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Vzhledem k technickému pokroku se tento diagram může mírně lišit od vzhledu 
přístroje, který jste si zakoupili.

Názvy součástí

Rukojeť zásobníku

Dvířka

Podstavec

Uzemnění

Napájecí kabel

Zadní krycí  
deska bubnu

Volič programu

Zadní deska

Zadní kryt

Odtokový otvor

Před použitím sušičky si přečtěte celý návod. 
Sušičky jsou vybaveny návodem k obsluze, údržbě a montáži.

NÁVOD SI USCHOVEJTE.
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 Při používání sušičky dodržujte tyto pokyny - zamezíte tak 
riziku vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
1. Před použitím této sušičky si přečtěte celý návod. 
2. Nesušte předměty, které byly předtím čištěny, vyprány nebo postříkány 

benzínem, čistícími ředidly, petrolejem, vosky, atd. nebo látky, které jimi 
nasákly. Nevkládejte do sušičky předměty kontaminované hořlavými látkami, 
např. benzínem, čistícími rozpouštědly, kuchyňským olejem, tukem, lakem na 
vlasy apod. Neskladujte tyto látky na sušičce nebo v její blízkosti. Tyto látky 
uvolňují výpary, které se mohou vznítit nebo explodovat.

3. Tento přístroj není určen k obsluze osobami (včetně nezletilých) se sníženými 
psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami 
s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem 
osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly poučeny o používání 
přístroje. Je třeba dohlédnout, aby si s přístrojem nehrály děti. Nedovolujte 
dětem hrát si na sušičce nebo v ní. V případě používání sušičky v blízkosti dětí 
je třeba přísný dohled. 
Před vyřazením sušičky z provozu nebo před její likvidací odstraňte dvířka 
sušičky, aby nedošlo k náhodnému zachycení.

5. Nesahejte do sušičky, pokud se buben pohybuje, zamezíte tak zranění. Než 
sáhnete dovnitř bubnu, počkejte, dokud se sušička zcela nezastaví.

6. Neinstalujte ani neskladujte tento přístroj na místech, kde bude vystaven 
působení vody nebo povětrnostních vlivů.

7. Nedovolené zasahování do ovladačů není povoleno.
8. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou součást přístroje ani neprovádějte 

žádnou údržbu, pokud tak není výslovně uvedeno v uživatelském návodu 
k obsluze nebo vydaném návodu k opravě prováděné uživatelem, kterému 
rozumíte a máte odpovídající schopnosti provést danou akci.

9. Nesušte předměty, které obsahují gumu, pěnovou gumu, plasty nebo papír 
- mohou způsobit požár.

10. Aviváže a podobné produkty je třeba používat v souladu s návodem výrobce.
11. Prachový filtr čistěte před každým použitím nebo po něm.
12. Tuto sušičku je před použitím třeba správně instalovat v souladu s návodem 

k montáži.
13. Pro zamezení rizika úrazu elektrickým proudem a zajištění stability během 

provozu je třeba sušičku instalovat a elektricky uzemnit. Toto může provádět 
pouze kvalifikovaná osoba v souladu s místními předpisy.

14. Před zahájením údržby sušičku vždy odpojte od přívodu elektrického proudu. 
Kabel odpojujte uchopením za zástrčku, nikoli za šňůru.

15. Sušičku je možné používat pouze k určenému účelu. 
16. Nesedejte si na vrchní část sušičky.

Důležité bezpečnostní pokyny
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17. V případě poškození napájecího kabelu je třeba pro zamezení vzniku rizika 
požádat o jeho výměnu výrobce, jeho servisního zástupce nebo osoby 
kvalifikované odpovídajícím způsobem.

18. Neuvádějte sušičku do provozu, pokud jsou některé součásti poškozené nebo 
chybí.

19. Neskladujte a nepoužívejte v blízkosti přístroje benzín nebo jiné vznětlivé páry 
a tekutiny.

20. Udržujte okolí přístroje čisté, bez prachu, textilních vláken a nečistot.
21. Zamezte riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte 

adaptér ani prodlužovací kabel a neodstraňujte z napájecího kabelu zemnicí 
hrot. Porušení tohoto nařízení může způsobit zranění, požár nebo smrt.

22. Nesušte v sušičce nevyprané předměty.
23. Předměty umazané od látek, např. kuchyňského oleje, acetonu, alkoholu, 

benzínu, petroleje, odstraňovačů skvrn, terpentýnu, vosků a odstraňovačů 
vosku je před sušením v bubnové sušičce třeba vyprat v horké vodě 
s přídavkem vyšší než běžné dávky pracího prostředku.

24. V sušičce nelze sušit předměty obsahující pěnovou gumu (latexová pěna), 
sprchové pokrývky hlavy, vodotěsné textilie, předměty s pogumovaným 
rubem a přikrývky nebo polštáře naplněné pěnovou gumou.

25. Závěrečná část sušícího procesu probíhá bez tepla (ochlazovací cyklus), 
aby předměty při vytahování ze sušičky měly teplotu, při níž nedoje k jejich 
poškození.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nezastavujte sušící cyklus před jeho ukončením, 
pokud předměty ihned nevytáhnete a neroztáhnete, aby se horko 
rozptýlilo.

Důležité bezpečnostní pokyny
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 Rozměry
a = 855 mm
b = 600 mm
c = 595 mm
Hmotnost = 43 kg

 Příslušenství
 Kontrolní seznam příslušenství a součástek dodávaných s přístrojem:

Název
Návod  

k obsluze
Osvědčení 

o shodě
Odtoková 

hadice

Množství 1 1 1

 Za účelem zajištění normálního provozu sušičky je třeba věnovat pozornost 
následujícím pokynům:
n Sušička musí při montáži stát v rovnováze. Její dno je vybaveno 

nastavitelnými nohami. Před zahájením provozu přizpůsobte tyto 4 nohy 
tak, aby přístroj stál v rovnováze.

n	Zkontrolujte, zda sušička nebyla během přepravy poškozena. Poškozenou 
sušičku nepoužívejte. Pokud je přístroj poškozený, kontaktujte vašeho 
dodavatele.

n	Sušičku je třeba udržovat mimo dosah hořlavých látek.
n	Okolní prostředí musí být čisté a je třeba ho větrat.
n	Pro umožnění lepšího výkonu sušičky nesmí být teplota prostředí nižší než 

10 oC a vyšší než 35 oC.

Montáž
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 Oboustranná dvířka

 Tato jedinečná vlastnost vám umožňuje instalovat sušičku do polohy, která je 
pro vás nejpohodlnější, protože směr otevírání dvířek lze změnit. Postup je 
následující:

1. Vyšroubujte 4 šrouby závěsů, upevňujících dvířka k přístroji a dvířka 
sejměte.

2. Odšroubujte dvířka, sejměte krytky západek na protější straně dvířek 
a přesaďte je na opačnou stranu.

3. Odšroubujte závěsy dvířek, sejměte krytky závěsů na protější straně dvířek 
a přesaďte je na opačnou stranu.

4. Z otvorů na přístroji odstraňte 4 zaslepovací kolíčky a vložte je do otvorů na 
druhé straně.

5. Dvířka opět nasaďte na protější straně přístroje.

a – závěs dvířek  b – krytka západky  c - dvířka 
d - krytka závěsu  e – západka dvířek  f – zaslepovací kolíček

Montáž
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 Přepojení odtoku

 Během sušení prádla se kondenzovaná voda automaticky shromažďuje  
v zásobníku uvnitř přístroje. Po každém sušícím cyklu je třeba vodu 
ze zásobníku odstranit. Pokud se vaše sušička nachází v blízkosti 
odpadu, můžete umožnit odtékání kondenzované vody přímo do odpadu 
prostřednictvím přiložené hadice. Nemusíte tedy vylévat vodu po každém 
použití přístroje. 
 
Postup připojení odtokové hadice je následující:
1. Uvolněte úchytku hadice na místě připojení odtokové hadice.
2. Táhnutím odpojte hadici od místa připojení odtokové hadice.
3. Nasaďte odtokovou hadici (příslušenství) na místo připojení odtokové 

hadice.
4. Hadici upevněte pomocí úchytky. 

Poznámka: Výtokový otvor hadice nesmí být více než 1 m nad podlahou.

Montáž
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 Upozornění
n	Před použitím odstraňte z bubnu nečistoty pomocí vlhké utěrky.
n	Pro zvýšení účinnosti sušení odstraňte ze síta filtru nečistoty.

 Připojení k elektrické síti
 Před připojením sušičky k elektrické síti zkontrolujte:
n	Zda napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku;
n	Zda napájecí snese maximální výkonovou zátěž sušičky;
n	Zda napájecí zásuvka odpovídá zástrčce sušičky. V opačném případě 

vyměňte napájecí kabel nebo zásuvku, aby si navzájem odpovídaly. 
Napájecí kabel může vyměnit pouze kvalifikovaná osoba nebo náš 
autorizovaný servisní zástupce.

n	Sušička musí být bezpečně uzemněna.

 Ošetření prádla určeného k sušení
n	Ujistěte se prostřednictvím údajů umístěných uvnitř oděvů, že je lze sušit.
n	V sušičce lze sušit pouze odstředěné prádlo. Nevkládejte do přístroje příliš 

mokré prádlo.
n	Vyprázdněte všechny kapsy, vyjměte předměty jako klíček a mince 

a odstraňte ozdoby, které nejsou vhodné k sušení.
n	Zapněte zipy, přišijte a opravte uvolněné spony a utáhněte vytažené stuhy, 

aby se oděvy nezamotaly. Je-li to nutné, vložte malé předměty do síťky.
n	Pro dosažení lepšího výsledku sušení vkládejte oděvy do bubnu sušičky 

volně.

 Vložení
 Zkontrolujte údaje o ošetřování umístěné uvnitř oděvů.
 ÚDAJE O OŠETŘOVÁNÍ, KTERÉ MŮŽETE NAJÍT NA LÁTKÁCH:

Sušit při  
normální teplotě

Sušit při snížené 
teplotě

Nesušit 
v sušičce

 Upozornění:  Nesušte vlněné oděvy nebo oděvy vyrobené z vlněných 
směsí, pokud na nich není uvedeno, že jsou vhodné k sušení. 
V opačném případě hrozí jejich sražení.

Příprava
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A – volič programu
 Pro volbu vybraného programu sušení otočte tímto ovladačem. Tento typ 

sušičky má 11 variant programu. Popis jednotlivých programů najdete 
v seznamu programů na straně 10. Je-li zvolen program sušení, příslušná 
kontrolka svítí.

B – tlačítko Start/Pause
 Pro zapnutí sušičky zlehka stiskněte toto tlačítko. Při opětovném stisknutí 

tohoto tlačítka v průběhu provozu sušičky začne kontrolka a displej blikat 
a přístroj se zastaví. Při opětovném stisknutí tlačítka bude program pokračovat.

C – tlačítko signálu
 Při dokončení sušícího cyklu zazní přerušovaný akustický signál. Stiskem 

tohoto tlačítka se signál vypne.

D – tlačítko pro zamezení pomačkání
 Při zvolení této doplňující funkce se fáze proti pomačkání prádla na konci 

sušícího cyklu prodlouží o 60 minut. Prádlo lze vyjmout kdykoli v průběhu této 
fáze proti pomačkání.

E – tlačítko pro jemné prádlo
 V průběhu tohoto programu se teplota a výkon sníží a prodlouží se čas sušení 

pro lepší péči o jemné prádlo.

F – tlačítko pro časový posun
 Stiskněte toto tlačítko před zahájením programu. Můžete zvolit zahájení 

sušení až po nastavené době. Sušení lze odložit o dobu v rozmezí od 1 do 
19 hodin. Každým stiskem tlačítka pro časový posun se sušení odloží o jednu 
hodinu. Po překročení 19 hodin se časový posun vypne. Po nastavení doby 
posunu jemně stiskněte tlačítko Start/Pause pro spuštění časového posunu. 
Kontrolka bude blikat.

Ovládací panel
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G – displej postupu programu
 V závislosti na zvoleném programu se fáze sušení zobrazuje na kontrolkách na 

ovládacím panelu:
- Sušení
- Připraveno k žehlení
- Ventilace
- Konec/proti pomačkání

 Na konci programu se rozsvítí kontrolka Konec/proti pomačkání. 
Pokud nebudete chtít prádlo ihned vyjmout, bude se buben dále otáčet 
v určitých intervalech, aby nedošlo k pomačkání prádla.

H – displej LED
 Displej zobrazuje zbývající čas programu, čas odkladu a další příslušné údaje.
 Poznámka: Zbývající čas do zahájení programu je předvolený čas pro 

program. Provoz může být ovlivněn různými faktory, např. vlhkostí. Skutečný 
zbývající čas bude automaticky regulován až do okamžiku dosažení 
nastaveného výsledku sušení a dokončení programu.

I – displeje údržby
- Vyprázdnit nádrž
- Vyčistit filtr
- Vyčistit kondenzátor

 Důležité: Po každém sušícím cyklu
– vyčistěte filtr
– vyprázdněte zásobník kondenzované vody  

(viz část “Čištění a údržba”)

J – tlačítko napájení
 Je-li přístroj zapojen, stiskněte toto tlačítko pro zapnutí sušičky. Pro vypnutí 

opět stiskněte.

D+E kombinované tlačítko a funkce dětské pojistky
 Je-li to nutné, stiskněte a podržte obě tlačítka v průběhu programu po dobu  

3 sekund pro nastavení funkce dětské pojistky. Během této doby displej 
ukazuje zbývající čas a zámek současně a ovládací panel se zablokuje. Opět 
stiskněte a podržte obě tlačítka po dobu 3 sekund a dětská pojistka se uvolní. 
Po skončení programu nebo při přerušení dodávky elektrického proudu se 
dětská pojistka uvolní.

Ovládací panel
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Program Stupeň usušení Max. náplň Druh prádla

BAVLNA

Velmi suchý* Extra suchý 7 kg
těžké bavlněné tkaniny, 
prostěradla, 
župany

Normální Připravené k nošení 7 kg
bavlněné tkaniny, 
prostěradla, kabáty

Mírně vlhký Připraveno k žehlení 7 kg běžné bavlněné tkaniny

Vlhký Vlhký 7 kg běžné bavlněné tkaniny

SYNTETICKÉ MATERIÁLY

Normální Připravené k nošení 3 kg
běžné syntetické 
tkaniny

Vlhký Připraveno k žehlení 3 kg
běžné syntetické 
tkaniny

ČASOVAČ

20 min časovač 20 min 7 kg těžké tkaniny vyžadující
další sušení

40 min časovač 40 min 7 kg

60 min časovač 60 min 7 kg

ZVLÁŠTNÍ PROGRAMY

Chladný Provětrání/větrání 7 kg /

Mix Jeden kus 0,5 kg /

* Nastavení programu pro testování v souladu s EN 61121.

Průvodce programováním
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1. Připojení k přívodu proudu
 Zasuňte zástrčku do odpovídající nástěnné zásuvky a přístroj zapněte.
 Provozní napájení: (220-240)V/50Hz.

2. Vložení prádla
 Otevřete dvířka a umístěte prádlo do 

bubnu sušičky. Pro úsporu energie 
a dosažení lepšího výsledku sušení 
prádlo co nejvíce odstřeďte. Prádlo 
protřepejte a rovnoměrně a volně ho 
vložte do bubnu. 

 Poznámka: Pro zamezení poškození 
sušičky a oděvů nevkládejte do 
přístroje nadměrné množství prádla.

Informativní hmotnost tkanin určených k sušení

• kombinéza (bavlna, 
prům. 950 g)

• oděvy ze směsných 
tkanin (prům. 
800 g) • tričko  

(prům. 300 g)

• sako (bavlna, 
prům. 800 g)

• vlněné přikrývky 
(prům. 3 000 g)

• prostěradlo na lůžko 
pro 1 osobu (bavlna, 
prům. 800 g)

• ponožky (směsná 
tkanina, prům. 50 g)

• spodní prádlo 
(prům. 70 g)

• džíny (800 g)

• pyžamo  
(prům. 200 g)

• košile (prům. 
300 g)

3. Nastavení sušícího programu
 Otočte programovací kolečko a nastavte optimální sušící program podle druhu 

prádla a požadovaného výsledku sušení.

4. Volba doplňujících funkcí
 Podle vlastního uvážení zvolte doplňující funkce:

- časový posun, jemné prádlo, fáze proti mačkání, vypnutí signálu

5. Spuštění programu
 Po nastavení programu jemně stiskněte tlačítko Start/Pause pro spuštění 

programu.

6. Dokončení programu
 Před ukončením programu sušička přejde do cyklu chladného vzduchu. Po 

dokončení programu se na displeji zobrazí „End“. Otevřete dvířka a vyjměte 
prádlo. Pokud nedojde k vyjmutí prádla po ukončení programu, sušička 
automaticky spustí cyklus pro ochranu prádla před pomačkáním. V cyklu proti 
pomačkání se buben sušičky bude dále otáčet po nastavenou dobu, aby vaše 
prádlo zůstalo volné.

7. Vypnutí sušičky
 Stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí přívodu elektrického proudu a vytáhněte 

kabel sušičky ze zásuvky.

Postup sušení
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1. Čištění povrchu
 Povrch přístroje a ovládací panel otírejte vlhkou utěrkou. Nikdy nepoužívejte 

organická rozpouštědla, aby nedošlo k poškození přístroje.

2. Čištění síta filtru
 Pro zajištění správného větrání v průběhu sušení 

je třeba po dokončení každého sušícího programu 
vyčistit síto filtru. Otevřete dvířka a vyjměte síto filtru 
z přístroje. Otevřete síto a otřete z něj prach pomocí 
vlhké utěrky nebo jemného kartáče. Po vyčištění 
vraťte síto zpět na místo.

3. Vyprázdnění nádržky na jímání vody
 V průběhu provozu pára kondenzuje na vodu 

a shromažďuje se v nádržce.  
Po dokončení programu je třeba nádržku 
vyprázdnit. 
- Podržte rukojeť, zatáhněte za nádržku směrem 

ven a vyjměte ji. Udržujte ji v rovnováze, aby 
voda nevytekla. 

- Vodu vylijte. Poznámka: vodu nelze použít k pití 
nebo zpracování potravin.

- Dejte nádržku zpět. Pokud se nádržka 
nevyprázdní, zvukový signál sušičky upozorní, 
že je plná. Při vyprazdňování nádržky se rozsvítí 
kontrolka, sušička se zastaví a pokud nádržku 
nevyprázdníte, přístroj nebude možno spustit. 

4. Čištění kondenzátoru 
 Kondenzátor je třeba čistit každý měsíc.
 Před čištěním vypněte přívod elektrického proudu. 

- Uchopte výčnělky na obou stranách spodního 
ozdobného panelu a odklopte jej.

A

Údržba a čištění
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- Pomocí mince či jiného nástroje stiskněte vodítka na krytu do polohy 
zobrazené na obrázku a pak kryt sejměte.

- Otočte rukojeť kondenzátoru o 90 stupňů ve směru podle obrázku.
- Vyjměte kondenzátor ze sušičky.
- Vyčistěte jej kartáčem nebo opláchněte proudem vody.

 Poznámka: při čištění tepelného výměníku nepoužívejte ostré nástroje, mohly 
by způsobit poškození jeho těsnící schopnosti.
- Umístěte kondenzátor zpět a zaklapněte kryt.
- Umístěte zpět ozdobný panel.

B C D

5. Čištění bubnu
 Po určité době provozu sušičky se 

z prostředků pro péči o látky nebo 
vápníku obsaženého ve vodě vytvoří 
téměř neviditelná vrstva uvnitř bubnu. 
Sušička kvůli ní nemůže spolehlivě 
a přesně stanovit stupeň usušení 
prádla. Proto je nutné pravidelně 
vlhkou utěrkou čistit vnitřek bubnu, 
zvláště nerezové součásti na 
lopatkách.

Údržba a čištění
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Než zavoláte servis, je třeba provést předběžnou kontrolu.

Problém Možná příčina

Sušička se nezapíná.

 Je zapojena do elektrické sítě a je 
zapnutá?

 Zapojte do zásuvky ve zdi jiný přístroj, 
abyste zjistili, zda je zásuvka funkční.

 Zkontrolujte, zda je nastaven program.
 Je stisknuté tlačítko Start/Pause?
 Není nádržka na kondenzační vodu plná?

Sušička se nezapíná a na displeji 
je zobrazeno „End“.

 Jsou dvířka pevně uzavřená?
 Vložené prádlo dosáhlo požadovaného 

stupně usušení.
 Je v bubnu vložené prádlo?

Výsledek sušení neodpovídá 
standardu a sušící cyklus trvá příliš 
dlouho.

 Zvolili jste správnou variantu sušení?
 Je čistý filtr?
 Je kondenzátor zablokovaný?
 Nepřekračuje množství vloženého prádla 

stanovenou hmotnost náplně?
 Je vložené prádlo odstředěné?
 Není ucpané potrubí?
 Není vnitřní povrch bubnu znečištěn 

vrstvou usazenin? Pokud ano, vyčistěte 
vnitřek bubnu.

Displej zobrazující zbývající čas se 
zastavil, nebo zobrazený zbývající 
čas přeskakuje.

Zbývající čas je neustále a automaticky 
přizpůsobován a přepočítáván na základě 
následujících faktorů:
 druh prádla
 vložené množství
 stupeň vlhkosti prádla
 teplota prostředí
Automatické přizpůsobení je normální 
funkce.

Řešení problémů
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Hlášení a výstrahy
V případě nesprávného provozu nebo problému s přístrojem během provozu se 
na displeji zobrazí příslušný kód problému:

Kód  Kategorie Příčina Řešení

E2 Kód závady Teplota prádla v bubnu se nemění. 
Obraťte se na 

odborný servis.

E3 Kód závady Prádlo není suché.
Obraťte se na 

odborný servis.

E5 Kód závady
Došlo k přerušení nebo zkratování 

teplotního čidla.
Obraťte se na 

odborný servis.

E6 Kód závady Závada na odtokovém potrubí. 
Obraťte se na 

odborný servis.
 

Řešení problémů



17

FA – tlumič elektromagnetického rušení

R1 – topení 1   

R2 – topení 2  

L – žárovka

T1 – tepelná pojistka  

T2 – termostat 

NTC – teplotní čidlo

PS – odtokové čerpadlo  

M – motor  

H – vlhkostní čidlo

K1 – spínač dvířek  

K2 – spínač hladiny 

K3 – vypínač

PCB1 – PCB2 – deska s plošnými spoji   

Schéma zapojení 
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Typ 
Položka

HDY-C70

Napájení (220-240) V/50Hz

Maximální provozní proud (A) 12

Nominální náplň (kg) 7

Počet sušících programů 11

Maximální výkon (W) 2800

Rozměry (VxDxŠ) 855×620×595

Úroveň izolace proti vodě IPX4

Hlučnost 65 dB

Specifikace
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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 přírodní 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 prodejce 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 specifikací se mohou měnit bez 
předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
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