené 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 spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.


