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NÁVOD NA POUŽITÍ
Elektrický vysoušeč vlasů

  CZ-306
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Důležitá bezpečnostní upozornění

1.	 Před	uvedením	tohoto	spotřebiče	do	provozu	si	pečlivě	přečtěte	návod	k	použití	včet-
ně	bezpečnostních	upozornění	a	vyobrazení	a	uschovejte	jej.

2.	 Před	použitím	spotřebiče	zkontrolujte,	zda	údaje	na	typovém	štítku	a	v	návodu	odpo-
vídají	napětí	ve	Vaší	elektrické	síti.

3.	 Výrobek	 je	určen	pouze	pro	použití	 v	domácnosti.	Není	konstruován	pro	použití	 v	
kadeřnictví	nebo	jakékoliv	jiné	komerční	použití.

4.	 Spotřebič	nikdy	nepoužívejte	k	žádnému	jinému	účelu,	než	pro	který	je	určen	a	po-
psán	v	tomto	návodu.

5.	 Nikdy	výrobek	nepoužívejte	venku	pod	širým	nebem	a	v	blízkosti	vody	obsažené	
např.	v	nádobách,	umyvadlech,	vanách,	bazénech	apod.!

6.	 Vysoušeč	se	nesmí	ponořit	do	vody	a	nesmí	se	používat	na	místech,	kde	by	
mohl	spadnout	do	vany	nebo	umyvadla	s	vodou.	Pokud	přesto	vysoušeč

				spadne	do	vody,	nevytahujte	jej!	Nejdříve	odpojte	vidlici	napájecího	kabelu	z	el.	zá-
suvky	a	až	poté	jej	vyjměte	z	vody.	V	takových	případech	spotřebič	nepoužívejte	a	
zaneste	jej	do	odborného	servisu	nebo	do	obchodu,	kde	jste	jej	zakoupili.	Spotřebič	
bude	prověřen	z	hlediska	bezpečnosti	a	správné	funkce.

7.	 Pokud	je	vysoušeč	používán	v	koupelně,	je	ho	nutno	po	každém	použití	odpojit	od	
el.	sítě	vytažením	vidlice	napájecího	kabelu	z	el.	zásuvky,	protože	v	blízkosti	vody	
představuje	nebezpečí	i	když	je	vysoušeč	vypnutý.

8.	 Pro	zabezpečení	doplňkové	ochrany	doporučujeme	instalovat	do	el.	obvodu	napájení	
koupelny	proudový	chránič	(RCD)	se	jmenovitým	vybavovacím	proudem	nepřevyšu-
jícím	30mA.	Požádejte	o	radu	revizního	technika,	případně	elektrikáře.

9.	 Tento	výrobek	není	určen	pro	používání	osobami	(včetně	dětí),	 jimž	fyzická,	smys-
lová	 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.	

10.	Na	děti	by	se	mělo	dohlížet,	aby	se	zajistilo,	že	si	nebudou	se	spotřebičem	hrát.
11.	Výrobek	nenechávejte	v	chodu	bez	dozoru!
12.	Nikdy	 nepoužívejte	 spotřebič,	 jestliže	má	 poškozený	 napájecí	 přívod	 nebo	 vidlici,	

pokud	nepracuje	správně,	upadl	na	zem	a	poškodil	se	nebo	spadl	do	vody.	V	těchto	
případech	odneste	spotřebič	do	odborného	servisu	nebo	k	obchodníkovi,	 kde	 jste	
spotřebič	zakoupili.

13.	Je-li	napájecí	přívod	poškozen,	musí	být	nahrazen	výrobcem	nebo	kvalifikovaným	
servisem,	aby	se	zabránilo	vzniku	nebezpečí	úrazu.

14.	Vidlici	napájecího	přívodu	nezasunujte	do	el.	 zásuvky	a	nevytahujte	z	el.	 zásuvky	
mokrýma	rukama	a	taháním	za	napájecí	přívod.

15.	Vysoušeč	neodkládejte	na	horké	tepelné	zdroje	(např.	kamna,	sporáky,	vařiče,	grily	
apod.)

16.	Žádná	část	vysoušeče	se	nesmí	dostat	do	styku	s	místy	citlivými	na	teplo	(např.	oči,	
uši,	krk	apod.)
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17.	Pokud	byl	vysoušeč	skladován	při	nižších	teplotách,	nejprve	jej	nechte	aklimatizovat	
několik	hodin	při	pokojové	teplotě.	Tím	se	odstraní	ztuhlost	mazacího	tuku	v	ložis-
kách	a	zachová	se	pevnost	plastových	dílů.

18.	Nezakrývejte	otvory	pro	průchod	vzduchu.	Nepokládejte	vysoušeč	na	měkké	povrchy	
(postel,	ručníky,	povlečení,	koberce	apod.),	mohlo	by	dojít	k	zakrytí	otvorů	a	do	otvorů	
by	mohly	vniknout	nečistoty	(prach,	vlasy	vlákna	apod.).

19.	Do	otvorů	nevsunujte	ani	nevhazujte	žádné	předměty.
20.	Při	manipulaci	s	nástavci	během	vysoušení	dbejte	zvýšené	opatrnosti,	jsou	horké.
21.	Jestliže	se	spotřebič	přehřeje,	uvede	se	v	činnost	automatická	pojistka	a	přeruší	pří-

vod	proudu.	Pokud	k	tomu	dojde,	spotřebič	vypněte	a	odpojte	od	el.	sítě.	Odstraňte	
případné	 viditelné	 překážky,	 bránící	 toku	 vzduchu,	 a	 nechejte	 vysoušeč	 vychlad-
nout.

22.	Po	každém	použití	vysoušeč	odpojte	od	el.	sítě	a	před	uložením	nechejte	vychlad-
nout.

23.	Neovinujte	napájecí	přívod	kolem	vysoušeče,	prodloužíte	tak	životnost	přívodu.
24.	Distributor	nezodpovídá	za	škody	způsobené	nesprávným	používáním	spotřebiče	a	

příslušenství	(např.	úraz	el.	proudem,	požár,	popálení,	poškození	vlasů).

POPIS PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1.	 Hlavní	vypínač	s	nastavením	rychlosti
2.	 Usměrňovací	nástavec	(koncentrátor)
3.	 Napájecí	přívod
4.	 Očko	pro	zavěšení

4

1

3

2
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Před prvním použitím
Před	prvním	použitím	odstraňte	veškerý	obalový	materiál	a	vyjměte	příslušenství.	

Použití přístroje
Na	vysoušeč	nasuňte	zvolený	nástavec	(usměrňovací	nástavec).	Vidlici	napájecího	ka-
belu	zasuňte	do	el.	zásuvky.	
Hlavním	vypínačem	můžete	přizpůsobit	teplotu	a	kapacitu	fénování	Vašim	individuálním	
požadavkům.
Tlačítko	(2)	lze	nastavit	do	tří	poloh:
0	=	vypnuto
1	=	střední	teplota/střední	proud	vzduchu
						jemné	vysoušení	mírně	vlhkých	jemných	vlasů
2	=	vyšší	teplota/silný	proud	vzduchu
						rychlé	vysoušení	vlhkých	silných	vlasů

Koncentrátor
Koncentrátor	můžete	dle	potřeby	kdykoliv	připojit.	Možnost	otáčení	koncentrátoru	kolem	
dokola	Vám	umožňuje	nasměrovat	proud	vzduchu	přesně	na	místo,	kde	právě	upravuje-
te	Vaše	vlasy	(např.	při	vytváření	účesu	kartáčem	nebo	hřebenem).	
Horký	vzduch	nasměrujte	na	vlasy,	držte	vysoušeč	ve	vzdálenosti	cca	10	až	15	cm	od	
hlavy	a	 rovnoměrně	s	ním	pohybujte.	Pomocí	 kartáče	nebo	prstů	 vytřepávejte	přeby-
tečnou	vlhkost	z	vlasů.	Máte-li	dlouhé	vlasy,	skloňte	hlavu	tak,	aby	vlasy	volně	splývaly	
mimo	pokožku	hlavy	a	obličeje.

Čištění a údržba
1.	 Před	čištěním	a	jakoukoliv	manipulací	s	přístrojem	odpojte	vidlici	napájení	od	el.	zá-

suvky	a	počkejte	až	přístroj	úplně	vychladne.
2.	 Povrch	vysoušeče	otřete	vlhkým	hadříkem,	nepoužívejte	nikdy	drsné	a	agresivní	čis-

ticí	prostředky.	Údržba	se	provádí	pouze	mechanickým	čištěním.

Technické parametry
Napájení	:	230	V~	50	Hz
Příkon	:	1200W
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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	skutečnost	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	pečlivě	uschovejte	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	je	potřeba	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
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Uvedený	 symbol	 na	 výrobku	 nebo	 v	 průvodní	 dokumentaci	 znamená,	 že	 použité	 elektrické	
nebo	elektronické	výrobky	nesmí	být	likvidovány	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)

Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, Česká republika, www.EVA.cz
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NÁVOD NA POUŽITIE
Elektrický sušič vlasov

  CZ-306
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Dôležité bezpečnostné upozornenia

1.	 Pred	uvedením	tohto	spotrebiča	do	prevádzky	si	starostlivo	prečítajte	návod	na	pou-
žitie	vrátane	bezpečnostných	upozornení	a	vyobrazení	a	uschovajte	ho.

2.	 Pred	použitím	spotrebiča	skontrolujte,	či	údaje	na	typovom	štítku	a	v	návode	zodpo-
vedajú	napätiu	vo	Vašej	elektrickej	sieti.

3.	 Výrobok	je	určený	iba	na	použitie	v	domácnosti.	Nie	je	konštruovaný	na	použitie	v	
kaderníctve	alebo	akékoľvek	iné	komerčné	použitie.

4.	 Spotrebič	nikdy	nepoužívajte	na	žiadny	iný	účel,	než	na	ktorý	je	určený	a	popísaný	v	
tomto	návode.

5.	 Nikdy	výrobok	nepoužívajte	vonku	pod	šírym	nebom	a	v	blízkosti	vody	obsiah-
nutej	napr.	v	nádobách,	umývadlách,	vaniach,	bazénoch	a	pod.!

6.	 Sušič	sa	nesmie	ponoriť	do	vody	a	nesmie	sa	používať	na	miestach,	kde	by	
mohol	spadnúť	do	vane	alebo	umývadla	s	vodou.	Pokiaľ	napriek	tomu	sušič

				spadne	do	vody,	nevyťahujte	ho!	Najskôr	odpojte	vidlicu	napájacieho	kábla	z	el.	zá-
suvky	a	až	potom	ho	vyberte	z	vody.	V	takých	prípadoch	spotrebič	nepoužívajte	a	
zaneste	ho	do	odborného	servisu	alebo	do	obchodu,	kde	ste	ho	zakúpili.	Spotrebič	
bude	preverený	z	hľadiska	bezpečnosti	a	správnej	funkcie.

7.	 Pokiaľ	je	sušič	používaný	v	kúpeľni,	je	ho	nutné	po	každom	použití	odpojiť	z	el.	siete	
vytiahnutím	vidlice	napájacieho	kábla	z	el.	zásuvky,	pretože	v	blízkosti	vody	predsta-
vuje	nebezpečenstvo	i	keď	je	sušič	vypnutý.

8.	 Na	zabezpečenie	doplnkovej	ochrany	odporúčame	inštalovať	do	el.	obvodu	napája-
nia	kúpeľne	prúdový	chránič	(RCD)	s	menovitým	vybavovacím	prúdom	neprevyšujú-
cim	30	mA.	Požiadajte	o	radu	revízneho	technika,	prípadne	elektrikára.

9.	 Tento	 spotrebič	 nie	 je	 určený	 na	 používanie	 osobami	 (vrátane	 detí)so	 zníženými	
fyzickými,	zmyslovými	alebo	mentálnymi		schopnosťami,	alebo	s	nedostatkom	skú-
seností	a	vedomostí,	pokiaľ	 im	osoba	zodpovedná	za	 ich	bezpečnosť	neposkytuje	
dohľad	alebo	ich	nepoučila	o	používaní	spotrebiča.

10.	Výrobok	nenechávajte	v	chode	bez	dozoru!
11.	Deti	by	mali	byť	pod	dohľadom,	aby	sa	zaistilo,	že	sa	so	spotrebičom	nehrajú.
12.	Nikdy	nepoužívajte	spotrebič,	ak	má	poškodený	napájací	prívod	alebo	vidlicu,	pokiaľ	

nepracuje	 správne,	 spadol	 na	 zem	a	 poškodil	 sa	 alebo	 spadol	 do	 vody.	 V	 týchto	
prípadoch	odneste	spotrebič	do	odborného	servisu	alebo	k	obchodníkovi,	 kde	ste	
spotrebič	zakúpili.

13.	Ak	je	napájací	prívod	poškodený,	musí	byť	nahradený	výrobcom	alebo	kvalifikova-
ným	servisom,	aby	sa	zabránilo	vzniku	nebezpečenstva	úrazu.

14.	Vidlicu	napájacieho	prívodu	nezasúvajte	do	el.	zásuvky	a	nevyťahujte	z	el.	zásuvky	
mokrými	rukami	a	ťahaním	za	napájací	prívod.

15.	Sušič	neodkladajte	na	horúce	tepelné	zdroje	(napr.	kachle,	sporáky,	variče,	grily	a	
pod.)

16.	Žiadna	časť	sušiča	sa	nesmie	dostať	do	styku	s	miestami	citlivými	na	teplo	(napr.	oči,	
uši,	krk	a	pod.)
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17.	Pokiaľ	bol	sušič	skladovaný	pri	nižších	teplotách,	najprv	ho	nechajte	aklimatizovať	
niekoľko	hodín	pri	izbovej	teplote.	Tým	sa	odstráni	stuhnutosť	mazacieho	tuku	v	lo-
žiskách	a	zachová	sa	pevnosť	plastových	dielov.

18.	Nezakrývajte	otvory	na	prechod	vzduchu.	Neklaďte	sušič	na	mäkké	povrchy	(posteľ,	
uteráky,	obliečky,	koberce	a	pod.),	mohlo	by	dôjsť	k	zakrytiu	otvorov	a	do	otvorov	by	
mohli	vniknúť	nečistoty	(prach,	vlasy,	vlákna	a	pod.).

19.	Do	otvorov	nevsúvajte	ani	nevhadzujte	žiadne	predmety.
20.	Pri	manipulácii	s	nadstavcami	počas	sušenia	dbajte	na	zvýšenú	opatrnosť,	sú	horú-

ce.
21.	Ak	sa	spotrebič	prehreje,	uvedie	sa	do	činnosti	automatická	poistka	a	preruší	prívod	

prúdu.	Pokiaľ	k	tomu	dôjde,	spotrebič	vypnite	a	odpojte	z	el.	siete.	Odstráňte	prípad-
né	viditeľné	prekážky,	brániace	toku	vzduchu,	a	nechajte	sušič	vychladnúť.

22.	Po	každom	použití	sušič	odpojte	z	el.	siete	a	pred	uložením	nechajte	vychladnúť.
23.	Neovinujte	napájací	prívod	okolo	sušiča,	predĺžite	tak	životnosť	prívodu.
24.	Distribútor	nezodpovedá	za	škody	spôsobené	nesprávnym	používaním	spotrebiča	a	

príslušenstva	(napr.	úraz	el.	prúdom,	požiar,	popálenie,	poškodenie	vlasov).

POPIS PRÍSTROJA A PRÍSLUŠENSTVA

1.	 Hlavný	vypínač	s	nastavením	rýchlostí
2.	 Usmerňovací	nadstavec	(koncentrátor)
3.	 Napájací	prívod
4.	 Očko	na	zavesenie

4

1

3

2
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Pred prvým použitím
Pred	prvým	použitím	odstráňte	všetok	obalový	materiál	a	vyberte	príslušenstvo.	

Použitie prístroja
Na	sušič	nasuňte	zvolený	nadstavec	(usmerňovací	nadstavec.	Vidlicu	napájacieho	kábla	
zasuňte	do	el.	zásuvky.
Hlavným	vypínačom	(2)	môžete	nastaviť	požadovanú	teplotu.
Tlačidlo	(2)	môžete	nastaviť	do	3	polôh	:
0	–	vypnuté
I	–	stredná	teplota,	stredný	prúd	vzduchu.
					Jemné	vysúšanie	mierne	vlhkých	jemných	vlasov
II	–	vyššia	teplota,	vysoký	prúd	vzduchu
							Rychlé	vysúšanie	vlhkých	silných	vlasov.

Použitie usmerňovacieho nadstavca (koncentrátor)
Koncentrátor	 môžete	 kedykoľvek	 pripojiť.	 Otáčaním	 koncentrátoru	 môžete	 presnejšie	

usmerniť	vzduch	na	určené	miesto	a	vytvoriť	hladší	účes.

Čistenie a údržba
1.	 Pred	čistením	a	akoukoľvek	manipuláciou	s	prístrojom	odpojte	vidlicu	napájania	z	el.	

zásuvky	a	počkajte	až	prístroj	úplne	vychladne.
2.	 Povrch	sušiča	otrite	vlhkou	handričkou,	nepoužívajte	nikdy	drsné	a	agresívne	čistia-

ce	prostriedky.	Údržba	sa	vykonáva	iba	mechanickým	čistením.

Technické parametre
Napájanie:	230V~	50	Hz
Príkon:	1200	W
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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	upozorniť	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	starostlivo	uschovajte	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	mechanickým	poškodením	(napr.	pri	preprave),	nesprávnym	používaním	alebo	
používaním	v	rozpore	s	návodom	na	obsluhu,	neodvratnou	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	pou-
žitie	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	nosi-
teľa	servisu.	Pri	reklamácii		je	treba	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
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Uvedený	symbol	na	výrobku	alebo	v	sprievodnej	dokumentácii	znamená,	že	po-
užité	 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	negatívnych	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	 země,	 v	ČR	č.	 185/2001	Sb.	 v	 platnom	zneni.	
Dialej	rovnako	na	www.zasobovani.cz/odber	a	na	internetových	stránkach	www.
envidom.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)

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


