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vám ku kúpe vášho nového Smoothie mixéra Catler PB 4010.
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť, a preto už od začiatočného konceptu až po 
samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, 
aby ste pri použití elektrických zariadení boli opatrní a dodržiavali nasledujúce pokyny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE VÁŠHO 
SMOOTHIE MIXÉRA PB 4010:

PREČÍTAJTE SI VŠETKY INŠTRUKCIE PRED POUŽITÍM A ULOŽTE 
NÁVOD NA PRÍPADNÉ POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.

• Pred prvým použitím celkom 
odstráňte všetok obalový 
materiál a štítky.

• Z dôvodov vylúčenia rizika 
zadusenia malých detí 
odstráňte ochranný obal 
zástrčky sieťového kábla tohto 
spotrebiča a bezpečne ho 
zlikvidujte.

• Nepoužívajte spotrebič na 
hrane pracovnej dosky alebo 
stola. Uistite sa, že je povrch 
rovný, čistý a nie je pofŕkaný 
vodou alebo inou tekutinou. 
Majte na pamäti, že vibrácie 
počas použitia môžu spôsobiť 
pohyb spotrebiča.

• Neumiestňujte spotrebič na 
horúci plynový alebo elektrický 
sporák, do jeho blízkosti alebo 
do blízkosti vyhriatej rúry.

• Vždy sa uistite, či je mixér 
správne zložený pred jeho 
použitím. Nožová jednotka 

musí byť pevne nasadená na 
hrnček pred spustením, aby 
sa zaistilo, že tekutina vnútri 
nádoby nevytečie, nevystriekne 
alebo nepretečie.

• Používajte iba príslušenstvo, 
ktoré sa dodáva spoločne 
s mixérom. Použitím 
príslušenstva, ktoré výrobca 
nevyrába alebo neurčuje 
ako vhodné, sa vystavujete 
riziku vzniku požiaru, úrazu 
elektrickým prúdom alebo 
zranenia.

• Pred použitím umyte všetky 
hrnčeky, viečka a nožovú 
jednotku v teplej vode 
s trochou kuchynského 
prípravku na umývanie riadu.

• Ak je spotrebič v prevádzke, 
nenechávajte ho bez dozoru.

• Skôr ako budete mixér presúvať 
alebo ak ho už nebudete 
používať alebo skôr ako ho 
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budete rozoberať, čistiť alebo 
skladovať, sa presvedčte, že je 
vypnutý a odpojený od zdroja 
energie a že motor a nože sú 
celkom zastavené.

• Ak by mal byť motor zaťažený 
príliš veľkým množstvom, 
neprevádzkujte mixér dlhšie 
než 10 sekúnd. Nechajte motor 
odpočinúť asi na 1 minútu pred 
opätovným použitím. Veľkým 
množstvom sa rozumie také 
množstvo, ktoré je vhodné 
pre daný spotrebič z hľadiska 
štandardu a špecifi kácií (napr. 
500 ml hrnček naplnený po 
rysku MAX sa rovná zmesi 
obsahujúcej 2 diely namočenej 
a nakrájanej mrkvy a 3 diely 
vody). Akékoľvek množstvo 
rovnajúce sa tomuto 
alebo väčšiemu sa nesmie 
spracovávať dlhšie než 10 
sekúnd. Žiadny recept, ktorý 
je tu poskytnutý, neobsahuje 
dávku, ktorá by mohla byť príliš 
veľká.

• Pri plnení hrnčeka nikdy 
neprekračujte rysku MAX. 
Mohlo by dôjsť k preťaženiu 
motora a takisto k úniku 
tekutiny z hrnčeka. Zároveň 
to zníži výkon spracovania 
potravín. Majte na pamäti, 

že niektoré zmesi môžu pri 
mixovaní zväčšiť svoj objem.

• Žiadna časť mixéra nie 
je vhodná na použitie 
v mikrovlnnej rúre.

• Nemixujte sýtené nápoje, môžu 
vzkypieť.

• Ak sa potraviny zaseknú okolo 
nožov v mixéri, vypnite mixér. 
Následne odpojte napájací 
kábel mixéra od zdroja energie. 
Skôr ako odoberiete nádobu 
s nožovou jednotkou z tela 
prístroja, presvedčte sa, že 
motor a nože sú celkom 
zastavené. Skôr ako budete 
pokračovať v mixovaní, stierkou 
potraviny uvoľnite alebo 
premiešajte. Nepoužívajte 
prsty, pretože nože sú veľmi 
ostré.

• Uchovávajte ruky, prsty, vlasy 
a kúsky odevu mimo dosahu 
mixéra počas použitia. Vždy 
najprv vypnite mixér a odpojte 
zástrčku prívodného kábla 
od sieťovej zásuvky pred 
manipuláciou s motorovou 
jednotkou alebo jej okolím.

• Buďte opatrní pri zaobchádzaní 
s nádobou mixéra, keďže nože 
sú veľmi ostré. Buďte opatrní 
pri vyprázdňovaní nádoby 
a počas čistenia. Nesprávne 
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zaobchádzanie s nožmi môže 
spôsobiť poranenie.

• Vyvarujte sa vkladania hrnčeka 
na motorovú základňu, zatiaľ čo 
je motor stále v chode.

• Mixér je určený na spracovanie 
potravín alebo prípravu 
nápojov. Nepoužívajte ich na 
spracovanie iných vecí, než sú 
jedlo a nápoje. Nezapínajte 
spotrebič, ak je nádoba 
prázdna.

• Nikdy nemixujte vriace alebo 
horúce tekutiny. Nechajte 
tekutiny vychladnúť pred ich 
vložením do nádoby.

• Nádobu mixéra nevystavujte 
extrémnym teplotám, napr. 
nevkladajte studenú nádobu 
do horúcej vody a naopak.

• Pred premiestnením mixéra, 
vyčistením alebo uložením sa 
vždy presvedčte, že je mixér 
vypnutý a prívodný kábel je 
odpojený od sieťovej zásuvky.

• Nikdy nezapínajte mixér, ak 
je nožový systém poškodený 
alebo s vareškou, stierkou alebo 
inými cudzími predmetmi 
vnútri nádoby mixéra.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ 
POKYNY NA POUŽÍVANIE 
VŠETKÝCH ELEKTRICKÝCH 

ZARIADENÍ
• Tento spotrebič je určený iba na 

domáce použitie. Nepoužívajte 
tento spotrebič v pohybujúcich 
sa vozidlách alebo na lodi, 
nepoužívajte ho vonku, 
nepoužívajte ho na iný účel, než 
na aký je určený.

• Tento spotrebič nesmú používať 
deti. Uchovávajte spotrebič 
a prívodný kábel mimo dosahu 
detí.

• Tento spotrebič môžu 
používať deti vo veku 8 rokov 
a staršie a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo 
mentálnymi schopnosťami 
alebo nedostatkom skúseností 
a znalostí, ak sú pod dozorom 
alebo boli poučené o používaní 
spotrebiča bezpečným 
spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. 
Deti sa so spotrebičom 
nesmú hrať. Čistenie a údržbu 
vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti bez 
dozoru.

• Deti mladšie ako 8 rokov sa 
musia držať mimo dosahu 
spotrebiča a jeho prívodu.

• Prívodný kábel nenechávajte 
visieť cez okraj stola alebo 
pracovnej dosky, dotýkať 
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sa horúcich plôch alebo sa 
zamotať.

• Aby ste zabránili úrazu 
elektrickým prúdom, 
neponárajte prívodný kábel, 
zástrčku ani základňu motora do 
vody (ani inej tekutiny).

• Odporúčame inštalovať 
prúdový chránič (štandardné 
bezpečnostné spínače vo vašej 
zásuvke), aby ste tak zaistili 
zvýšenú ochranu pri použití 
spotrebiča. Odporúčame, aby 
prúdový chránič (s menovitým 
zvyškovým prevádzkovým 
prúdom nebol viac než 30 mA) 
bol inštalovaný do elektrického 
obvodu, v ktorom bude 
spotrebič zapojený. Obráťte sa 
na svojho elektrikára pre ďalšiu 
odbornú radu.

• Aby ste zabránili samovoľnému 
spusteniu mixéra z dôvodu 
náhodného resetovania ochrany 
preťaženia motora, neinštalujte 
žiadne externé spúšťacie 
zariadenie (ako je časovač) ani 
nepripájajte mixér k obvodu, 
ktorý môže mixér pravidelne 
zapínať a vypínať.

• Neprevádzkujte spotrebiče 
s poškodeným prívodným 
káblom alebo zástrčkou 
alebo keď spotrebič vykazuje 

poruchu, spadol alebo bol iným 
spôsobom poškodený. Prestaňte 
ho okamžite používať a obráťte 
sa na zákaznícke centrum 
značky Catler telefonicky alebo 
mailom na dohodnutie výmeny 
alebo opravy.

• Akúkoľvek inú údržbu okrem 
bežného čistenia je nutné zveriť 
autorizovanému servisnému 
stredisku.

• Pravidelne kontrolujte spotrebič, 
príslušenstvo aj prívodný 
kábel, či nie sú poškodené. 
V žiadnom prípade nepoužívajte 
poškodený spotrebič.
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VAROVANIE:
SPOTREBIČ NEPREVÁDZKUJTE NA NAKLONENOM 
POVRCHU A NEPREMIESTŇUJTE HO, AK JE ZAPNUTÝ.

VAROVANIE:
ZAPOJENÁ SIEŤOVÁ ZÁSTRČKA MUSÍ ZOSTAŤ ĽAHKO 
DOSTUPNÁ NA JEDNODUCHÉ ODPOJENIE.

VAROVANIE:
IBA NA DOMÁCE POUŽITIE.
NEPONÁRAJTE DO VODY.
PRED POUŽITÍM ÚPLNE ODVIŇTE NAPÁJACÍ KÁBEL.

VAROVANIE:
NIKDY NENASADZUJTE NOŽOVÚ JEDNOTKU NA 
ZÁKLADŇU MOTORA BEZ NASADENÉHO HRNČEKA!

STAROSTLIVO TIETO POKYNY USCHOVAJTE
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OBOZNÁMTE SA SO SVOJÍM SMOOTHIE MIXÉROM PB 4010

A. Nožová jednotka so systémom 
Kinetix®
Nože opisujú tvar dna nožovej jednotky, 
vytvárajú rýchlu cirkuláciu na zaistenie 
maximálneho výsledku spracovania.

B. Vysokoodolný kovový hriadeľ
Na zaistenie stáleho a dlhotrvajúceho 
výsledku pri náročných podmienkach.

C. Vysokoodolný 1000W motor
Vysokorýchlostný výkon pre 
vynikajúce výsledky.

D. Odolná antikorová základňa

A

B

C

D

F
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E. Praktické veká
2 praktické veká pre možnosť prenášania 
smoothie.

F. 2× 500 ml hrnčeky z Tritanu®
Jeden pre teba, druhý pre mňa. 
Nárazuvzdorné, odolné proti rozbitiu, 
vhodné na umývanie v umývačke.

E

F

Kopolyester Eastman Tritan™
Nádoba mixéra je vyrobená z tzv. 
kopolyméru Eastman Tritan™, ktorý je 
odolný BPA-free polymér používaný na 
výrobu domácich spotrebičov, ktoré môžu 
vydržať extrémnu záťaž a opakovane 
sa umývať v umývačke riadu. Produkty 
vyrobené z Tritanu™ sú odolné proti 
nárazu a poškriabaniu a zostanú čistejšie 
a odolnejšie aj po niekoľkých stovkách cyklov 
v umývačke riadu.
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PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pred prvým použitím odstráňte z prístroja 
a príslušenstva všetok obalový materiál, 
reklamné letáčiky a pod.

Buďte obzvlášť opatrní pri manipulácii 
s nožovou jednotkou. Nože sú veľmi ostré. 

Umyte nožovú jednotku, hrnčeky a viečka 
v teplej vode s trochou kuchynského 
prostriedku na umývanie riadu. Opláchnite 
a utrite dosucha. Všetky diely s výnimkou 
motorovej základne môžete umývať 
v umývačke riadu, v hornom koši.
Pri prvom zapnutí mixéra môžete 
zaznamenať mierny zápach vychádzajúci 
z motora. Ide o normálny jav a zápach zmizne 
spravidla po prvých pár použitiach.

ZLOŽENIE
1. Postavte hrnček dnom na pracovnú 

plochu a naplňte hrnček ingredienciami, 
maximálne však po rysku MAX.

2. Jednou rukou držte hrnček a pomocou 
druhej ruky nasaďte nožovú jednotku na 
hrnček tak, aby výrezy nožovej jednotky 
boli umiestnené vždy medzi dvoma 
výrezmi na hrnčeku. 

3. Teraz otočte nožovou jednotkou v smere 
hodinových ručičiek tak, aby výrezy na 
hrnčeku zapadli do žliabkov vo výrezoch 
nožovej jednotky.

4. Uistite sa, či je hrnček pevne nasadený na 
nožovej jednotke a či pri otočení dnom 
hore v mieste spojenia neuniká tekutina.

5. Nasaďte hrnček s nožovou jednotkou na 
motorovú základňu tak, aby symbol ▼ 
na nožovej jednotke bol zarovnaný so 
symbolom ▲ na motorovej základni. 

OVLÁDANIE
6. Otočením hrnčeka s nožovou jednotkou 

v smere „LIQUIFY“ spustíte mixér. 
7. Hneď ako sú ingrediencie rozmixované 

podľa vašej potreby, otočte hrnčekom 
späť k symbolu ▲. Chod mixéra sa 

automaticky zastaví. Vyčkajte niekoľko 
sekúnd, kým sa nožová jednotka celkom 
nezastaví pred odobratím hrnčeka zo 
základne. Odpojte zástrčku prívodného 
kábla od sieťovej zásuvky.

VAROVANIE
Nespracovávajte 
ingrediencie v nepretržitom 
chode dlhšie než 60 sekúnd. 
Nechajte motor odpočinúť na 
asi 2 minúty, skôr ako budete 
pokračovať.

UPOZORNENIE 
Mixér sa nespustí, ak nie sú 
hrnček a nožová jednotka 
správne zložené. Mixér je 
vybavený bezpečnostným 
systémom, ktorý nespustí 
motor, ak nie je správne 
zložený alebo bude nasadená 
len nožová jednotka.

ROZLOŽENIE
8. Hneď ako je nožová jednotka celkom 

zastavená, odoberte hrnček s nožovou 
jednotkou z motorovej základne.

9. Postavte hrnček nožovou jednotkou hore 
na pracovnú plochu. 

10. Jednou rukou držte hrnček a druhou 
rukou opatrne otočte nožovou jednotkou 
proti smeru hodinových ručičiek, aby sa 
smoothie vnútri hrnčeka nevylialo. 

11. Teraz si môžete vychutnať pripravené 
smoothie priamo z hrnčeka, alebo na 
hrnček nasaďte veko, a môžete si tak 
vychutnať svoje smoothie kdekoľvek 
chcete.

VAROVANIE
Nikdy nemixujte vriace 
tekutiny. Nechajte tekutiny 
vychladnúť pred ich 
vložením do hrnčeka.

POUŽITIE VÁŠHO SMOOTHIE MIXÉRA PB 4010
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VAROVANIE
Vyčkajte, kým sa nožová 
jednotka celkom nezastaví 
pred odobratím nádoby.
Vždy sa uistite, či je nožová 
jednotka riadne nasadená na 
hrnčeku. 

OCHRANA PROTI PREŤAŽENIU
Smoothie mixér je vybavený internou 
samoresetovacou ochrannou poistkou proti 
preťaženiu, ktorá má chrániť motor proti 
poškodeniu pri veľkom alebo nepretržitom 
zaťažení. Ak sa mixér náhle sám zastaví počas 
použitia, spustila sa ochranná poistka. 
Odoberte hrnček s nožovou jednotkou, 
vytiahnite zástrčku prívodného kábla 
zo sieťovej zásuvky a nechajte motor 
vychladnúť asi na 30 sekúnd. Nenasadzujte 
hrnček s nožovou jednotkou za tento čas, 
ochranná poistka sa môže znovu aktivovať 
náhlym zapnutím. 
Aktivácia ochrannej poistky indikuje, že bol 
mixér príliš zaťažený veľkým množstvom 
ingrediencií alebo bol spustený nepretržite 
dlhšie než nevyhnutný čas. Znížte množstvo 
ingrediencií alebo zvýšte čas medzi 
jednotlivými spracovaniami, aby ste zabránili 
opakovaniu situácie. Tým predĺžite aj 
životnosť motora. 
Dodržiavajte plnenie hrnčeka po rysku MAX, 
jedine tak nedôjde k preťaženiu z dôvodu 
veľkého množstva. No je možné, že obzvlášť 
husté potraviny môžu zaťažiť motor. Ak sa 
vám zdá, že je motor zaťažený alebo sa nože 
točia príliš pomaly, spracovávajte vždy len 
10 sekúnd alebo znížte množstvo použitých 
surovín. Pridanie tekutín takisto pomôže 
zjemniť hustú zmes.

TIPY A RADY

• Nikdy nemixujte vriace tekutiny. Nechajte 
tekutiny vychladnúť pred ich vložením 
do hrnčeka. Nožová jednotka funguje 
ako tesnenie pri nasadení na hrnček a nie 
sú tu žiadne ventilačné otvory, ktoré by 
odvádzali paru preč z hrnčeka.

• Odporúčame spracovávať ingrediencie 
len nevyhnutný čas, maximálne však 
1 minútu. Ingrediencie sa môžu vnútri 
hrnčeka zahrievať a môže vzniknúť slabý 
vnútorný tlak pôsobiaci na tesnenie, 
čo môže spôsobiť ťažké odobratie 
nožovej jednotky z hrnčeka. Nechajte 
ingrediencie vychladnúť a potom 
odoberte nožovú jednotku.

• Pridávajte toľko tekutín, aby ste zaistili 
optimálny efekt mixovania. Ak mixovanie 
nie je plynulé, pridajte trochu viac 
tekutiny.

• Ak sa tvoria hrudky, znížte množstvo 
ingrediencií alebo mixujte vo viacerých 
dávkach.

• Spracovávajte ingrediencie len 
nevyhnutne dlhý čas – nespracovávajte 
príliš dlho.

• Ak sú ingrediencie príliš husté, zatraste 
opatrne mixérom, aby došlo k uvoľneniu 
potravín okolo nožovej jednotky. Motor 
sa bude v tom čase spínať.

• Neprekračujte rysku MAX pri plnení alebo 
doplňovaní ingrediencií.

• Chod mixéra prerušíte otočením hrnčeka 
proti smeru hodinových ručičiek. Mixér 
môžete kedykoľvek vypnúť.

• Maximálne množstvo ľadových kociek je 
4 zo štandardnej tácky na ľad. Toto takisto 
platí pre zmrazené ovocie. Nakrájajte 
ingrediencie na rovnako veľké kúsky, aby 
ste dosiahli rovnomerné spracovanie. 
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STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
SKÔR AKO BUDETE MIXÉR PRESÚVAŤ 
ALEBO AK HO UŽ NEBUDETE POUŽÍVAŤ 
ALEBO NEŽ HO BUDETE ROZOBERAŤ, ČISTIŤ 
ALEBO SKLADOVAŤ, SA PRESVEDČTE, ŽE 
JE VYPNUTÝ A ODPOJENÝ OD ZDROJA 
ENERGIE A ŽE MOTOR A NOŽE SÚ CELKOM 
ZASTAVENÉ.

Hrnčeky a veká
Aby ste udržali hrnčeky a veká čisté, vyvarujte 
sa zaschnutia zvyškov potravín. Dodržujte 
nasledujúce kroky čo najrýchlejšie po použití:
• Opláchnite potraviny z nožovej jednotky, 

hrnčeka a veka.
• Ručne umyte v teplej vode s trochou 

prostriedku na umývanie riadu pomocou 
jemnej hubky.

Motorová základňa
Motorovú základňu utrite mäkkou utierkou 
namočenou vo vode a utrite dosucha. Utrite 
prípadné zvyšky potravín z prívodného kábla.

Čistiace prostriedky
Nepoužívajte drôtenky alebo hrubé čistiace 
prostriedky na základňu motora ani na 
hrnčeky s vekami, mohli by ste nenávratne 
poškodiť povrch. Používajte iba teplú vodu 
s kuchynským prípravkom na umývanie riadu 
a jemnú hubku. 

Pretlakovanie
Hrnček môžete vyčistiť pridaním studenej 
vody, nasadením nožovej jednotky 
a nasadením na motorovú jednotku alebo 
zatrasením v ruke asi 10 sekúnd.
DÔLEŽITÉ: Riziko pretlakovania pri použití 
horúcej vody alebo čistiaceho prípravku.
Ak nasadíte hrnček s nožovou jednotkou 
na motorovú jednotku, v žiadnom prípade 
nepoužívajte horúcu ani teplú vodu. 
Vytvorená para môže vytvoriť nebezpečné 
pretlakovanie hrnčeka.
Nepridávajte žiadny čistiaci prípravok. 
Vytvorená pena sa bude rozpínať a môžete 
spôsobiť pretlakovanie.

Umývačka riadu
Hrnčeky, veká a nožová jednotka sa môžu 
umývať v umývačke riadu na štandardný 
umývací cyklus v hornom koši.

Škvrny od potravín a zápach 
Potraviny so silnou vôňou, ako sú rasca, 
koriander alebo niektorá zelenina (mrkva), 
môžu zanechať nepríjemný zápach alebo 
škvrny na hrnčeku alebo veku.
Na odstránenie škvŕn a zápachu nalejte do 
hrnčeka teplú vodu až po rysku MAX. Nechajte 
stáť bokom asi 5 minút. Potom umyte v teplej 
vode s trochou kuchynského prípravku na 
umývanie riadu, riadne opláchnite a utrite 
dosucha. Skladujte hrnčeky a veká zvlášť.

Citrusové plody
Olej z citrusov môže ovplyvniť priehľadnosť 
a životnosť hrnčekov. Po umytí vo vode 
s čistiacim prostriedkom riadne opláchnite pod 
čistou vodou, utrite dosucha. Nenechajte hrnček 
odstáť, ak ste spracovávali citrusové plody. 

Uloženie
Skladujte v horizontálnej polohe s nožovou 
jednotkou nasadenou na hrnčeku a usadenú 
v základni alebo vedľa. Symbol ▼ na nožovej 
jednotke musí byť zarovnaný so symbolom ▲ 
na motorovej základni, t. j. voľne nasadené na 
motorovej základni, aby nedošlo k zopnutiu 
motora po zapojení zástrčky prívodného 
kábla do sieťovej zásuvky. V žiadnom prípade 
nesmie byť symbol ▼ zarovnaný s „LIQUIFY“.

VAROVANIE
Nožová jednotka je 
veľmi ostrá. Dbajte 
na zvýšenú opatrnosť 
pri manipulácii. 
Uchovávajte mixér 
mimo dosahu detí. 
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PROBLÉM RIEŠENIE

Motor sa nespustil 
alebo nože 
nerotujú.

• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky.

• Bola aktivovaná ochrana proti preťaženiu (pozrite nižšie).

Mixér sa náhle 
zastavil, keď bol v 
chode.

• Mixér je vybavený bezpečnostnou poistkou v prípade 
preťaženia motora, ktorá tak chráni motor pred prehriatím a/
alebo nadmerným použitím. Vypnite mixér, odpojte od sieťovej 
zásuvky a nechajte vychladnúť asi na 30 minút. Hneď ako je 
motor vychladnutý, je možné mixér opäť používať.

• Odporúčame spracovávať menšie množstvo alebo nakrájať 
ingrediencie na menšie kúsky. Ochrana proti preťaženiu je 
popísaná v predchádzajúcej časti návodu.

Potraviny sú 
nerovnomerne 
spracované.

• Toto sa môže stať, keď v nádobe je príliš mnoho potravín naraz. 
Vložte menšie množstvo a spracovávajte po častiach v prípade 
nutnosti.

• Ingrediencie sú príliš veľké. Nakrájajte ich na menšie kúsky. 
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď nakrájate ingrediencie na asi 
2 cm.

Potraviny sa lepia 
na nože a nádobu.

• Zmes je príliš hustá. Pridajte trochu vody alebo použite nižšiu 
rýchlosť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
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POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ 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 sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre 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 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 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 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.

Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., Černokotelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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