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GRATULÁLUNK

A BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig
ügyelünk az Ön biztonságára. Azonban kérjük, az elektromos készülékek használatánál legyen
óvatos és tartsa be a következő utasításokat:

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A PB 4010 SMOOTHIE MIXER
HASZNÁLATÁHOZ:
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST, ÉS AZ
ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG SZÜKSÉG ESETÉRE.
• Az első használat előtt
távolítson el teljesen minden
csomagolóanyagot és címkét.
• Kisgyermekek megfulladásának
elkerülése érdekében távolítsa
el a készülék tápkábelének
védőcsomagolását, és
biztonságosan semmisítse meg.
• Ne használja a készüléket
a munkalap vagy asztal
peremén. Bizonyosodjon meg
róla, hogy a felület egyenes,
tiszta, és nem fröccsent rá víz
vagy egyéb folyadék. Ügyeljen
rá, hogy a működés közbeni
remegés a készülék mozgását
okozhatja.
• A készüléket ne tegye forró
gáz- vagy villanytűzhelyre,
vagy annak közelébe, és olyan
helyre se, ahol forró sütővel
érintkezhet.
• Mindig ügyeljen rá, hogy
a turmixgép helyesen legyen

•

•

•

•

összerakva, mielőtt elindítja.
A késegység legyen stabilan
feltéve a pohárra, mielőtt
elindítja, nehogy a pohárban
lévő folyadék kifolyjon,
kifröccsenjen vagy túlfolyjon.
A készülékkel csak a kapott
tartozékokat használja.
Ha olyan tartozékokat
használ, amelyeket nem
a gyártó gyártott, vagy ítélt
megfelelőnek, tűz, áramütés
vagy sérülés veszélyének teszi
ki magát.
Használat előtt minden
poharat, fedelet és
a késegységet mossa el
meleg vízben egy kevés
mosogatószerrel.
Működés közben a készüléket
soha ne hagyja felügyelet
nélkül.
Mielőtt a mixert áthelyezi, vagy
ha nem fogja tovább használni,
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mielőtt szétszedi, tisztítja vagy
elteszi, bizonyosodjon meg
róla, hogy ki van kapcsolva, ki
van húzva az energiaforrásból,
és hogy a motor meg a kések
teljesen megálltak.
• Ha a motor nagy terhelésnek
van kitéve a túl nagy adag
miatt, a mixert ne működtesse
10 másodpercnél tovább.
A készüléket hagyja 1 percig
hűlni, mielőtt újra használja.
Nagy mennyiség alatt az
a mennyiség értendő, amely az
adott fogyasztóra vonatkozó
szabványok és specifikációk
szempontjából megfelelő (pl.
az 500 ml pohár a MAX jelzésig
megtöltve megfelel 2 rész
beáztatott és felszeletelt
sárgarépa és 3 rész víz
keverékének). Ennek megfelelő,
vagy nagyobb mennyiséget
ne dolgozzon fel egyszerre
10 másodpercnél hosszabb
ideig. Az itt ismertetett
receptek egyike sem tartalmaz
túl nagy adagot.
• A pohár megtöltésekor soha ne
lépje túl a MAX jelzést. A motor
túlterhelődhet, valamint
kifolyhat a folyadék a pohárból.
Csökkenti a feldolgozás
hatékonyságát is. Ne feledje,
6
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•

•
•

•

•

hogy egyes keverékek térfogata
a feldolgozással növekedhet.
A készülék egyik része sem
használható mikrohullámú
sütőben.
Ne mixeljen szénsavas italokat,
kifuthatnak.
Ha az élelmiszer megakad
a kések körül, kapcsolja ki
a turmixgépet. Ezután húzza
ki a turmixgép tápkábelét az
áramforrásból. Mielőtt leveszi
a poharat a késegységgel
a készüléktestről, győződjön
meg róla, hogy a motor és
a kések teljesen leálltak.
Mielőtt folytatja a turmixolást,
spatulával lazítsa ki vagy
keverje meg az élelmiszert. Ne
használja az ujjait, mert a kések
nagyon élesek.
Használat közben tartsa
a kezét, lábát, haját és ruháját
biztonságos távolságban
a turmixgéptől. Mindig
kapcsolja ki a turmixgépet,
és húzza ki a tápkábelt
a hálózati aljzatból, mielőtt
a motoregységhez vagy annak
környezetéhez nyúlna.
Óvatosan bánjon a turmixgép
poharával, mert a kések nagyon
élesek. Legyen óvatos a pohár
kiürítésekor és tisztásakor.

•

•

•

•

•

•

A késekkel történő nem
megfelelő bánásmód sérülést
okozhat.
Ne tegye a poharat
a motoregységre, amíg a motor
jár.
A turmixgép élelmiszer
feldolgozására vagy italok
készítésére szolgál. Ételen
és italon kívül semmi más
feldolgozására ne használja. Ne
kapcsolja be a készüléket, ha
a pohár üres.
Soha ne turmixoljon forrásban
lévő vagy forró folyadékot.
Hagyja a folyadékot kihűlni,
mielőtt a pohárba teszi.
A turmixgép poharát ne tegye
ki szélsőséges hőnek, pl.
a hideg poharat ne tegye forró
vízbe és fordítva.
A turmixgép áthelyezése,
tisztítása vagy eltevése előtt
mindig ellenőrizze, hogy
a készülék ki van kapcsolva,
és a tápkábel ki van húzva
a hálózati csatlakozóból.
Soha ne kapcsolja be
a turmixgépet, ha a késrendszer
sérült, vagy főzőkanál, spatula
vagy más idegen tárgy van
benne.

FONTOS BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK MINDEN
ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATÁHOZ
• A készülék csak otthoni
használatra készült. Ne használja
a készüléket mozgó gépjárműben
vagy hajón, ne használja szabad
téren, ne használja más célra,
mint amire szolgál.
• Ezt a készüléket gyermekek nem
használhatják. A készüléket és
a tápkábelt tartsa gyermekektől
távol.
• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb
gyermekek és csökkent fizikai,
szellemi vagy mentális képességű
személyek csak felügyelet
alatt használhatják, vagy ha
tájékoztatták őket a készülék
biztonságos használatáról és
tisztában vannak az esetleges
veszélyekkel. A gyerekeknek
tilos a készülékkel játszani.
A felhasználó által végzett tisztítást
és karbantartást nem végezhetik
gyerekek felügyelet nélkül.
• A 8 évnél fiatalabb gyerekeket
tartsa távol a készüléktől és
a vezetékektől.
• A tápkábelt ne hagyja az asztal
vagy konyhapult széléről lógni,
forró felülethez érni vagy
összegabalyodni.
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• Áramütés elkerülése
be a használatát, és telefonon
érdekében ne tegye
vagy e-mailben forduljon
a tápkábelt, a villásdugót vagy
a Catler cég szakszervizéhez
a motoregységet vízbe (vagy
a csere vagy a javítás
más folyadékba).
megbeszélése céljából.
• Javasoljuk, hogy szereljen fel
• A mindennapos tisztítás
áramvédőt (normál biztonsági
kivételével minden
kapcsolókat a konnektorban),
karbantartást a szakszervizre
hogy ezzel nagyobb védelmet
kell bízni.
biztosítson a készülék
• Rendszeresen ellenőrizze
használata során. Javasoljuk,
a készüléket, a tartozékokat
hogy az áramvédőt (névleges
és a tápkábelt, hogy nem
hibaáram leoldási értéke ne
sérültek-e. Semmiképpen ne
legyen több, mint 30 mA) arra az
használjon sérült készüléket.
áramkörre szerelje fel, amelyre
a készüléket fogja csatlakoztatni.
További szakmai tanácsért
forduljon a villanyszerelőjéhez.
• Annak elkerülése
érdekében, hogy a motor
túlterhelésvédelmének véletlen
újraindulása miatt a turmixgép
magától bekapcsoljon, ne
szereljen fel semmilyen külső
indítóeszközt (pl. időzítőt), és
ne csatlakoztassa a turmixgépet
olyan áramkörhöz, amely
rendszeresen be- és
kikapcsolhatja.
• Ne használja a készüléket, ha
a tápkábel vagy a csatlakozó
sérült, vagy ha a készüléken
hibát észlel, leesett, vagy más
módon sérült. Azonnal fejezze
8
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FIGYELEM:
A KÉSZÜLÉKET NE MŰKÖDTESSE FERDE HELYZETBEN, ÉS
NE HELYEZZE ÁT, HA BE VAN KAPCSOLVA.
FIGYELEM:
A HÁLÓZATBA BEDUGOTT CSATLAKOZÓNAK KÖNNYEN
ELÉRHETŐNEK KELL LENNIE, HOGY KÖNNYEN
KIHÚZHATÓ LEGYEN.
FIGYELEM:
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA.
NE MERÍTSE VÍZBE.
HASZNÁLAT ELŐTT TELJESEN TEKERJE LE A TÁPKÁBELT.
FIGYELEM:
SOHA NE TEGYE FEL A KÉSEGYSÉGET A MOTOR
MOTOREGYSÉGÉRE A POHÁR NÉLKÜL!
GONDOSAN ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT
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ISMERKEDJEN MEG A PB 4010 SMOOTHIE MIXERREL

A. Késegység Kinetix ® rendszerrel
A kések a késegység fenekének alakját
követik, gyors keringést biztosítanak
a feldolgozás maximálisan eredményes
lesz.
B. Rendkívül ellenálló fémtengely
Állandó és hosszan tartó eredményt
biztosít igényes körülmények között.
C. Rendkívül ellenálló 1000W-os motor
Nagy sebességű teljesítmény a kiváló
eredmények érdekében.
D. Ellenálló rozsdamentes acél alapzat

E

F

E. Praktikus fedelek
2 praktikus fedél a smoothie
mozgatásához.
F. 2 x 500 ml pohár Tritanból®
Egyet Neked, egyet nekem. Ütésálló,
törésálló, mosogatógépben mosható.

Eastman Tritan™ Kopoliészter
A turmixgép pohara ún. Eastman Tritan™
kopolimerből készült. Ez egy háztartási
készülékek gyártásához használt ellenálló,
BPA-mentes polimer, ami extrém terhelést is
kibír, és többször mosható mosogatógépben.
A Tritan™-ból készült termékek ütés- és
karcállók, és tisztábbak és ellenállóbbak
maradnak több száz mosogatógépes tisztítás
után is.

ISMERKEDJEN MEG A PB 4010 SMOOTHIE MIXERREL
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A PB 4010 SMOOTHIE MIXER HASZNÁLATA
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Az első használat előtt távolítson el
a készülékről és a tartozékokról minden
csomagolóanyagot, reklámcímkét, stb.
Legyen különösen óvatos a késegység
kezelésénél. A kések nagyon élesek.
A késegységet, a poharakat és a fedeleket
mossa meg meleg vízben egy kevés konyhai
mosogatószerrel. Öblítse le és törölje
szárazra. A motoregység kivételével minden
alkatrész mosható mosogatógépben, a felső
kosárban.
A készülék első bekapcsolásakor enyhe
szagot tapasztalhat a motorból. Ez normális
jelenség, és a szag az első néhány használat
után elmúlik.
ÖSSZEÁLLÍTÁS
1. Tegye a poharat a konyhapultra, és töltse
meg a hozzávalókkal, de legfeljebb
a MAX jelzésig.
2. Az egyik kezével tartsa a poharat,
a másikkal pedig helyezze a késegységet
a pohárra úgy, hogy a késegység vájatai
a pohár vájatai közé essenek.
3. Most fordítsa el a késegységet az
óramutató járásának irányában úgy, hogy
a poháron lévő vájatok illeszkedjenek
a késegység vájataiban levő hornyokba.
4. Ellenőrizze, hogy a pohár stabilan ül
a késegységen, és fejjel lefelé fordítva
nem szivárog a folyadék az összetételnél.
5. Tegye fel a poharat a késegységgel
a motoregységre úgy, hogy
a késegységen levő ▼ jelzés
a motoregységen levő ▲ jelzéshez
illeszkedjen.
VEZÉRLÉS
6. A poharat a késegységgel a „LIQUIFY”
irányába elfordítva indítsa be a mixert.
7. Amint a készülék a hozzávalókat az
igényeinek megfelelően turmixolta,
fordítsa a poharat vissza a ▲ jelzéshez.
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A mixer automatikusan leáll. Mielőtt
a poharat levenné a motoregységről,
várjon néhány másodpercig, amíg
a késegység teljesen leáll. Húzza ki
a tápkábelt a hálózati aljzatból.
FIGYELEM
Ne működtesse a készüléket
egyszerre 60 másodpercnél
hosszabb ideig. Folytatás
előtt hagyja a motort kb. 2
percig nyugalomban.
FIGYELMEZTETÉS
A mixer nem indul be, ha
a pohár és a késegység
nincs megfelelően
összeállítva. A mixer
biztonsági rendszerrel van
ellátva, amely nem indítja
be a motort, ha nincs
megfelelően összeállítva,
vagy ha csak a késegység van
felhelyezve.
SZÉTSZERELÉS
8. Amint a késegység teljesen leállt,
vegye le a poharat a késegységgel
a motoregységről.
9. Állítsa a poharat a késegységgel felfelé
a pultra.
10. Az egyik kezével tartsa a poharat,
a másikkal óvatosan fordítsa el
a késegységet az óramutató járásával
ellenkező irányba, hogy a pohárban levő
smoothie ki ne löttyenjen.
11. Az elkészült smoothie fogyasztható
közvetlenül a pohárból, vagy tegye rá
a fedelet a pohárra, így bárhol, akár
útközben is fogyaszthatja a smoothie-ját.
FIGYELEM
Soha ne turmixoljon
forrásban lévő folyadékot.
Hagyja a folyadékot kihűlni,
mielőtt a pohárba teszi.

TIPPEK ÉS TANÁCSOK
FIGYELEM
Várja meg, amíg a turmixgép
teljesen megáll, mielőtt
levenné a poharat.
Mindig bizonyosodjon
meg róla, hogy a pohár
fedele megfelelően fel van
helyezve.
TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM
A smoothie mixer belső, „ön-újraindító”
túlterhelés elleni védőbiztosítékkal van
ellátva, amely védi a motort a túl nagy, vagy
folyamatos terhelés miatti károsodástól.
Ha a mixer használat közben hirtelen leáll,
működésbe lépett a védőbiztosíték.
Vegye le a poharat a késegységgel, húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból, és
hagyja a motort kb. 30 másodpercig hűlni.
Ez alatt az idő alatt ne tegye fel a poharat
a késegységgel, a védőbiztosíték újra
aktiválódhat.
A védőbiztosíték aktiválódása azt jelzi,
hogy a mixert a túl sok beletett alapanyag
túlságosan megterhelte, vagy a szükségesnél
hosszabb ideig folyamatosan működött.
Csökkentse az alapanyagok mennyiségét,
vagy tartson hosszabb szüneteket az egyes
munkamenetek között, hogy a helyzet ne
ismétlődjön meg. Ezzel a motor élettartamát
is meghosszabbíthatja.
Tartsa be, hogy a poharat csak a MAX
jelzésig tölti meg, ez az egyetlen módja
a túl nagy mennyiség miatti túlterhelődés
elkerülésének. Mindazonáltal lehetséges,
hogy a különösen sűrű élelmiszerek
megterhelik a motort. Ha úgy érzi, hogy
a motor nagyon meg van terhelve, vagy
túl lassan forog, csak 10 másodpercig
működtesse egyszerre, vagy csökkentse aa
felhasznált anyagok mennyiségét. Folyadék
hozzáadása is segíthet a sűrű keverék
hígításában.

•

•

•

•
•
•

•
•

•

Soha ne turmixoljon forrásban lévő
folyadékot. Hagyja a folyadékot kihűlni,
mielőtt a pohárba teszi. A késegység
a pohárra felhelyezve tömítésként
szolgál, és nincsenek szellőzőnyílások
a gőz elvezetésére a pohárból.
Javasoljuk, hogy csak a szükséges ideig,
de legfeljebb 1 percig turmixolja az
alapanyagokat. Az alapanyagok a pohár
belsejében felmelegedhetnek, ami enyhe
belső nyomást fejthet ki a tömítésre.
Emiatt előfordulhat, hogy a késegységet
nehezen lehet levenni a pohárról. Hagyja
az alapanyagokat kihűlni, és azután
vegye le a késegységet.
Adjon hozzá annyi folyadékot, hogy
biztosítsa a turmixolás optimális
hatékonyságát. Ha a turmixolás akadozik,
adjon hozzá egy kicsivel több folyadékot.
Ha csomók képződnek, csökkentse az
alapanyagok mennyiségét, vagy több
adagban dolgozzon.
Csak a szükséges ideig dolgozza fel az
alapanyagokat – ne túl sokáig.
Ha az alapanyagok túl sűrűk, óvatosan
rázza meg a mixert, hogy az élelmiszerek
elmozduljanak a késegységtől. A motor
ekkor kapcsolni fog.
Az alapanyagok betöltésekor vagy
hozzáadásakor ne lépje túl a MAX jelzést.
A mixer működését félbeszakíthatja,
ha a poharat az óramutató-járásával
ellentétes irányban elfordítja. A mixert
bármikor kikapcsolhatja.
A jégkockák maximális száma 4,
normál jégkockatartóból. Ugyanez
érvényes a fagyasztott gyümölcsökre
is. A hozzávalókat egyforma méretű
darabokra vágja fel, hogy a feldolgozás
egyenletes legyen.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
MIELŐTT A TURMIXGÉPET ÁTHELYEZI,
VAGY HA NEM FOGJA TOVÁBB HASZNÁLNI,
MIELŐTT SZÉTSZEDI, TISZTÍTJA VAGY
ELTESZI, BIZONYOSODJON MEG RÓLA,
HOGY KI VAN KAPCSOLVA, KI VAN HÚZVA
AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL, ÉS
HOGY A MOTOR ÉS A KÉSEK TELJESEN
MEGÁLLTAK.
Poharak és fedelek
A poharak és a fedelek tisztán tartása érdekében
kerülje el, hogy az élelmiszer-maradványok
rájuk száradjanak. A használat után minél előbb
végezze el az alábbi lépéseket:
• Öblítse le az élelmiszereket
a késegységről, a pohárról és a fedélről.
• Mossa el őket kézzel, meleg vízben,
kevés mosogatószer és egy puha szivacs
segítségével.
Motoregység
A motoregységet törölje le nedves, puha
ronggyal, és törölje szárazra. Törölje le
az esetleges élelmiszermaradványokat
a tápkábelről.
Tisztítószerek
Ne használjon drótkefét vagy durva
ti˝sztítószert a motoregységhez, se
a poharakhoz vagy a fedelekhez, ezek
visszavonhatatlan sérülést okozhatnak
a felületen. Csak meleg vizet, konyhai
mosogatószert és puha szivacsot használjon.
Túlnyomás
A poharat megtisztíthatja úgy is, hogy hideg
vizet tölt bele, és felhelyezi a késegységgel
a motoregységre, vagy kb. 10 másodpercig
rázogatja kézzel.
FONTOS: Forró víz vagy tisztítószer használata
esetén túlnyomás veszélye áll fenn.
Ha a poharat a késegységgel felhelyezi
a motoregységre, semmiképpen ne
használjon forró vagy meleg vizet.
A keletkező gőz miatt a pohár veszélyes
túlnyomás alá kerülhet.
Ne adjon hozzá semmiféle tisztítószert.
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A keletkező hab túlnyomást okozhat.
Mosogatógép
A poharak, a fedelek és a késegység normál
programon, a mosogatógép felső kosarában
mosható.
Élelmiszerfoltok és szagok
Az erős illatú élelmiszerek, mint pl. a kömény,
a koriander, vagy némely zöldségek
(sárgarépa) kellemetlen szagot vagy foltokat
hagyhatnak a poháron vagy a fedélen.
A foltok és a szagok eltávolításához töltsön
a pohárba meleg vizet a MAX jelzésig. Hagyja
állni kb. 5 percig. Azután mossa meg meleg
vízben egy kevés mosogatószerrel, alaposan
öblítse le és törölje szárazra. A poharakat és
a fedeleket külön tárolja.
Citrusfélék
A citrusfélékben levő olaj befolyásolhatja
a poharak átlátszóságát és élettartamát.
Miután tisztítószeres vízben elmosta,
alaposan öblítse le tiszta víz alatt, és törölje
szárazra. Ne hagyja állni a poharat, ha
citrusfélét dolgozott fel benne.
Tárolás
Vízszintes helyzetben, a pohárra felhelyezett
késegységgel, a motoregységen vagy
amellett tárolja. A késegységen levő ▼
jelzésnek illeszkednie kell a motoregységen
levő ▲ jelzéshez, azaz lazán ráhelyezve
a motoregységre, nehogy a motor
bekapcsoljon, ha a tápkábelt a hálózatba
csatlakoztatja. A ▼ jelzés semmiképpen ne
illeszkedjen a „LIQUIFY” felirathoz.

FIGYELEM
A késegység nagyon
éles. Különösen
óvatosan kezelje.
Tartsa a mixert
gyermekektől távol.

HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA

MEGOLDÁS

A motor nem indul
be, vagy a kések
nem forognak.

•

Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

•

Működésbe lépett a túlterhelés elleni védelem (ld. alább).

A mixer működés
közben hirtelen
leállt.

•

A mixer túlterhelés esetére biztosítékkal van ellátva, amely védi
a motort a túlmelegedéstől és/vagy a túlzott használattól. Húzza
ki a tápkábelt a hálózatból és hagyja kb. 30 percig hűlni. Amint a
motor kihűlt, újra használhatja a mixert.

•

Javasoljuk, hogy kisebb mennyiséget turmixoljon, vagy az
összetevőket vágja kisebb darabokra. A túlterhelés elleni
védelem leírása az útmutató előző részében található.

•

Ez akkor fordulhat elő, ha a pohárban túl sok élelmiszer van
egyszerre. Tegyen bele kisebb mennyiséget, és szükség esetén
dolgozzon részletekben.

•

Az összetevők túl nagyok. Vágja kisebb darabokra. A legjobb
eredményt akkor éri el, ha az összetevőket kb. 2 cm-es darabokra
vágja.

•

A keverék túl sűrű. Adjon hozzá egy kis vizet, vagy használjon
alacsonyabb sebességet.

Az élelmiszer
feldolgozása nem
egyenletes.

Az élelmiszer
ráragad a késekre
és a pohárra.

HIBAELHÁRÍTÁS
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus
berendezések nem dobhatók ki a háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz
a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Az EU országaiban, illetve más európai országokban is, a használt
termékek az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók. A termék megfelelő módon történő
megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő
hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.
További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen típusú hulladék
nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság róható ki.
Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat
a termék eladójától vagy forgalmazójától.
Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő megsemmisítésre
vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.
Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden
módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokotelecká 1621, Říčany CZ-251 01

2016
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MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

THE BOSS TO GO TM

Z důvodu neustálého zdokonalování designu a dalších vlastností se může vámi zakoupený
výrobek mírně lišit od výrobku
uvedeného na obrázcích v tomto návodu.
Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania dizajnu a ďalších
vlastností sa môže vami kúpený
výrobok mierne líšiť od výrobku uvedeného na obrázkoch
v tomto návode.
A folyamatos fejlesztések következtében az Ön által megvásárolt készülék kivitele vagy
műszaki jellemzői kis mértékben eltérhetnek a használati
útmutatóban leírtaktól.
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