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SK  TLAKOVÝ HRNIEC  POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Blahoželáme vám ku kúpe tohto tlakového hrnca LAMART od Piera Lamarta, vyrobeného z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele 18/10 a veľmi odolného plastu.
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny (vrátane poznámok) a uložte ich na neskoršie použitie! Boli použité vysokokvalitné materiály zaisťujúce 
bezpečnosť a dlhú životnosť tohto tlakového hrnca. Dúfame, že s ním budete spokojní.

IDENTIFIKÁCIA
Výrobca: Zhejiang Nanlong Group Co.,Ltd;No. 666, Wengbu Village, Jiangnan Road, Yongkang city 321300, Zhejiang, China
Distribútor: FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Typ/objem: DSS22 type 5/7L
Pracovný tlak (bar): 100 kPa
Maximálny povolený bezpečnostný tlak (bar): 120 – 160 kPa I.

DÔLEŽITÉ USTANOVENIA
a) Prečítajte si všetky inštrukcie.

b Nenechávajte deti v blízkosti tlakového hrnca, ak je v prevádzke.

c) Nevkladajte tlakový hrniec do vyhriatej rúry na pečenie.

d)  Manipulujte s tlakovým hrncom, ktorý je pod tlakom, s maximálnou opatrnosťou. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte držadlá a gombíky. Ak je to nutné, 
používajte ochranné pomôcky.

e) Nepoužívajte tlakové hrnce na iné účely, než na ktoré sú určené.

f)  Toto zariadenie varí pod tlakom. Nesprávne používanie tlakového hrnca môže spôsobiť oparenie. Uistite sa, že pred ohrievaním je tlakový hrniec riadne uzavretý. 
Pozrite „Inštrukcie pre použitie“.

g)  Nikdy neotvárajte tlakový hrniec silou. Neotvárajte tlakový hrniec bez toho, aby ste sa uistili, že jeho vnútorný tlak úplne poklesol. Pozrite „Inštrukcie pre použitie“.

h)  Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec bez vody. Mohlo by dôjsť k jeho vážnemu poškodeniu.

i)  Nenapĺňajte tlakový hrniec nad 2/3 jeho objemu. Pri varení potravín, ktoré sa pri varení rozťahujú, ako je ryža alebo dehydratovaná zelenina, neplňte tlakový hrniec 
nad polovicu jeho objemu.

j)  Používajte vhodné zdroje ohrevu podľa návodu na obsluhu.

k)  Po uvarení mäsa s kožou (napr. hovädzí jazyk), ktoré môže zvýšiť svoj objem, neprepichujte mäso, ak je koža napučaná – mohli by ste sa opariť.

l)  Pri varení cestovín jemne zatraste tlakovým hrncom pred tým, než ho otvoríte, aby ste sa vyhli ich vymršteniu.

m) Pred každým použitím skontrolujte, že ventily nie sú zapchaté. Pozrite inštrukcie pre použitie.

n) Nikdy nepoužívajte tlakový hrniec na smaženie potravín pod tlakom.

o)  Nezasahujte do žiadneho bezpečnostného systému nad rámec inštrukcií špecifikovaných v inštrukciách pre použitie.

p)  Používajte iba náhradné diely od výrobcu pre zodpovedajúci model. Používajte vždy teleso a veko od rovnakého výrobcu, ktoré je označené ako kompatibilné.

q) DODRŽUJTE TIETO INŠTRUKCIE.

Predhovor
Sme radi, že ste si vybrali náš tlakový hrniec z nehrdzavejúcej ocele, a veríme, že vám bude spoľahlivo slúžiť. Aby bola zaistená bezpečnosť, odolnosť a dobrý vzhľad 
produktu, používame kvalitný dizajn a materiály a vykonávame úplné prevádzkové testy.

V prípade správneho používania vám bude tento tlakový hrniec dlho slúžiť. Tento návod na obsluhu popisuje správny spôsob používania tohto hrnca, jeho údržbu a pokyny 
na varenie. Je nutné, aby ste si ho dôkladne prečítali a dodržiavali jednotlivé postupy, pokyny pre bezpečné používanie tlakového hrnca.

Telo a veko tohto tlakového hrnca sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 18/8, ktorá sa ľahko čistí a ktorá je pri styku s potravinami úplne bezpečná.

Dvojité dno je vhodné pre všetky druhy zdrojov tepla vrátane indukcie.

Náš tlakový hrniec spĺňa a prekračuje požiadavky normy GB 15066-2004 (tlakový hrniec z nehrdzavejúcej ocele) a spĺňa zároveň európsku normu EN 12778 2003.
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POPIS A ČÍSLO MODELU
Obrázok 1

1. Rukoväť

2. Bezpečnostný ventil

3. Regulátor – pracovný ventil

4. Čeľusťové veko

5. Držadlo na otvorenie

6. Poistkový indikátor

7. Bezpečnostné okno

8. Telo hrnca

9. Odvzdušňovacia rúrka

10. Protiblokovacia skrutka

11. Tesnenie

Číslo položky Priemer Využiteľný objem Prevádzkový tlak Prvý bezpečnostný tlak Druhý bezpečnostný tlak

NLP-DSS2240 22 cm 2/3 objemu 100 kPa 120 – 160 kPa 180 – 300 kPa

NLP-DSS2250 22 cm 2/3 objemu 100 kPa 120 – 160 kPa 180 – 300 kPa

NLP-DSS2260 22 cm 2/3 objemu 100 kPa 120 – 160 kPa 180 – 300 kPa

NLP-DSS2270 22 cm 2/3 objemu 100 kPa 120 – 160 kPa 180 – 300 kPa

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Pred použitím si, prosím, prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete.
Postupujte striktne podľa návodu na obsluhu.
1. Tento tlakový hrniec je iba na domáce použitie. Iné použitie nie je dovolené. Udržujte tento hrniec mimo dosahu detí 

a používateľov, ktorí nie sú oboznámení s pokynmi tohto manuálu. 
2. Nedotýkajte sa priamo kovového povrchu s vysokou teplotou.
3. Bod varu tohto tlakového hrnca leží pod 120 °C a môže produkovať veľké množstvo pary, vody, polievky, sirupu, …
4. Nepoužívajte tlakový hrniec na varenie jablkovej šťavy, pšenice, fazúľ a podobných potravín, ktoré môžu vytvárať mnoho 

bublajúcich rozdelených látok. Mohlo by dôjsť k zablokovaniu ventilu. Ak sa vareniu tohto druhu potravín nemôžete vyhnúť, 
buďte ostražití.

5. Udržujte bezpečnostný ventil, tesnenie, poistkový ventil, veko a telo čisté a suché.
6. Nevkladajte sódu priamo na varenie (obrázok 2) a príliš mnoho oleja alebo vína (obrázok 3).

      

Obrázok 2 Obrázok 3

(Sóda) (Preplnený olejom a vínom)
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7. Zaistite, aby ste varili na stabilnom sporáku. Ak používate plynový sporák, nemali by sa plamene dotýkať bokov hrnca (obrázok 
4). Ak používate elektrický sporák, jeho priemer by mal byť menší než dno hrnca (obrázok 5).

 

Obrázok 4 Obrázok 5

8. Nepoužívajte tento tlakový hrniec na smaženie a suché varenie, aby nedošlo k poškodeniu a skráteniu životnosti. Nepoužívajte 
olej s veľmi vysokou stlačiteľnosťou. Aby sa predĺžila životnosť a nedošlo k poškodeniu hrnca, nevarte bez vody (obrázok 6). 

Obrázok 6

 

(bez vody a vyschnutý)

9. Ak z bezpečnostného ventilu alebo bezpečnostného okna uniká para, okamžite vypnite oheň. Nepoužívajte produkt, pokým nie 
je problém vyriešený.

10. Pri použití tohto tlakového hrnca sa nedotýkajte bezpečnostného okna.
11. Nikdy nezakrývajte regulačný ventil (obrázok 7).
12. Počas varenia potravín alebo vody neprekračujte 2/3 objemu; počas varenia ryže, zeleniny a fazule neprekračujte 1/3 objemu. 

(Obrázok 8)

 

 Obrázok 7 Obrázok 8

13. Nikdy neotvárajte veko, keď je vnútri tlak; nikdy nevystavujte hrniec teplu, keď nie je veko v správnej polohe.
14. Zabráňte dlhodobému uchovávaniu soli, octu, cukru alebo vody po varení. Po použití hrniec očistite a vysušte.
15. Pred použitím všetky diely tlakového hrnca skontrolujte, aby nedošlo k nehode.

FUNKCIE
1. Tento tlakový hrniec je určený na domáce použitie. Veko a telo sú vyrobené z ocele 18/8, ktorá je krásna a odolná; dno má dve vrstvy a je vhodné pre indukciu, 

elektrinu, sklokeramiku aj plyn.
2. Bezpečnosť zaisťuje niekoľko bezpečnostných zariadení (obrázok 9)

• Regulátor: K dispozícii sú dve úrovne: jedna úroveň prevádzkového tlaku 100 kPa a jedna úroveň uvoľnenia tlaku. 

• Bezpečnostný ventil: Bezpečnostný ventil automaticky kontroluje vnútorný tlak. Keď je vnútorný tlak nižší než tlak pre bezpečné otvorenie, ventil klesne. Potom je 
bezpečné otvoriť veko. Ak je vnútri hrnca tlak, stĺpik ventilu sa zdvihne, v otvore v rukoväti sa objaví červená krytka. Bezpečnostný ventil automaticky uvoľňuje tlak, aby 
bolo použitie hrnca bezpečné. Ak nie je veko správne zaistené, vnútorný tlak nevzrastie a bezpečnostný ventil bude iba vypúšťať paru – zastavte ohrievanie a správne 
uzatvorte veko.

• Bezpečnostné okno: Na boku veka je bezpečnostné okno. Toto okno uvoľňuje paru, ak regulátor a bezpečnostný ventil nemôžu správne pracovať alebo ak je vnútri 
príliš veľa pary. Dbajte na bezpečnosť pri hrnci.
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Obrázok 9
Bezpečnostné okno

Regulátor

Bezpečnostný ventil

NÁVOD NA OBSLUHU 

Pred prvým použitím tohto tlakového hrnca
1. Z dôvodu bezpečnosti si pred prvým použitím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Najmä potom „bezpečnostné predpisy“.
2. Naplňte tlakový hrniec 1/2 studenej vody, uzatvorte veko a ohrievajte ho, pokým sa z ovládacieho ventilu nezačne uvoľňovať para. Odstráňte tlakový hrniec zo sporáka 

a nechajte ho stáť uzavretý približne 10 minút, aby sa odstránil pach nového hrnca.
3. Po vychladnutí hrnca otvorte veko. Vylejte vodu a hrniec očistite a vysušte.

Normálna obsluha
1. Zaistite, aby nebola odvzdušňovacia rúrka blokovaná. Ak je upchaná, použite na jej vyčistenie malú tyčinku. Zaistite, aby bol bezpečnostný ventil na zastavenie 

otvárania čistý a flexibilný. Tesnenie musí byť umiestnené v správnej polohe.
2. Hrniec musí byť naplnený aspoň 1/4 l vody alebo inej tekutiny, aby sa pri použití tlakového hrnca vytvárala para. Potraviny alebo voda nesmú prekročiť 2/3 objemu 

hrnca. Ak sa potraviny pri varení zväčšujú, nesmú prekročiť 1/2 objemu.
3. Uzavreté veko: Otočte držadlom v smere šípky. Ozve sa zvuk „PA“ signalizujúci úplné uzavretie veka. Ak je to nutné, uľahčite si uzavretie a otvorenie veka zatlačením 

rukou (pozrite obrázok 10).
Obrázok 10

Ohrievanie
1. Pri premiestňovaní a kladení tlakového hrnca využívajte na to určené držadlá rukovätí, aby nedošlo k opareniu alebo inému riziku.
2. Tlakový hrniec musí stáť na rovnom povrchu. Pri ohrievaní nesmie priemer platničky sporáka presahovať priemer hrnca. Pri použití plynového sporáka zaistite, aby 

hrniec neobklopovali plamene. Pri všetkých typoch použiteľných ohrevov – plynovom, elektrickom, sklokeramickom a indukčnom – dbajte na pokyny.
3. Aby došlo k okamžitému zvýšeniu teploty, použite na ohrievanie silný oheň, aby začal regulátor pracovať – pozrite. Bezpečnostné predpisy bod 7. Po chvíli ohrievania 

začne z bezpečnostného ventilu unikať trochu pary, čo je normálny stav. Ak bezpečnostný ventil pracuje za normálnych podmienok, nemala by unikať žiadna para. 
Keď z regulátora uniká para a regulátor pracuje (teraz vypočítajte čas ohrievania), nastavte zdroj tepla na najnižšiu úroveň, aby sa pri varení čo najviac šetrilo energiou. 
Ak regulátor počas varenia prestane uvoľňovať paru, zvýšte množstvo tepla. Ak regulátor uvoľňuje paru rýchlo, znížte množstvo tepla.

• Pred použitím skontrolujte ventil (či nie je zapchatý). 
•  Pred použitím sa uistite, že je ventil čistý.
• Pri varení lepkavých potravín (zaistite, aby neboli príliš lepkavé) hrncom mierne zatrepte, aby bolo zaistené rovnomerné rozdelenie. To platí najmä pre varenie fazule 

a pod.
• Ak čistíte časti bezpečnostného ventilu, riaďte sa dôsledne návodom na obsluhu a nerozoberajte ventil sami.
• Nevymieňajte diely sami; ak potrebujete vymeniť nejaký diel, kontaktujte svojho predajcu.
•  Ak sa pri uzatváraní a otváraní červený bezpečnostný ventil náhle zdvihne a nie je možné jednoduché uzatvorenie a otvorenie veka, zatlačte, prosím, červený 

bezpečnostný ventil dole na uvoľnenie uzatvárania a otvárania. Váš nový tlakový hrniec bol navrhnutý a vyrobený podľa prísnych noriem spoločnosti Nanlong pre 
spoľahlivosť, jednoduché ovládanie a bezpečnosť obsluhy. Pri správnej starostlivosti vám bude veľa rokov spoľahlivo slúžiť.

• Ohrievanie
  Pri premiestňovaní a ukladaní tohto tlakového hrnca by ste mali jednou rukou uchopiť krátku dolnú rukoväť alebo držadlá podľa typu hrnca, druhou rukou dlhú dolnú 

rukoväť a nemali by ste držať len jednu stranu, aby nedošlo k poškodeniu komponentov.
• Tento tlakový hrniec je nutné položiť na rovný povrch.
• Ukončenie varenia v hrnci
 Po uplynutí času ohrievania odstráňte hrniec zo zdroja ohrevu. Bezpečnostný ventil klesne nadol (táto etapa patrí do času varenia).
• Stav okamžitého ochladenia
  Na okamžité zníženie teploty a tlaku môžete stlačiť príslušné tlačidlo bezpečnostného ventilu, aby regulátor tlaku uvoľnil paru alebo umiestnite hrniec pod tečúcu vodu 

s cieľom ochladenia (pozrite obrázok); po klesnutí bezpečnostného ventilu môžete otvoriť veko.
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  Ak ste prekročili čas varenia a chcete otvoriť veko, mali by ste hrniec okamžite ochladiť. Postavte hrniec na rovný povrch a ochladzujte ho jednu minútu mierne tečúcou 
vodou. Zabráňte natečeniu vody do bezpečnostného ventilu.

 
• Stav normálneho ochladenia
 Po dokončení varenia nechajte hrniec prirodzene vychladnúť a neotvárajte veko, pokým neklesne bezpečnostný ventil.
• Otvorte tlakový hrniec
 Otáčajte držadlo v smere šípky.

Niektoré časté problémy:

Fáza Príčina Spôsoby zlepšenia

Po chvíli ohrievania vydáva regulátor tlaku 
zvuk, ale neuniká para.

1. Regulátor tlaku je zablokovaný.
2. V regulátore zostali potraviny.
3. Suché ohrievanie.
4. Hrniec je naklonený.

1. Zbavte sa blokujúcej látky.
2. Odstráňte pomocou ihly.
3. Vypnite plameň, postavte hrniec rovni a nechajte 

regulátor nakloniť, aby sa uvoľnil tlak; potom otvorte 
veko a vykonajte kontrolu.

4. Postavte hrniec rovno.

Z bezpečnostného ventilu uniká para 1. Otvor regulátora je zablokovaný.
2. Vnútri je príliš veľa potravín.
3. Plameň je príliš silný

1. Zbavte sa blokujúcich látok.
2. Zbavte sa potravín.
3. Ohrievajte na miernom plameni, nastavte regulátor 

a vyberte vhodný tlak. 

Z celej oblasti uniká para 1. Regulátor a bezpečnostný ventil majú poruchu 
2. Tesnenie bolo nesprávne nasadené.
3. Tesnenie bolo poškodené. 
4. Tesnenie nie je čisté.
5. Veko nie je úplne uzavreté.

1. Odstráňte pomocou ihly. 
2. Umiestnite tesnenie do správnej polohy.
3. Vymeňte tesnenie za nové.
4. Očistite tesnenie.
5. Uzatvorte správne veko.

HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
• Špecifikácia: prevádzkový tlak 100 kPa
• Bezpečnostný tlak: od 120 do 160 kPa.
• Bezpečnosť otvorenia veka: Ak je vnútri vyšší tlak než 4 kPa, nie je možné veko otvoriť.
• Bezpečnosť uzavretého veka: ak nie je veko správe uzavreté, je tlak vnútri nižší než 4 kPa.
• Druhý bezpečnostný tlak: 300 kPa

Čas varenia
• Čas varenia sa počíta od okamihu, keď regulátor tlaku normálne vypúšťa paru.
• Nasledujúci zoznam je iba referenčný; upravte čas varenia podľa potreby.
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REFERENČNÝ ZOZNAM ČASU VARENIA

Názov potraviny Potravina + množstvo vody Po stabilizácii regulátora tlaku, malý plameň

Ryža 1/3 4 – 8 min.

Ovsená kaša 1/3 8 – 12 min.

Hovädzie 1/2 15 – 20 min.

Kukurica 2/3 5 – 8 min.

Kurča 1/2 10 – 15 min.

ÚDRŽBA

Tlakový hrniec 
• Na čistenie znečistených miest použite čistiaci prostriedok.
• Vysušte hrniec.
• Nepoužívajte na čistenie tohto hrnca kovové kefy, aby nedošlo k poškodeniu kovového povrchu.
• Nedotýkajte sa tela hrnca priamo kovovými nástrojmi. 
• Údržbu vykonávajte pravidelne min. 1× mesačne

Tesnenie 
• Odstráňte z tesnenia všetky nečistoty.
• Tesnenie úplne vysušte.
• Nainštalujte tesnenie do správnej polohy.
• Po dlhom období používania originálne tesnenie vymeňte.

REGULÁTOR TLAKU, ODVZDUŠŇOVACIA RÚRKA A BEZPEČNOSTNÝ VENTIL 

Upozornenie:
Tieto opravy môže vykonávať iba autorizovaná osoba alebo servis!

•  Ak sú regulátor tlaku, odvzdušňovacia rúrka a bezpečnostný ventil upchaté zvyškami potravín alebo inými látkami, použite na ich vyčistenie malú tyčinku a zaistite, aby 
voda plynulo pretekala. Pozrite sa, či je matica svorky flexibilná. Ak je flexibilná, znovu všetko zostavte.

•  Po každom použití očistite regulačný ventil. Odskrutkujte maticu, aby ste zaistili naklonenie odvzdušňovacej rúrky umožňujúcej vybrať regulátor. Ventil na zastavenie 
otvárania je potrebné tiež včas vyčistiť. Je ľahké ho odskrutkovať z veka kvôli čisteniu – po dokončení čistenia zaskrutkujte ventil do pôvodnej polohy. Okrem čistenia je 
nutné zároveň kontrolovať, či tyčinka ventilu môže voľne klesnúť.

•  Bezpečnostný ventil je nutné pravidelne čistiť. Kvôli čisteniu ho je možné demontovať z veka a potom nainštalovať do pôvodnej polohy. Pred použitím musíte veko 
obrátiť a skontrolovať, či môže červená krytka voľne klesnúť.

Odstráňte spálené látky 
• Na ich odstránenie použite jemné drevené produkty.
•  Ak sú spálené látky veľmi lepkavé, nechajte hrniec vysušiť na slnečnom svetle. Ponorte ho celý do oleja a potom ho na chvíľu namočte do horúcej vody. Nezbavujte sa 

ich ostrými nástrojmi.

Vyčistite všetky diely
• Čeľuste tlakového hrnca, tesnenie, prípadne zapchaté ventily a dostupné priestory po a pred každým použitím.
• Po použití očistite telo a veko. Udržujte telo a veko oddelené.

Špeciálna poznámka:
• Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s brúsnym účinkom.
• Nikdy neumývajte veko v umývačke riadu.
• S cieľom predĺžiť životnosť naneste na tesnenie jedlý tuk.
• Kvôli ochrane tesnenia nikdy po použití nezatvárajte veko.
• Pred varením rozmrazte zmrazené potraviny, namočte fazuľu a sušené potraviny vo vode.
• Aby uvarenie potravín s bublinkami bolo jednoduchšie, otvorte na chvíľu veko a po odstránení bubliniek veko uzatvorte.
• Ak nasleduje dlhé varenie, môže byť problémom strata vody.
• Vložte do mäsa viac farebného korenia, aby mäso v hrnci nestratilo farbu.
• Ak polievka preteká, zoslabte plameň.
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Výmena
Odporúčame každý rok alebo dva vymeniť tesnenie. V prípade poškodenia, prasklín alebo záhybov ho okamžite vymeňte.
Nikdy nepoužívajte pri výmene náhradné komponenty od iných výrobcov. Kontaktujte svojho predajcu.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 
Bezpečnostný ventil sa nedvíha:
• Veko nie je správne uzavreté;
• Zdroj tepla je príliš slabý na privedenie vody do varu – zosilnite plameň;
• Tesnenie je znečistené alebo deformované – očistite ho alebo vymeňte;
• Skontrolujte, či je dostatok tekutiny;

Para uniká z okolia veka:
• Veko nie je správne uzavreté;
• Tesnenie nie je správne nainštalované alebo je deformované – nainštalujte ho alebo vymeňte.

Uzavretie/otvorenie nie je flexibilné;
• Zaistite, aby tesnenie zodpovedalo veku. Vyberte rovnaký typ a veľkosť, ako malo originálne tesnenie.
• Počkajte, pokým bezpečnostný ventil úplne neklesne.
• Otvorenie príliš veľkou silou môže zdeformovať tesnenie. V prípade deformácie kontaktujte profesionálnych technikov a požiadajte ich o opravu alebo výmenu.
• Nikdy nevymieňajte žiadne diely – používajte originálne diely.

SKLADOVANIE
Po umytí a vysušení tohto tlakového hrnca ho uložte na čisté a suché chránené miesto. Neumiestňujte veko na hrniec a neuzatvárajte ho – umiestnite ho na hrniec iba 
obrátene alebo voľne mimo hrnca.

SŤAŽNOSTI, ÚDRŽBA
Dodržujte všetky nariadenia uvedené v tejto používateľskej príručke. Tento tlakový hrniec je určený iba na domáce použitie. Dodržujte všetky zásady údržby tlakového 
hrnca z nehrdzavejúcej ocele, zásady pre manipuláciu a čistenie vrátane frekvencie.
Štandardnú údržbu a opravy môže vykonávať používateľ; nie je nutné kontaktovať servisné stredisko. V prípade poškodenia tesnenia, systému ventilu alebo inej poruchy 
kontaktujte svojho predajcu alebo priamo servisné stredisko spoločnosti Fast ČR, a. s.; tel.: 323 204 120. Aktuálny zoznam je k dispozícii na www.fastcr.cz. 

ZÁRUKA
Na tento produkt je poskytovaná predĺžená 5-ročná záruka platná odo dňa kúpy produktu.

ZÁRUČNÝ LIST
Na tento produkt je poskytovaná 60-mesačná záruka platná odo dňa kúpy produktu. Lehota záruky sa počíta odo dňa kúpy. Musí byť predložený záručný list spoločne 
s platným dôkazom o kúpe daného produktu. Poskytnutie záruky nemá žiadny vplyv na práva kupujúceho, ktoré sa týkajú kúpy produktu podľa špeciálnych právnych 
predpisov. Ďalšie vzťahy medzi predajcom a kupujúcim sa riadia platnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.

PRODUKT (Názov/Číslo produktu/EAN):

DÁTUM PREDAJA:

PREDAJCA (obchodný názov a adresa):

PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU/OBCHODU:

Tento záručný list musí byť predložený pri každej zaprotokolovanej reklamácii.
Tento záručný list vždy bezpečne uložte.
Záručný list je platný iba v prípade, že je čitateľný a správne vyplnený s pečiatkou a podpisom predajcu/obchodu, dátumom predaja, adresou predajcu/obchodu a popisom 
produktu.
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Táto záruka nepokrýva nasledujúce:
- nesprávne použitie produktu alebo použitie produktu spôsobom, ktorý je v rozpore s touto používateľskou príručkou

- úpravu produktu alebo jeho opravu v neautorizovanom servisnom stredisku alebo neautorizovanou osobou, a použitie neoriginálnych dielov pri oprave.

- poškodenie spôsobené pádom alebo nárazom

- opotrebovanie produktu štandardným používaním s výnimkou chýb materiálu

Uplatnite oprávnenú reklamáciu u svojho predajcu alebo v obchode, kde ste produkt kúpili, alebo priamo v servisnom stredisku Fast ČR, a. s. Aktuálny zoznam je 
k dispozícii na www.fastcr.cz.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Nepoužívajte hrubé alebo agresívne čistiace prostriedky – mohli by poškodiť povrch (napr. čistiace prostriedky na potrubie so žieravinami).
Pri neopatrnom zaobchádzaní môže dôjsť k poškodeniu povrchu (odpraskávaniu). Tieto chyby sú dôsledkom nesprávneho používania a neznamenajú poruchu produktu. 
Odporúčame čistiť vždy ručne pomocou neagresívnych čistiacich prostriedkov a jemných utierok alebo hubiek. Čistenie v umývačke je zakázané.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V závislosti od veľkosti produktu sú na všetkých produktoch vytlačené značky informujúce o materiáloch použitých pri výrobe obalov, komponentov a príslušenstva, 
rovnako ako ich recyklácii. Správnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné 
prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobné informácie si vyžiadajte na miestnych úradoch alebo v zberných 
dvoroch. 
V súlade s národnými predpismi je možné za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu uložiť pokuty. Udržujte igelitové tašky mimo dosahu detí, inak hrozí 
nebezpečenstvo udusenia.

Zákazník bol informovaný o funkcii produktu a zaobchádzaní s produktom.




