
NÁVOD
Cigaretová plnička Professor CP1

Před použitím si přečtěte pozorně tento návod.
Návod uschovejte pro případné pozdější použití.

Určeno osobám starším 18 let!
Kouření vážně škodí Vašemu zdraví!

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvi-
dovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma. 
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, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.
zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických

a elektronických zařízení (z domácnosti)

Záruční prohlášení
Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete  maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z 
oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.
· Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato sku-

tečnost důvodem k reklamaci. 
· Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
· Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
· Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního 

záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se 
vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. 

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením 
(např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např.živelná pohroma), 
byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto 
zákroku nemají oprávnění.  Výrobky  jsou určeny  pro  použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. 

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec 
s r.o. Při reklamaci doporučujeme doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci. 
Servis: Interservis Liberec s r.o.,

28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Napájení: 230 V; 50 Hz
Příkon: 20 W
Rozměry: cca 27 x 9 x 9 cm
Hmotnost: cca 1,0 Kg

POPIS

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k obsluze a poté jej uscho-
vejte.
Po vybalení přístroje zlikvidujte všechny obalové materiály vhodným způsobem. Obalový 
materiál, zejména plastové sáčky, udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí udušení! 
Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší el. síti.
TENTO PŘÍSTROJ SMÍ BÝT POUŽÍVÁN POUZE OSOBAMI STARŠÍMI 18 LET!
Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo 
mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání 
spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití 
spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Na děti by se mělo dohlížet, aby se 
zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu zapojení do zá-
suvky.
Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud ne-
pracuje správně, upadl na zem a poškodil se. V takových případech se obraťte na odborníka.
Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma 
rukama.
Spotřebič nikdy neponořujte do vody, ani částečně.
Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze, na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v 
dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a tepelných zdro-
jů (např. kamna, sporák, vařič atd.).
Po ukončení práce vždy odpojte přístroj od el. zásuvky a nechte jej vychladnout.
Neovinujte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak jeho životnost.
Dbejte na to, aby napájecí přívod nepřišel do styku s ostrými nebo horkými předměty, ote-
vřeným plamenem nebo vodou.

Přístroj umístěte tak, aby přívodní kabel nevisel přes hranu stolu nebo nebyl nad dřezem.
Nedoporučujeme používání prodlužovacích kabelů. Je-li jejich použití nezbytné, pak použí-
vejte pouze prodlužovací kabely, které nejsou poškozené a vyhovují platným normám.
Síťový napájecí přívod může být nahrazen pouze výrobcem/dovozcem nebo jeho servisním 
partnerem. 
V případě nedodržování výše uvedených instrukcí a nesprávného používání, výrobce/dovoz-
ce neodpovídá za případnou škodu.
Používejte jen čistý tabák. Před jeho použitím z něj odstraňte větší kousky (např. větvičky 
apod.).
Dbejte na čistotu plnící trubičky a pružiny. Ty musí být čisté a volné. Vydává-li pružina ostrý 
zvuk, pravděpodobnou příčinou jsou nečistoty (místo pod pružinou musí být volné).
Nikdy se nepokoušejte zastavit točící se pružinu rukou nebo jinými předměty. Hrozí nebez-
pečí úrazu a poškození přístroje.
 Po intensivním používání, které odpovídá naplnění 20 cigaret, nechte přístroj i plnící trubič-
ku vychladnout. Prodloužíte tím životnost výrobku i kvalitu připravovaných cigaret.
POZOR! Nikdy nesahejte na plnící trubičku ihned po skončení práce. Intensivním používáním 
může dojít k jejímu zahřátí a je nutné ji nechat nejdříve vychladnout.
Používejte pouze standardní dutinky o průměru 8 mm, které pasují na plnící trubičku.
Chraňte výrobek proti prachu. Ten se nesmí dostat do motoru.
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU 
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY, 
KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED JEHO ČIŠTĚNÍM A OPRAVOU. OPRAVY BY MĚL PROVÁDĚT 
POUZE AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Vlastnosti elektrické cigaretové plničky se liší od vlastností tradiční cigaretové plničky. Vzhle-
dem k těmto odlišnostem je popel jemnější a z cigarety odpadává snadněji. Výrobce, dovoz-
ce ani distributor nenese odpovědnost za žádné nehody vyplývající z této vlastnosti elektric-
ké plničky cigaret. 

PLNĚNÍ DUTINEK
1. Zapojte vidlici do el. zásuvky.
2. Stlačte přítlačnou páčku směrem dolů a nasuňte dutinku na plnící trubičku otáčivým po-
hybem až do konce. Přítlačnou páčku uvolněte.
3. Zvolte si hustotu cigarety. Doporučujeme vyzkoušet všechny stupně hustoty a poté si zvolit 
ten, který Vám nejvíce vyhovuje. 
4. Naplňte zásobník tabákem. Použijte pouze čistý tabák.  Zásobník tabákem nepřeplňujte  a 
tabák nestlačujte. Nejvhodnější je sypký tabák, lze ale použít i jiné druhy.
5. Stiskněte horní tlačítko a držte jej, dokud se dutinka zcela nenaplní.
6. Před plněním další cigarety doporučujeme odstranit tabák vyčnívající vpředu z plnící tru-
bičky. Usnadní Vám to nasunutí další dutinky.

TIPY  
Dojde-li k zablokování rotační pružiny, přístroj ihned vypněte! (viz Řešení problémů).
Když se tabák přestane pohybovat, uvolněte tlačítko, vyndejte ze zásobníku trochu tabáku a 
zbytek pročechrejte. Nedotýkejte se rotační pružiny! 
Naplnění první cigarety bude delší, protože plnící trubička se musí celá zaplnit. 
Používejte vždy čerstvý tabák, nejlépe sypký a vhodný do elektrických plniček cigaret. Zpra-
cujte vždy celé balení tabáku najednou a hotové cigarety pak uskladněte ve vzduchotěsné 
krabičce. Tak uchováte jejich kvalitu i aroma.
Při kouření cigaret z elektrické plničky cigaret doporučujeme odstraňovat popel rotačním 
pohybem a ne klepnutím. Takto vydrží cigareta hořet a nezhasne. Upozorňujeme, že kouření 
škodí Vašemu zdraví.

Zásobník na tabák 
s poklopem

Tlačítko ON / OFF

Plnící trubička

Volič hustoty tabáku Odnímatelný díl pro 
zachycení tabáku

ŠroubyPřítlačná páčka

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Plnící pružina je zaseknutá – Přístroj okamžitě vypněte. Vyšroubujte šroubky vedle plnící 
trubičky a poté vytáhněte plnící trubičku. Pružina zůstane odhalená. Plnicí trubičky vyčistěte 
a nasaďte ji zpět delším koncem dolů. 
Přístroj nefunguje – Tabák se mohl dostat do prostoru motoru a zablokovat tlačítko. Vyčištění 
doporučujeme přenechat autorizovanému servisnímu partnerovi, viz Záruční prohlášení.

ÚDRŽBA
Po každém použití a před uskladněním podržte tlačítko zmáčknuté (přístroj je zapo-
jený do sítě), dokud se nepřestane uvolňovat tabák. Vytáhněte přístroj ze zásuvky  
a dočistěte jej přiloženým kartáčkem.  Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny 
a nevystavujte jej vlhkosti!
Pokud používáte vlhký tabák, pružina se může zbarvit do černa. Pružinu můžete očistit na-
vlhčeným hadříkem. Vyšroubujte šroubky vedle plnící trubičky, vytáhněte plnící trubičku a 
pružinu. Po očištění ji vraťte zpět. Celý přístroj chraňte před prachem a nepoužívejte jej ve 
vlhkém nebo prašném prostředí. Pokud přístroj nepoužíváte, dobře jej uschovejte. Povrch 
můžete otřít suchým hadříkem.



NÁVOD
Cigaretová plnička Professor CP1

Pred použitím si prečítajte pozorne tento návod.
Návod uschovajte pre prípadné neskoršie použitie.

Určené osobám starším ako 18 rokov! 
Fajčenie vážne škodí vášmu zdraviu!

Dovozca: Zásobovanie a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, www.EVA.cz

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Napájanie: 230 V; 50 Hz
Príkon: 20 W
Rozmery: cca 27 x 9 x 9 cm
Hmotnosť: cca 1,0 Kg

POPIS

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Pred prvým uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu  
a potom ho uschovajte.
Po vybalení prístroja zlikvidujte všetky obalové materiály vhodným spôsobom. Obalový ma-
teriál, najmä plastové vrecia, udržujte mimo dosahu detí! Hrozí nebezpečenstvo udusenia!
Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej el. sieti.
TENTO PRÍSTROJ SMIE BYŤ POUŽÍVANÝ IBA OSOBAMI STARŠÍMI AKO 18 ROKOV!
Tento výrobok nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová 
alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom 
používaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli instruované ohľa-
dom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohlia-
dať, aby sa zabezpečilo, že si nebudú so spotrebičom hrať.
Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru a kontrolujte ho po celý čas zapojenie do zá-
suvky.
Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje 
správne, spadol na zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch sa obráťte na odborníka.
Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyťahujte z el. zásuvky mokrými 
rukami.
Spotrebič nikdy neponárajte do vody, ani čiastočne.
Spotrebič používajte iba v pracovnej polohe, na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie av 
dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov (napr. záclony, závesy atď.) a tepelných 
zdrojov (napr. kachle, sporák, varič, atď.).
Po ukončení práce vždy odpojte prístroj od el. zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
Neovinujte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺžite tak jeho životnosť.

Dbajte na to, aby napájací prívod neprišiel do styku s ostrými alebo horúcimi predmetmi, 
otvoreným plameňom alebo vodou.
Prístroj umiestnite tak, aby prívodný kábel nevisel cez hranu stola alebo nebol nad drezom.
Neodporúčame používanie predlžovacích káblov. Ak je ich použitie nevyhnutné, potom pou-
žívajte iba predlžovacie káble, ktoré nie sú poškodené a vyhovujú platným normám.
Sieťový napájací prívod môže byť nahradený len výrobcom / dovozcom alebo jeho servisným 
partnerom.
V prípade nedodržania vyššie uvedených inštrukcií a nesprávneho používania, výrobca / do-
vozca nezodpovedá za prípadnú škodu.
Používajte len čistý tabak. Pred jeho použitím z neho odstráňte väčšie kúsky (napr. vetvičky 
a pod).
Dbajte na čistotu plniaci trubičky a pružiny. Tie musia byť čisté a voľné. Vydáva Ak pružina 
ostrý zvuk, pravdepodobnou príčinou sú nečistoty (miesto pod pružinou musí byť voľné).
Nikdy sa nepokúšajte zastaviť točiace sa pružinu rukou alebo inými predmetmi. Hrozí nebez-
pečenstvo úrazu a poškodenia prístroja.
 Po intenzívnom používaní, ktoré zodpovedá naplnenie 20 cigariet, nechajte prístroj aj plnia-
cu trubičku vychladnúť. Predĺžite tým životnosť výrobku aj kvalitu pripravovaných cigariet.
POZOR! Nikdy nesiahajte na plniaci trubičku ihneď po skončení práce. Intenzívnom používa-
ním môže dôjsť k jej zahriatiu a je nutné ju nechať najskôr vychladnúť.
Používajte iba štandardné dutinky s priemerom 8 mm, ktoré pasujú na plniaci trubičku.
Chráňte výrobok proti prachu. Ten sa nesmie dostať do motora.
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU 
POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VŽDY SPOTREBIČ VYPNITE ZO ZÁSUVKY, 
KEĎ HO NEPOUŽÍVATE ALEBO PRED JEHO ČISTENÍM A OPRAVOU. OPRAVY BY MAL VYKONÁ-
VAŤ IBA AUTORIZOVANÝ SERVIS.
Vlastnosti elektrickej cigaretové plničky sa líšia od vlastností tradičnej cigaretové plničky. 
Vzhľadom k týmto odlišnostiam je popol jemnejšia a z cigarety odpadáva ľahšie. Výrobca, 
dovozca ani distribútor nenesie zodpovednosť za žiadne nehody vyplývajúce z tejto vlast-
nosti elektrickej plničky cigariet.

PLNENIE DUTINIEK
1. Zapojte vidlicu do el. zásuvky.
2. Stlačte prítlačnú páčku smerom dole a nasuňte dutinku na plniaci trubičku otáčavým po-
hybom až do konca. Prítlačnú páčku uvoľnite.
3. Zvoľte si hustotu cigarety. Odporúčame vyskúšať všetky stupne hustoty a potom si zvoliť 
ten, ktorý Vám najviac vyhovuje.
4. Naplňte zásobník tabakom. Použite iba čistý. Zásobník tabakom nepreplňujte  
a tabak nestláčajte. Najvhodnejšie je sypký tabak, možno ale použiť aj iné druhy.
5. Stlačte horné tlačidlo a držte ho, kým sa dutinka úplne nenaplnia.
6. Pred plnením ďalšie cigarety odporúčame odstrániť tabak vyčnievajúce vpredu  
z plniacej trubičky. Uľahčí vám to nasunutie ďalšie dutinky.

TIPY
Ak dôjde k zablokovaniu rotačné pružiny, prístroj ihneď vypnite! (Viď. Riešenie problémov).
Keď sa tabak prestane pohybovať, uvoľnite tlačidlo, vyberte zo zásobníka trochu tabaku a 
zvyšok počechrajte. Nedotýkajte sa rotačný pružiny!
Naplnenie prvej cigarety bude dlhšia, pretože plniaca trubička sa musí celá zaplniť.
Používajte vždy čerstvý tabak, najlepšie sypký a vhodný do elektrických plničiek cigariet. 
Spracujte vždy celé balenie tabaku naraz a hotové cigarety potom uskladnite vo vzducho-
tesnej škatuli. Tak uchováte ich kvalitu i arómu.
Pri fajčení cigariet z elektrickej plničky cigariet odporúčame odstraňovať popol rotačným 
pohybom a nie kliknutím. Takto vydrží cigareta horieť a nezhasne. Upozorňujeme, že fajčenie 
škodí vášmu zdraviu.

Zásobník na tabak 
s poklopom

Tlačidlo ON / OFF

Plniaci trubička

Volič hustoty tabaku Odnímatelný diel pre 
zachytenie tabaku

SkrutkyPrítlačná páčka

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Plniace pružina je zaseknutá - Prístroj okamžite vypnite. Vyskrutkujte skrutky vedľa plniaci 
trubičky a potom vytiahnite plniaci trubičku. Pružina zostane odhalená. Plniace trubičky vy-
čistite a nasaďte ju späť dlhším koncom nadol.
Prístroj nefunguje - Tabak sa mohol dostať do priestoru motora a zablokovať tlačidlo. Vyčis-
tenie odporúčame prenechať autorizovanému servisnému partnerovi, pozri Záručný vyhlá-
senie.

ÚDRŽBA
Po každom použití a pred uskladnením podržte tlačidlo stlačené (prístroj je zapojený do si-
ete), kým sa neprestane uvoľňovať tabak. Vytiahnite prístroj zo zásuvky a dočistite ho pri-
loženým kefkou. Nikdy neponárajte prístroj do vody alebo inej kvapaliny a nevystavujte ho 
vlhkosti!
Ak používate vlhký tabak, pružina sa môže sfarbiť do čierna. Pružina môže očistiť navlhčenou 
handričkou. Vyskrutkujte skrutky vedľa plniaci trubičky, vytiahnite plniaci trubičku a pružinu. 
Po očistení ju vráťte späť.
Celý prístroj chráňte pred prachom a nepoužívajte ho vo vlhkom alebo prašnom prostredí. 
Ak prístroj nepoužívate, dobre ho uschovajte. Povrch môžete utrieť suchou handričkou.

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky 
nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených 
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych ne-
gatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákonu o odpadoch príslušnej zeme, v ČR 
č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.
sk (likvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými  predpismi udelené pokuty.

Spätný odber elektroodpadu
Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie

elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Vyhlásenie o záruke
Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s nim budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý 
výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upo-
zorniť na niekoľko skutočností.
· Pri výbere prístroja starostlivo zvážte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie 

je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu. 
· Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
· Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
· Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčáme uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie 

maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.
Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku 
spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.
Záruku je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mecha-
nickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neod-
vratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v 
prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v 
domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená. 
V prípade poruchy sa obráťte na predajce, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácii  
odporúčáme doložiť doklad o kúpi výrobku.
V prípade nerešpektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko: TV Servis s r.o., Baláž Dušan, Halenárská 12, 460 07 Trnava, tel.:335513371


