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TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo i dlatego od samego początku projektowania do końca 
procesu produkcji zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika. Pomimo 
to prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania tego urządzenia i przestrzeganie 
poniższych zaleceń.

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci 
w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych 
zdolnościach fi zycznych i umysłowych lub 
niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest 
nad nimi sprawowany nadzór lub zostały 
one pouczone o korzystaniu z urządzenia 
w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę 
z ewentualnego niebezpieczeństwa.

• Urządzenie nie służy do zabawy. 
• Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia 

i konserwacji bez nadzoru.
• W przypadku uszkodzenia kabla 

zasilającego, jego wymianę należy zlecić 
wykwalifi kowanemu serwisowi, aby zapobiec 
wystąpieniu zagrożenia. Zabrania się używania 
urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

• Przy niewłaściwym użyciu istnieje ryzyko 
obrażeń. Należy zachować szczególną 
ostrożność podczas pracy z pojemnikiem 
miksera, zwłaszcza z nożami, ponieważ są one 
bardzo ostre. Przy niewłaściwej obsłudze noży 
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istnieje ryzyko powstania obrażeń.
• Wymyj części miksera, które były w kontakcie 

z żywnością, umyj w ciepłej wodzie z niewielką 
ilością płynu do mycia naczyń. Opłucz i wytrzyj 
do sucha.

• Zawsze najpierw wyłącz mikser. Następnie 
odłącz kabel zasilający miksera od sieci. Przed 
przesunięciem, demontażem, czyszczeniem 
lub przechowywaniem miksera, lub jeśli nie 
będziesz go już używać, upewnij się, że jest on 
wyłączony i odłączony od sieci oraz że silnik 
i noże się nie poruszają.

• Przed otwarciem pokrywy wyłącz urządzenie, 
odłącz kabel od gniazdka sieciowego i poczekaj 
na całkowite zatrzymanie się noży. Należy 
unikać kontaktu z ruchomymi elementami.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku 
przez dzieci. Przechowuj urządzenie i kabel 
zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Z urządzenia mogą korzystać osoby 
o obniżonych zdolnościach fi zycznych, 
percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim 
doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi 
sprawowany nadzór lub zostały one pouczone 
o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny 
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sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego 
niebezpieczeństwa.

• Przed pierwszym użyciem urządzenia usuń 
i zutylizuj wszelkie elementy opakowania 
i naklejki reklamowe zgodnie z przepisami 
w zakresie ochrony środowiska. Skontroluj, 
czy urządzenie nie jest w żaden sposób 
uszkodzone. W żadnym przypadku nie 
używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia 
z uszkodzonym kablem zasilającym itp. 

• Dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje przed 
rozpoczęciem obsługi urządzenia i zachowaj 
je w bezpiecznym miejscu, by móc z nich 
skorzystać w przyszłości.

• Aby wykluczyć ryzyko uduszenia małych dzieci, 
usuń opakowanie ochronne wtyczki kabla 
sieciowego tego urządzenia i w bezpieczny 
sposób je zutylizuj.

• Przed pierwszym użyciem upewnij się, że 
napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada 
napięciu podanemu na tabliczce znamionowej 
na spodzie urządzenia. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości zwróć się do wykwalifi kowanego 
elektryka.
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• Nie używaj urządzenia na krawędzi blatu 
roboczego lub stołu. Upewnij się, że 
powierzchnia jest równa, czysta i niespryskana 
wodą lub innym płynem. 

• Nie stawiaj urządzenia na kuchence gazowej 
lub elektrycznej ani w jej pobliżu, ani 
w miejscach, w których mogłoby dotykać 
gorącego piekarnika.

• Nie stawiaj urządzenia na metalowym podłożu, 
na przykład w zlewie.

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka 
elektrycznego i jego włączeniem, upewnij się, 
że jest kompletnie i prawidłowo zmontowane. 
Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej 
instrukcji obsługi.

• Upewnij się, że urządzenie ustawiono na 
równej, czystej, suchej i stabilnej powierzchni, 
wytrzymałej na działanie wysokich temperatur. 
Nie używaj urządzenia na powierzchni pochyłej 
i nie przemieszczaj go ani nie manipuluj nim, 
gdy jest włączone.

• Należy używać wyłącznie akcesoriów dostar-
czonych wraz z urządzeniem. W przeciwnym 
razie grozi ryzyko wybuchu pożaru, porażenia 
prądem elektrycznym lub obrażeń.



6 TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU

• Pod żadnym pozorem nie włączaj urządzenia, 
jeżeli urządzenie lub jego akcesoria są 
uszkodzone.

• Podczas miksowania większej ilości produktów 
mikser nie powinien być włączony dłużej niż 
przez 1 minutę. Przed kolejnym włączeniem 
silnik powinien odpoczywać przez co najmniej 
2 minuty. Podczas napełniania zawsze 
przestrzegaj znacznika maximum.

• Nie miksuj napojów gazowanych, które mogą 
wykipieć.

• Jeśli produkty się zablokują wokół jednostki 
tnącej, wyłącz mikser głównym przyciskiem 
i odczekaj do całkowitego zatrzymania noży. 
Następnie odłącz kabel doprowadzający 
z gniazdka i przy pomocy łyżki kuchennej lub 
szpatułki usuń produkty z jednostki. W żadnym 
przypadku nie używaj palców, ponieważ noże 
są bardzo ostre.

• Podczas pracy zadbaj o to, aby ręce, palce, 
włosy, odzież, sztućce i inne przybory kuchenne 
były z dala od urządzenia. Przed otwarciem 
pokrywy wyłącz urządzenie, odłącz kabel od 
gniazdka sieciowego i poczekaj na całkowite 
zatrzymanie się noży. Należy unikać kontaktu 
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z ruchomymi elementami.
• Podczas pracy nie zdejmuj pojemnika 

z korpusu urządzenia.
• Mikser służy wyłącznie do przygotowywania 

potraw i/lub napojów. Nie włączaj miksera 
z pustym pojemnikiem.

• Nie miksuj gorących lub wrzących płynów. 
Przed umieszczeniem ich w pojemniku miksera 
należy je ostudzić.

• Nie wystawiaj pojemnika miksera na działanie 
ekstremalnych temperatur, na przykład 
umieszczając zimny pojemnik w gorącej wodzie 
lub odwrotnie.

• Nie wkładaj żadnej części urządzenia 
do kuchenki gazowej, elektrycznej ani 
mikrofalowej, ani nie stawiaj na gorącej płycie 
gazowej lub elektrycznej.

• Gniazdko elektryczne, do którego podłączono 
urządzenie musi być łatwo dostępne na 
wypadek konieczności natychmiastowego 
odłączenia. 

• Nie korzystaj z tego urządzenia przy użyciu 
programatora, włącznika czasowego ani 
jakiegokolwiek innego elementu włączającego 
urządzenie automatycznie.
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• Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wody, 
na przykład zlewu kuchennego, łazienki, 
basenu itp. 

• Nie dotykaj urządzenia mokrymi lub 
wilgotnymi rękami. 

• Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez 
nadzoru.

• Nie dopuść do polania kabla zasilającego 
i wtyczki wodą lub innym płynem.

• Do czyszczenia urządzenia nie używaj ostrych 
środków ściernych ani żrących środków 
czyszczących.

• Utrzymuj urządzenie w czystości. Przestrzegaj 
wskazówek dotyczących czyszczenia podanych 
w niniejszej instrukcji obsługi.

• Nie przechowuj ani nie używaj w tym 
urządzeniu ani w jego pobliżu żadnych 
materiałów wybuchowych ani łatwopalnych, 
np. sprejów z łatwopalnym gazem.

• Aby odłączyć urządzenie z gniazdka 
sieciowego, zawsze pociągaj za wtyczkę, a nie 
za kabel zasilający.
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WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE 
WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
• Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel 

zasilający.
• Nie przewieszaj kabla zasilającego przez 

krawędź stołu lub blatu roboczego. Zadbaj o to, 
aby nie dotykał gorących powierzchni ani się 
nie splątał.

• Ze względów bezpieczeństwa zaleca 
się podłączenie urządzenia do obwodu 
elektrycznego oddzielonego od innych 
urządzeń. Do podłączenia urządzenia do 
gniazdka sieciowego nie używaj rozdzielników 
ani przedłużaczy.

• Nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani 
wtyczki kabla w wodzie ani innych cieczach. 

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku 
domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone 
do celów komercyjnych. Nie używaj tego 
urządzenia w poruszających się pojazdach ani 
na statkach, nie używaj go na zewnątrz, nie 
używaj go do innych celów niż ten, do którego 
zostało przeznaczone. W przeciwnym razie 
może dojść do obrażeń.
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• Jakąkolwiek konserwację wykraczającą 
poza zwykłe czyszczenie należy powierzyć 
autoryzowanemu serwisowi marki Catler.

• Zaleca się zainstalowanie ochronnika 
przepięciowego (standardowy włącznik 
w gniazdku), aby zagwarantować zwiększoną 
ochronę podczas użytkowania urządzenia. 
Zaleca się, aby w obwodzie elektrycznym, 
w którym urządzenie będzie użytkowane, 
zainstalowany był ochronnik przepięciowy 
(z nominalnym prądem szczątkowym max. 
30 mA). Zwróć się do swego elektryka 
o specjalistyczną pomoc.

• Urządzenie i jego kabel doprowadzający należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

TEN SYMBOL OZNACZA, ŻE 
URZĄDZENIE POSIADA PODWÓJNĄ 
IZOLACJĘ POMIĘDZY NIEBEZPIECZNYM 
NAPIĘCIEM Z SIECI I CZĘŚCIAMI 
DOSTĘPNYMI DLA UŻYTKOWNIKA. 
W PRZYPADKU SERWISOWANIA 
NALEŻY KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE 
Z IDENTYCZNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.
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POZNAJ SWÓJ MIKSER STOŁOWY TB 7010

OPIS MIKSERA

1

2

3

4

11

10

9
5

6

7
8

1. Miarka
2. Pokrywka pojemnika z praktyczną wypustką ułatwiającą otwieranie pokrywki.
3. Uchwyt
4. 2l pojemnik do miksowania z Tritanu z wbudowaną jednostką tnącą
5. Przycisk MODE do wyboru trybu pracy
6. Korpus miksera
7. Nóżki antypoślizgowe
8. Miejsce na kabel sieciowy (w dolnej części korpusu urządzenia)
9. Przycisk +
10. Przycisk -
11. Wyświetlacz
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OPIS WYŚWIETLACZA

1 2 3 4 5

1. Ikona trybu roboczego
2. Ikona czasu przyrządzania
3. Ikona wybranej prędkości
4. Kontrolka świetlna włączania miksera
5. Główny wyłącznik
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WYKORZYSTANIE MIKSERA STOŁOWEGO TB 7010

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym użyciem usuń z urządzenia 
wszelkie elementy opakowania i naklejki/
etykiety reklamowe.
Sprawdź, czy urządzenie ani akcesoria nie 
są w żaden sposób uszkodzone. W żadnym 
przypadku nie używaj uszkodzonego 
urządzenia, urządzenia z uszkodzonym 
kablem zasilania lub wtyczką.

Przetrzyj korpus miksera miękką gąbką lekko 
zwilżoną w ciepłej wodzie.
Przed pierwszym użyciem umyj pojemnik 
do miksowania, pokrywkę, miarkę w ciepłej 
wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. 
Opłucz i wytrzyj do sucha.

UWAGA!
Należy zachować 
szczególną 
ostrożność podczas 
obsługi pojemnika 
miksera. W dolnej 
części wbudowano 
jednostkę noży, 
której ostrza są 
bardzo ostre.

UWAGA!
Przechowuj 
pojemnik miksera 
w bezpiecznym 
miejscu poza 
zasięgiem dzieci.
Aby zapobiec 
poważnym urazom 
lub amputacji, 
NIGDY nie wkładaj 
palców ani rąk 
do pojemnika 
do miksowania 
podczas działania 
miksera.

UWAGA
Pojemnik do miksowania, pokrywkę 
i miarkę można myć w górnym koszu 
zmywarki do naczyń.
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MONTAŻ MIKSERA
1. Postaw korpus miksera na stabilnej, 

solidnej i czystej powierzchni.
2. Włóż do pojemnika miksera składniki, 

które chcesz poddać obróbce. Zawsze 
przestrzegaj znacznika minimum 
i maximum.

3. Załóż pokrywę. Pokrywa jest 
zaprojektowana tak, że się zgadza 
z kształtem górnej krawędzi pojemnika. 
Wypustka na pokrywce musi być 
umieszczona nad uchwytem.

4. Włóż miarkę do pokrywki i przez obrót 
w kierunku wskazówek zegara zablokuj ją 
w pokrywce.

5. Pojemnik miksera załóż na korpus 
miksera. Teraz mikser jest gotowy do 
użycia.

UWAGA
Mikser się nie włączy, jeśli pojemnik 
nie będzie prawidłowo założony na 
korpusie.

SPOSÓB UŻYCIA
Mikser Catler TB 7010 jest wyposażony 
w pięć programów fabrycznych i tryb ręczny. 
Każdy program ma zdefi niowany czas 
przyrządzania i prędkość i danych tych nie 
można zmienić. Jeśli chcesz zmienić wybrany 
program, wybierz tryb roboczy „manual” 
i zmień czas przyrządzania i prędkość według 
swoich preferencji.
1. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do 

gniazdka sieciowego.
2. Zabrzmi sygnał dźwiękowy, kontrolka 

świetlna się zapali, a na wyświetlaczu 
zapalą się ustawienia wyjściowe (tryb 
roboczy: vegetable, czas przyrządzania: 
0, prędkość: 9).

3. Przez wciśnięcie głównego włącznika 
uruchomisz ustawienia wyjściowe. Ikona 
czasu przyrządzania będzie odliczać 
ustawiony czas, a jednocześnie okrąg 
wokół czasu przyrządzania będzie się 
stopniowo zapalać.

4. Po zakończeniu procesu przyrządzania 
ikona czasu na kilka sekund zmieni się.

UWAGA!
Przed 
uruchomieniem 
miksera upewnij 
się, że poprawnie 
założono pokrywę 
pojemnika. Grozi 
wytryśnięcie 
produktów po 
włączeniu miksera.

WYBÓR PROGRAMU FABRYCZNEGO
1. Gdy na wyświetlaczu zapalą się 

ustawienia wyjściowe, wciśnij krótko 
przycisk MODE.

2. Przyciskami +/– wybierz program 
fabryczny.

3. Wciśnij główny wyłącznik i mikser się 
uruchomi.
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TABELA PROGRAMÓW

Tryb pracy Ustawiony 
czas

Prędkość

Vegetable 120 s 9

Smoothy 60 s 9

Sauce 60 s 9

Bisque 420 s 9

Auto Clean 60 s 9

Manual 5-420 s 1-9

TRYB RĘCZNY
1. Gdy na wyświetlaczu pojawią się 

ustawienia wyjściowe, wciśnij dwa razy 
przycisk MODE, aż ikona trybu roboczego 
zmieni się na „manual”, a ikona czasu 
przyrządzania będzie zapalona.

2. Przyciskami +/- ustaw pożądany czas 
przyrządzania i potwierdź przyciskiem 
MODE.

3. Zapali się ikona prędkości i przyciskami 
+/- ustaw pożądaną prędkość. Prędkość 
można ustawić w zakresie 1 do 9, 
gdzie 1 to najmniejsza prędkość, a 9 to 
największa prędkość.

4. Wciśnij główny wyłącznik i mikser się 
uruchomi.

UWAGA
Po zdjęciu pojemnika miksera 
z korpusu wyświetlacz automatycznie 
zgaśnie. Ponownie się zapali, jeśli 
postawisz pojemnik na mikserze.

ZATRZYMANIE DZIAŁANIA MIKSERA
Podczas działania miksera wciśnij główny 
wyłącznik. Mikser się zatrzyma. Jeśli chcesz 
kontynuować pracę, należy ponownie 
ustawić program lub czas przyrządzania.

DODAWANIE SKŁADNIKÓW
Jeśli podczas miksowania musisz dodać 
składniki, ostrożnie wyjmij miarkę przez 
obrót w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara i dodaj składniki przez 
otwór w pokrywie. Przed wyjęciem miarki 
zaleca się jednak wyłączenie miksera, aby 
nie doszło do wytryśnięcia produktów 
z pojemnika.

UWAGA
Jeśli produkty się zablokują wokół 
jednostki tnącej, wyłącz mikser 
głównym przyciskiem i odczekaj 
do całkowitego zatrzymania noży. 
Następnie odłącz kabel zasilający 
z gniazdka i przy pomocy łyżki 
kuchennej lub szpatułki usuń 
produkty. W żadnym przypadku nie 
używaj palców ani rąk, ponieważ noże 
są bardzo ostre.
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UWAGA!
Nigdy nie 
miksuj wrzących 
ani gorących 
produktów. Może 
dojść do powstania 
podciśnienia 
wewnątrz 
naczynia i podczas 
otwierania pokrywy 
zawartość mogłaby 
wytrysnąć. 
Niebezpieczeństwo 
poparzenia. 
Zawsze odczekaj 
do ostygnięcia 
produktów do 
temperatury około 
45°C. Nigdy nie 
włączaj miksera bez 
założonej pokrywy 
i miarki.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Mikser wyłączy się automatycznie po około 
3 minutach bezczynności. Aby ponownie 
uruchomić mikser, wciśnij główny wyłącznik.

BEZPIECZNIK TERMICZNY
Mikser jest wyposażony w bezpiecznik 
termiczny, chroniący silnik przed 
przegrzaniem. Jeśli przeciążysz mikser, 
np. przez długotrwałą obróbkę większej 
ilości składników, automatycznie aktywuje 
się bezpiecznik termiczny, który zatrzyma 
działanie silnika. W takim przypadku 
wyłącz mikser i odłącz wtyczkę przewodu 
zasilającego z gniazdka sieciowego. 
Pozostaw mikser do ostygnięcia na około 
15 minut. Następnie podłącz wtyczkę kabla 
zasilającego do gniazdka i włącz mikser. 
Jeśli mikser nie będzie działać prawidłowo, 
przestań z niego korzystać i zwróć się do 
autoryzowanego centrum serwisowego 
marki Catler.

WSKAZÓWKI I TECHNIKI 
PRZYRZĄDZANIA
Pokrój mięso na kawałki równej wielkości (ok. 
2,5 cm). W ten sposób przyspieszysz proces 
przetwarzania.
Najpierw wlej płyny, następnie dodawaj stałe 
składniki.
Zawsze przestrzegaj znacznika 2 l maximum.
Jeśli trzeba przetworzyć większą ilość 
produktów, zawsze należy je podzielić na 
mniejsze porcje.
W mikserze NIGDY nie miksuj żadnych 
z poniższych produktów: kości, dużych 
kawałków mrożonych produktów, 
gęstych i twardych produktów, pestek itp. 
W przeciwnym razie grozi bezpowrotne 
uszkodzenie miksera.
Nie przetwarzaj w mikserze składników przez 
dłużej niż 7 minut, z wyjątkiem programu 
Bisque.
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UWAGA!
Przestrzegaj 
wskazówek 
podanych 
w niniejszej 
instrukcji obsługi. 
W przeciwnym 
razie może dojść 
do uszkodzenia 
miksera oraz 
spowodowania 
szkód majątkowych 
i obrażeń osób.

UWAGA!
Nie poddawaj 
obróbce suchych 
produktów bez 
płynów. Ten 
mikser nie jest 
przeznaczony do 
obróbki suchych 
produktów.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed czyszczeniem urządzenia zawsze 
najpierw odłącz wtyczkę kabla zasilającego 
z gniazdka i pozostaw je do ostygnięcia.
Mikser należy czyścić niezwłocznie po 
każdym użyciu, aby zapobiec zaschnięciu 
resztek żywności w pojemniku, na nożach, na 
pokrywie lub miarce. Regularna konserwacja 
przedłuża żywotność miksera.

UWAGA!
NIE MYJ 
URZĄDZENIA,  
KABLA ANI 
WTYCZKI POD 
BIEŻĄCĄ WODĄ 
I NIE ZANURZAJ 
ICH W WODZIE ANI 
INNEJ CIECZY.

DEMONTAŻ MIKSERA
1. Odłącz wtyczkę kabla zasilającego od 

gniazdka sieciowego i poczekaj na 
całkowite zatrzymanie noży.

2. Pojemnik miksera ostrożnie zdejmij 
z korpusu.

3. Pokrywkę z pojemnika miksera zdejmij 
tak, że ręką uchwycisz uchwyt, a kciukiem 
wciśniesz od spodu wypustkę na 
pokrywce. Pokrywka się zwolni i będzie 
można ją łatwo zdjąć z pojemnika.

UWAGA!
Zachowaj 
ostrożność podczas 
manipulowania 
pojemnikiem, 
w którym znajdują 
się gorące produkty. 
Ostrożnie zdejmuj 
pokrywę, ponieważ 
podczas otwierania 
może wydobywać 
się gorąca para. 
Istnieje ryzyko 
poparzenia.

CZYSZCZENIE POKRYWY I MIARKI
Pokrywkę i miarkę opłucz po użyciu 
w ciepłej, bieżącej wodzie, aby usunąć 
zanieczyszczenia.
Aby wyczyścić je dokładniej, umyj pokrywkę 
i miarkę w ciepłej wodzie z odrobiną płynu 
do mycia naczyń. Opłucz i wytrzyj do sucha.

CZYSZCZENIE POJEMNIKA DO 
MIKSOWANIA
Pojemnik miksera opłucz po użyciu 
w ciepłej, bieżącej wodzie, aby usunąć 
zanieczyszczenia.
Do pojemnika do miksowania wlej około 
500 ml ciepłej wody z odrobiną płynu do 
mycia naczyń. Załóż pokrywę i miarkę, 
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a następnie załóż na korpus miksera.
Wybierz program Auto Clean i uruchom go 
głównym włącznikiem. Odczekaj, aż mikser 
zakończy program.
Następnie opłucz pojemnik czystą, ciepłą 
wodą i wytrzyj do sucha.
Z pojemnikiem do miksowania obchodź 
się ostrożnie. Nie narażaj pojemnika na 
ekstremalne temperatury, ciśnienie itp.

UWAGA
Pojemnik do miksowania, pokrywkę 
i miarkę można myć w górnym koszu 
zmywarki do naczyń.

UWAGA:
Do czyszczenia nie używaj ostrych 
przedmiotów, środków chemicznych, 
rozpuszczalników, benzyny ani innych 
podobnych substancji. W żadnym 
przypadku nie czyść miksera 
stołowego przy pomocy urządzeń 
parowych.

PRZECHOWYWANIE
Przed przechowywaniem upewnij się, że 
wszystkie części są czyste i suche. Przechowuj 
mikser w pozycji poziomej w suchym, dobrze 
wietrzonym miejscu. Na mikser nie należy 
kłaść żadnych przedmiotów. Upewnij się, że 
jednostka tnąca jest zawsze przechowywana 
poza zasięgiem dzieci.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego 
przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych 
i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej 
likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. 
W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić 
tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa 
likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu 
negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa 
likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice 
odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie 
z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych 
informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie 
potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od 
sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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