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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při použití elektrických spotřebičů dodržujte vždy základní 
bezpečnostní pravidla, včetně následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě odpovídá 

parametrům uvedeným na výrobním štítku spotřebiče.
3. Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním jej odpojte od 

elektrické sítě. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
4. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu ani v kontaktu s 

horkými povrchy.
5. Spotřebič postavte na rovný povrch. Nestavte na ohřevné 

plochy.
6. Abyste zabránili riziku zasažení elektrickým proudem, 

neponořujte zástrčku, kabel ani základnu spotřebiče do vody 
ani jiných tekutin.

7. Zvyšte pozornost při použití spotřebiče v blízkosti dětí.
8. Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte pouze madla a 

knoflíky.
9. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo 

zástrčkou nebo po závadě, po pádu, nebo pokud je spotřebič 
poškozený jakýmkoliv jiným způsobem. V případě poškození 
odevzdejte spotřebič do nejbližšího servisního střediska.

10. Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce 
nebo servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba, 
abyste zabránili nebezpečí.

11. Nepoužívejte venku.
12. Nepoužívejte spotřebič k jinému než předepsanému účelu.
13. Konvici používejte pouze s dodanou základnou.
14. Pokud konvici přeplníte, vařící voda může vytékat ze 

spotřebiče.
15. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně 

dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními 
schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, 
pokud nebyly poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby 
odpovědné za jejich bezpečnost.
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16. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
17. Tyto pokyny uschovejte.

OBSLUHA
Před použitím doporučujeme postupovat podle níže uvedených 
pokynů a uvařenou vodu vylít. Tímto odstraníte zbytky a prach z 
výrobních procesů.

1. Otevřete víko potažením nahoru a naplňte vodu. Pak víko 
zavřete, v opačném případě se konvice automaticky po uvaření 
vody nevypne. Nebo můžete vodu nalít přes vylévací otvor.

 Pozor: hladina vody musí být mezi značkou Max a Min podle 
označení na těle spotřebiče. Příliš málo vody může poškodit 
ohřevné těleso a příliš mnoho vody může způsobit vytékání 
vody.

2. Umístěte konvici na napájecí základnu. Umístěte ji tak, aby 
vylévací otvor směroval od vás.

3. Stiskněte přepínač do pozice „1”, rozsvítí se kontrolka. Voda se 
začne hřát. Během vaření vody neotvírejte víko.

4. Spotřebič se automaticky vypne a přepínač se vrátí do pozice 
„0“ po převaření vody, Kontrolka zhasne.

5. Proces vaření lze kdykoliv přerušit zvednutím konvice ze 
základny.
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UPOZORNĚNÍ:
- Nikdy nezapínejte prázdnou konvici. Pokud se tak stane, tepelní 

ochrana uvnitř konvice vypne konvici automaticky. Spotřebič 
odpojte od elektrické sítě a nechte vychladnout.

- Nikdy se nedotýkejte skleněného povrchu během provozu, 
mohlo by dojít k popálení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. Před čištěním odpojte zástrčku od síťové zásuvky a nechte 

spotřebič důkladně vychladnout.
2. Neponořujte kabel, zástrčku ani napájecí základnu do vody.
3. K zachování lesku skleněného povrchu nikdy nepoužívejte 

drsné čisticí prostředky.
4. Je nutné pravidelné odvápnění. Interval odvápnění závisí od 

stupně tvrdosti vaší vody a frekvence použití konvice.
5. Filtr lze sundat pro snazší čištění. K nasazení zasuňte filtr do 

podpěrných zoubků.
6. Nepokoušejte se konvici nebo základnu rozebírat. Uvnitř se 

nenacházejí vámi opravitelné díly. V případě jakýchkoliv potíží 
kontaktujte kvalifikované servisní středisko.

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Napájení: 220~240 V 50/60 Hz 1850~2200 W
Funkce: Bezkabelová konvice s objemem 1.7 l
   Skleněné tělo s průhlednou odměrkou vody
   Automatické vypnutí tepelní ochranou
   Uložení kabelu s funkcí proti vytažení
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Záruční list 

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:  ..........................................................................................................................................

Příjmení/jméno: ...................................................................................................................................

Stát/PSČ/obec/ulice: ...........................................................................................................................

Telefonní číslo: ....................................................................................................................................

Číslo/označení (zbožní) položky: ........................................................................................................

Datum/místo prodeje: ..........................................................................................................................

Popis závady: ......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Datum/podpis: .....................................................................................................................................

Záruka se nevztahuje.

 Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

 Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit  pouze  po 
předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a 
čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve 
výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo 
úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen 
výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní  záruka  je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - 
fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka 
se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice. 

Záruka se nevztahuje 
-  jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části  
-  na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
-  je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby. 
-  nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
-  na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, 

žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní  cenu.
-  pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní 

náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. 
-  zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
-  závada byla způsobena vnějšími  a živelními podmínkami (např. poruchami  v elektrické síti nebo bytové instalaci)
-  záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování  vady ze strany spotřebitele  bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být 
zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku. 

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef  
ČERTES spol. s r.o.
Donínská 83
463 34 Hrádek nad Nisou 
Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických 
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a 
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou 
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi 
ekvivalentního nového produktu.
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 nebo nejbližšího 
sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny 
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého 
prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od 
místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:
PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2
Praha 4, PSČ 147 00
www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz
Telefon: (+420) 241 410 819
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri použití elektrických spotrebičov vždy dodržiavajte základné 
bezpečnostné pravidlá, vrátane nasledujúcich:

1. Prečítajte si všetky pokyny.
2. Pred použitím skontrolujte, či napätie elektrickej siete 

zodpovedá parametrom uvedeným na výrobnom štítku 
spotrebiča.

3. Ak spotrebič nepoužívate a pred čistením ho odpojte od 
elektrickej siete. Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

4. Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola ani v kontakte s 
horúcimi povrchmi.

5. Spotrebič postavte na rovný povrch. Neumiestňujte na ohrevné 
plochy.

6. Aby ste zabránili riziku zasiahnutia elektrickým prúdom, 
neponárajte zástrčku, kábel ani základňu spotrebiča do vody ani 
do iných tekutín.

7. Zvýšte pozornosť pri použití spotrebiča v blízkosti detí.
8. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte len madlá a ovládače.
9. Nepoužívajte žiadny spotrebič s poškodeným káblom alebo 

zástrčkou, alebo po poruche, po páde, alebo ak je spotrebič 
poškodený akýmkoľvek iným spôsobom. V prípade poškodenia 
odovzdajte spotrebič do najbližšieho servisného strediska.

10. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca 
alebo servisný technik, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby 
ste zabránili nebezpečenstvu.

11. Nepoužívajte vonku.
12. Nepoužívajte spotrebič na iný ako predpísaný účel.
13. Kanvicu používajte len s dodanou základňou.
14. Ak kanvicu preplníte, variaca sa voda môže vytekať zo 

spotrebiča.
15. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane 

detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak 
neboli poučené alebo nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej 
za ich bezpečnosť.
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16. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
17. Tieto pokyny uschovajte.

OBSLUHA
Pred použitím odporúčame postupovať podľa nižšie uvedených 
pokynov a uvarenú vodu vyliať. Týmto odstránite zvyšky a prach z 
výrobných procesov.

1. Otvorte veko potiahnutím hore a nalejte vodu. Potom veko 
zatvorte, v opačnom prípade sa kanvica automaticky po uvarení 
vody nevypne. Alebo môžete vodu naliať cez vylievací otvor.

 Pozor: hladina vody musí byť medzi značkou Max a Min podľa 
označenia na tele spotrebiča. Veľmi málo vody môže poškodiť 
ohrevné teleso a veľa vody môže spôsobiť vytekanie vody.

2. Umiestnite kanvicu na napájaciu základňu. Umiestnite ju tak, 
aby vylievací otvor smeroval od vás.

3. Stlačte prepínač do pozície „1”, rozsvieti sa kontrolka. Voda sa 
začne hriať. Počas varenia vody neotvárajte veko.

4. Spotrebič sa automaticky vypne a prepínač sa vráti do pozície 
„0“ po prevarení vody, Kontrolka zhasne.

5. Proces varenia je možné kedykoľvek prerušiť zodvihnutím 
kanvice zo základne.
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UPOZORNENIE:
- Nikdy nezapínajte prázdnu kanvicu. Ak sa tak stane, tepelná 

ochrana v kanvici vypne kanvicu automaticky. Spotrebič odpojte 
od elektrické siete a nechajte vychladnúť.

- Nikdy sa nedotýkajte skleneného povrchu počas prevádzky, 
mohlo by dôjsť k popáleniu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA
1. Pred čistením odpojte zástrčku od sieťové zásuvky a nechajte 

spotrebič dôkladne vychladnúť.
2. Neponárajte kábel, zástrčku ani napájaciu základňu do vody.
3. Pre zachovanie lesku skleneného povrchu nikdy nepoužívajte 

drsné čistiace prostriedky.
4. Je nutné pravidelné odvápnenie. Interval odvápnenia závisí od 

stupňa tvrdosti vašej vody a frekvencie použitia kanvice.
5. Filter je možné zložiť pre ľahšie čistenie. Pre naloženie zasuňte 

filter do podperných zúbkov.
6. Nepokúšajte sa kanvicu alebo základňu rozoberať. Vo vnútri sa 

nenachádzajú vami opraviteľné diely. V prípade akýchkoľvek 
problémov kontaktujte kvalifikované servisné stredisko.

TECHNICKÉ PARAMETRE: 
Napájanie: 220~240 V 50/60 Hz 1850~2200 W
Funkcie: Bezkáblová kanvica s objemom 1,7 l
   Sklenené telo s priehľadnou odmerkou vody
   Automatické vypnutie tepelnou ochranou
   Uloženie kábla s funkciou proti vytiahnutiu
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Záručný list 
Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:  .......................................................................................................................................

Priezvisko/meno: ................................................................................................................................

Štát/PSČ/obec/ulica: ..........................................................................................................................

Telefónne číslo: ..................................................................................................................................

Číslo/označenie (tovaru) položky: ......................................................................................................

Dátum/miesto predaja: .......................................................................................................................

Popis poruchy: ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Dátum/podpis: .....................................................................................................................................

Záruka sa nevzťahuje.

 Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

 Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po 
predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja 
a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu 
porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá  za 
poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na 
obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka  je 6 mesiacov, ak 
je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa 
znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice. 

Záruka sa nevzťahuje na
-  akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti  
-  na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
-  ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby. 
-  nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
-  na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odvápňovanie kávovarov, 

žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
-  ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné 

náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci. 
-  zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
-  porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami  v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
-  záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhe.
Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť 
zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR 
ČERTES SK, s.r.o.
Pažite č. 42
010 09 Žilina   
tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173
mobil:    +421 905 259213  
              +421 907 241912
Pracovná doba Po-Pia.  9:00 - 15:00
e-mail:  certes.sk@gmail.com
             certes@eslovakia.sk



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:
PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2
Praha 4, PSČ 147 00
www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz
Telefon: (+420) 241 410 819
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WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA
Obsługując niniejsze urządzenie należy zawsze przestrzegać 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in. poniższych instrukcji:

1. Przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję.

2. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, czy 
napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu na tabliczce 
znamionowej.

3. Po ukończeniu pracy i przed czyszczeniem należy odłączyć 
urządzenie od zasilania. Przed czyszczeniem pozostawić 
czajnik do wystygnięcia.

4. Nigdy nie zostawiać luźno zwisającego przewodu, unikać 
kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami.

5. Urządzenie należy ustawić na płaskim podłożu. Nie stawiać na 
powierzchniach grzewczych.

6. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem nigdy nie zanurzać 
wtyczki, przewodu zasilającego lub podstawki w wodzie lub 
innych cieczach.

7. Zachować ostrożność w czasie używania urządzenia w pobliżu 
dzieci.

8. Nie dotykać gorącej powierzchni. W celu obsługi urządzenia 
używać uchwytów i przycisków.

9. Nie używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką, przewodem, 
w razie upadku z wysokości lub jakiegokolwiek uszkodzenia 
urządzenia. W razie stwierdzenia uszkodzeń należy zwrócić się 
do najbliższego serwisu.

10. Wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego może dokonać 
tylko producent, technik serwisu lub osoba o podobnych 
kwalifikacjach.

11. Nie używać urządzenia na zewnątrz budynku.
12. Nie używać urządzenia w innym celu, niż zostało przeznaczone.
13. Użytkować urządzenie tylko w połączeniu z oryginalną 

podstawką.
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14. W razie przepełnienia czajnika gorąca woda może pryskać na 
zewnątrz.

15. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługiwania 
przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub osoby bez 
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba, że są one pod 
nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo.

16. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
17. Zachować instrukcję w celu późniejszego wykorzystania

OBSŁUGA
Przed rozpoczęciem użytkowania zalecane jest przeprowadzenie 
poniższych czynności i opróżnienie czajnika po zagotowaniu się 
wody. Wylanie zagotowanej wody z czajnika ma na celu usunięcie 
kurzu pozostałości z procesu produkcyjnego.

1. Otworzyć pokrywkę poprzez lekkie pociągnięcie do góry i wlać 
wodę do czajnika. Zamknąć pokrywkę - w przeciwnym razie nie 
nastąpi automatyczne wyłączenie czajnika po zagotowaniu się 
wody. Możliwe jest również wlanie wody przez otwór wylewowy. 
Uwaga: poziom wody musi znajdować się pomiędzy znakami 
MAX i MIN na korpusie czajnika. Zbyt mała ilość wody może 
spowodować uszkodzenie grzałki, natomiast zbyt dużo wody 
może prowadzić do wycieku na zewnątrz.

2. Ustawić czajnik na podstawce. Czajnik należy ustawić w ten 
sposób, by otwór wylewowy skierowany był w drugą stronę od 
użytkownika.

3. Nacisnąć przełącznik do pozycji „1“ - zaświeci się lampka 
kontrolna. Czajnik rozpoczyna podgrzewanie. Podczas 
gotowania wody nie otwierać pokrywki.

4. Po zagotowaniu się wody przełącznik zostanie przestawiony 
automatycznie do pozycji „0“ i lampka zgaśnie.

5. Proces gotowania można przerwać w dowolnej chwili, 
zdejmując czajnik z podstawki.
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OSTRZEŻENIE:
- Nigdy nie włączać pustego czajnika. Włączenie pustego 

czajnika powoduje aktywację ochrony cieplnej wewnątrz 
czajnika - urządzenie zostanie automatycznie wyłączone. 
Odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić do wystygnięcia.

- Nigdy nie dotykać szklanej powierzchni w czasie pracy - ryzyko 
poparzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Przed czyszczeniem należy odłączyć wtyczkę od źródła 

zasilania i pozostawić czajnik do wystygnięcia.
2. Nigdy nie zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki lub 

podstawki w wodzie.
3. Nigdy nie używać do czyszczenia środków ściernych, gdyż 

mogłyby one zarysować szklaną powierzchnię czajnika.
4. Czajnik wymaga regularnego usuwania osadu kamienia 

wodnego. Częstotliwość usuwania osadu zależy od stopnia 
twardości używanej wody i częstotliwości użytkowania czajnika.

5. Filtr można zdjąć w celu łatwego czyszczenia. Aby założyć filtr, 
należy wstawić go do odpowiednich wypustów na czajniku.

6. Nigdy nie dokonywać prób demontażu czajnika lub podstawki. 
Urządzenie nie zawiera wewnątrz żadnych elementów 
możliwych do naprawy przez użytkownika. W razie wystąpienia 
jakichkolwiek problemów należy zwrócić się do kwalifikowanego 
technika serwisu.

DANE TECHNICZNE:
Zasilanie: 220~240 V 50/60 Hz 1850~2200 W
Funkcje:  Czajnik bezprzewodowy o objętości 1,7 l 
    Szklany korpus z przezroczystą miarką 
    Automatyczne wyłączenie w wyniku aktywacji  

   ochrony cieplnej
    Schowek na kabel zabezpieczony przed 
    odwijaniem
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FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Az elektromos készülékek használatánál mindig be kell tartani 
bizonyos alapszabályokat. Ide tartozik többek között:

1. Olvassa el valamennyi utasítást.
2.	 Használat	előtt	ellenőrizze,	hogy	az	adatlapon	feltüntetett	

paraméterek összhangban vannak-e a helyi elektromos hálózat 
paramétereivel.

3.	 Kapcsolja	le	készüléket	az	áramkörről,	ha	nem	használja,	
valamint	tisztítás	előtt.	Várjon	a	tisztítással	addig,	amíg	a	
készülék	kihűlt.

4. Ne hagyja szabadon lógni a tápkábelt az asztal mentén és 
ügyeljen	arra,	hogy	ne	érintkezzen	forró	felületekkel.

5.	 Helyezze	a	készüléket	egy	egyenes	felületre.	Soha	ne	tegye	
fűtőtestekre.

6. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében soha ne 
merítse	a	csatlakozódugót,	tápkábelt	vagy	az	elektromos	részt	
vízbe,	vagy	egyéb	folyadékokba.	

7.	 Ügyeljen	fokozottan,	ha	gyerekek	is	vannak	a	készülék	
közelében.

8.	 Ne	érjen	a	forró	felületekhez.	Használja	a	készülék	fogantyúját.	
9. Ne használja a készüléket megrongált tápkábellel vagy 

csatlakozódugóval,	vagy	ha	a	vízforraló	leesett.	A	megrongált	
készüléket vigye el a legközelebbi szervizbe. 

10.	A	megrongálódott	tápkábelt	a	fennálló	veszélyek	elkerülése	
végett	csak	a	gyártónak,	technikusnak,	vagy	egyéb	szakképzett	
személynek szabad kicserélnie. 

11. Ne használja a szabadban a készüléket.
12. A készülék kizárólag eredeti rendeltetési céljára használható.
13.	A	vízforraló	csak	az	eredeti	talpazattal	használható.
14.	Amennyiben	túltölti	a	vízforralót,	kifolyhat	belőle	a	forrásban	

levő	víz.
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15.	A	készüléket	nem	használhatják	csökkent	fizikai,	mentális	
vagy	szenzorikus	képességű,	vagy	kellő	tapasztalatokkal	
nem	rendelkező	személyek,	sem	gyerekek,	amennyiben	
nem	felügyelnek	rájuk,	vagy	nem	kaptak	kellő	utasításokat	
a	készülék	használatát	illetően	egy,	a	biztonságukért	felelős	
személytől.	

16. Ne engedjen gyerekeket játszani a készülékkel.
17.	Őrizze	meg	az	utasítást	későbbi	használat	esetére.

HASZNÁLAT
Első	használat	előtt	tisztítsa	meg	a	készüléket	az	alább	ismertetett	
lépések	szerint,	majd	öntse	ki	a	vizet.	Így	az	összes,	gyártásból	
visszamaradt	maradék	kimosódik	a	készülékből.		

1.	 Húzza	fel	a	készülék	fedelét	és	töltsön	vizet	a	tartályba.	Csukja	
be	a	fedelet,	ellenkező	esetben	a	készülék	nem	kapcsol	ki	
automatikusan,	ha	a	víz	felforrt.	A	víz	az	öntőnyíláson	keresztül	
is	a	készülékbe	tölthető.	Figyelem:	a	víz	szintje	mindig	a	
készülék	vázán	látható	Max	és	Min	jelzések	között	kell,	hogy	
legyen.	Ha	túl	kevés	a	víz,	tönkremehet	a	fűtőtest,	ha	pedig	túl	
sok,	a	forrásban	levő	víz	kifolyhat	a	készülékből.	

2.	 Helyezze	a	tartályt	a	talpazatra.	Fordítsa	úgy,	hogy	az	
öntőnyílás	ne	az	ön	irányába	mutasson.		

3.	 Állítsa	a	kapcsológombot	az	„1”	pozícióra.	Felvilágít	a	jelzőfény.	
A	víz	melegedni	kezd.	A	főzés	folyamán	ne	nyissa	ki	a	fedelet.	

4.	 Ha	felforrt	a	víz,	a	készülék	automatikusan	kikapcsol,	és	a	
kapcsoló	visszaáll	a	„0“	pozícióra.	A	jelzőfény	kialszik.

5.	 A	vízforralás	bármikor	megszakítható	a	tartály	leemelésével	a	
talpazatról. 
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FIGYELMEZTETÉS:
-	 Soha	ne	kapcsolja	be	az	üres	víztartályt.	Ilyen	esetben	

a	biztonsági	védőrendszer	automatikusan	kikapcsolja	a	
készüléket.	Kapcsolja	le	a	készüléket	az	áramkörről	és	hagyja	
kihűlni.	

-	 Használat	folyamán	ne	érjen	az	üvegfelülethez.	A	forró	felület	
égési sérüléseket okozhat! 

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS
1.	 Tisztítás	előtt	kapcsolja	le	a	készüléket	az	áramkörről	és	várja	

meg,	amíg	kihűl.
2.	 Ne	merítse	vízbe	a	tápkábelt,	csatlakozót,	sem	pedig	a	

talpazatot.
3.	 Az	üvegfelület	szép	fényének	megőrzése	érdekében	soha	ne	

tisztítsa a készüléket agresszív tisztítószerekkel.
4.	 A	készülékből	rendszeresen	el	kell	távolítani	a	vízkövet.	A	

vízkőmentesítések	intenzitása	a	víz	keménységi	fokától,	
valamint	a	készülék	használatának	gyakoriságától	függ.

5.	 A	tisztítás	megkönnyítése	érdekében	a	vízszűrő	kivehető.	A	
visszahelyezésénél	csúsztassa	a	szűrőt	a	tartóba.	

6.	 Ne	próbálja	meg	szétszedni	a	vízforralót	vagy	a	talpazatot.	
A	készülék	belsejében	levő	alkatrészeket	csak	szakemberek	
javíthatják.	Ha	a	készülék	nem	működik	rendesen,	forduljon	
segítségért egy szakképzett szervizközponthoz. 

MŰSZAKI ADATOK 
Tápfeszültség: 220~240	V	50/60	Hz	1850~2200	W
Funkció:   1,7	l	űrtartalmú,	vezeték	nélküli	vízforraló
	 	 	 	 Üvegváz	átlátszó	vízszintjelzővel	
	 	 	 	 Automatikus	kikapcsolás,	túlmelegedés			
	 	 	 elleni	védőrendszer

	 	 	 	 Beépített	kábelfelcsévélés	
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POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
Pri uporabi električnih naprav morate upoštevati osnovna varnostna 
pravila, zlasti:

1. Preberite vsa navodila.
2. Pred uporabo se prepričajte, da parametri električnega omrežja 

ustrezajo vrednostim, navedenim na tablici.
3. Če aparata ne uporabljate in pred čiščenjem ga izključite iz 

omrežja. Pred čiščenjem pustite grelnik, da se ohladi.
4. Ne pustite kabla viseti čez rob mize in v stiku z vročimi 

površinami.
5. Aparat postavite na ravno površino. Ne postavljajte ga na 

grelne površine.
6. Da ne bi prišlo do električnega udara, ne potapljajte kabla, vtiča 

ali podstavka aparata v vodo ali druge tekočine.
7. Bodite posebej previdni pri uporabi aparata v bližini otrok.
8. Ne dotikajte se vroče površine. Uporabljajte ročaje in gumbe.
9. Ne uporabljajte aparata s poškodovanim napajalnim kablom 

ali vtičem, oz. po okvari, na primer po padcu ali kakšni drugi 
poškodbi. V primeru poškodbe odnesite napravo v najbližji 
servisni center.

10. Iz varnostnih razlogov mora poškodovan napajalni kabel 
zamenjati proizvajalec, serviser ali enako usposobljena oseba.

11. Ne uporabljajte na prostem.
12. Ne uporabljajte aparata za druge namene, kot je predvideno.
13. Uporabljajte kotliček samo s priloženim podstavkom.
14. Če kotliček preveč napolnite, lahko vrela voda preteče.
15. Naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z 

zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi 
ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod 
nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

16. Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z napravo.
17. Navodila shranite.
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UPORABA
Priporočamo, da pred uporabo sledite spodnjim navodilom 
in prekuhano vodo izlijete. Tako odstranite ostanke in prah iz 
proizvodnih procesov.

1. Odprite pokrov, tako da ga potegnete navzgor in nalijte vodo. 
Nato pokrov zaprite, drugače se kotliček na koncu ne izklopi 
samodejno. Vodo lahko nalijete tudi skozi dulec. Pozor: nivo 
vode mora biti med oznakama Max in Min na kotličku. Če je 
vode premalo, se lahko poškoduje grelni element, če je vode 
preveč, pa lahko izteka.

2. Kotliček postavite na podstavek. Postavite ga tako, da je dulec 
obrnjen stran od vas.

3. Stikalo preklopite v položaj „1“, prižge se kontrolna lučka. Voda 
se začne greti. Med delovanjem ne odpirajte pokrova.

4. Ko voda zavre, se grelnik samodejno izklopi in stikalo se vrne v 
položaj „0“, kontrolna lučka ugasne.

5. Postopek gretja vode lahko kadarkoli prekinete tako, da 
dvignete kotliček s podstavka.
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OPOZORILO:
- Nikoli ne vklapljajte kotlička brez vode. V tem primeru toplotna 

zaščita v kotličku samodejno izklopi grelnik. Izključite aparat iz 
omrežja in pustite ga, da se ohladi.

- Nikoli se med delovanjem ne dotikajte steklene površine, da ne 
pride do opeklin.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
1. Pred čiščenjem izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte, da se 

aparat popolnoma ohladi.
2. Ne potapljajte kabla, vtiča ali podstavka aparata v vodo.
3. Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistil, da se ohrani lesk 

steklene površine.
4. Vodni kamen je treba redno odstranjevati. Pogostost 

odstranjevanja vodnega kamna je odvisna od trdote vode in 
pogostosti uporabe kotlička.

5. Za lažje čiščenje lahko filter odstranite. Po čiščenju filter 
ponovno vtaknite v nosilca.

6. Ne poskušajte razstavljati kotlička ali podstavka. V notranjosti ni 
nobenih delov, ki bi jih uporabnik lahko sam popravil. Če imate 
kakršne koli težave, se obrnite na usposobljen servisni center.

TEHNIČNI PARAMETRI:
Napajanje: 220~240 V 50/60 Hz 1850~2200 W
Funkcije: Brezžični grelnik vode s prostornino 1,7 l 
   Steklen kotliček s prozornim indikatorjem nivoja vode 
   Samodejni izklop s pomočjo toplotne zaščite 
   Shranjevanje kabla z zaščito pred izvlekom
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Halten Sie bei der Verwendung elektrischer Geräte immer 
Basissicherheitshinweise ein, einschließlich folgender:

1. Lesen Sie alle Hinweise durch.
2. Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung des 

Stromnetzes den Parametern auf dem Typenschild des Gerätes 
entspricht.

3. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es reinigen 
wollen oder nicht verwenden. Lassen Sie das Gerät vor der 
Reinigung auskühlen.

4. Das Netzkabel darf über die Tischkante nicht hängen und keine 
heißen Oberflächen berühren.

5. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche. Stellen Sie es 
auf keine Heizflächen.

6. Tauchen Sie Netzstecker, Netzkabel und Basisstation 
des Gerätes nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um 
Stromunfall zu vermeiden.

7. Passen Sie gut auf, wenn Sie das Gerät in der Nähe von 
Kindern verwenden.

8. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie nur 
Griffe und Knöpfe.

9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es zur Beschädigung 
von Netzkabel oder Netzstecker gekommen ist. Verwenden Sie 
das Gerät nicht, wenn es auf den Boden gefallen ist oder eine 
Beschädigung aufweist. Wenden Sie sich in solchem Fall an 
den nächstgelegenen Kundendienst.

10. Das beschädigte Netzkabel darf nur vom Hersteller oder 
Techniker des Kundendienstes oder von einer ähnlich 
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahr zu 
vermeiden.

11. Verwenden Sie das Gerät nicht im Außenraum.
12. Verwenden Sie das Gerät nur zum angegebenen Zweck.
13. Benutzen Sie den Wasserkocher nur mit der mitgelieferten 

Basisstation.
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14. Bei Überfüllung kann heißes Wasser aus dem Gerät auslaufen.
15. Dieses Gerät dürfen Personen (einschließlich Kinder) 

mit begrenzten physischen, sensorischen oder geistigen 
Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen 
nicht verwenden, es sei denn, sie wurden mit der Verwendung 
des Gerätes vertraut gemacht oder sie befinden sich unter 
Aufsicht einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

16. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
17. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf einem sicheren 

Platz.

BEDIENUNG
Halten Sie vor der Verwendung des Gerätes folgende Hinweise 
ein und gießen Sie das gekochte Wasser weg. Damit beseitigen 
Sie Reste und Staub, die während der Herstellung des Gerätes 
entstanden sind.

1. Öffnen Sie den Deckel, indem Sie ihn nach oben ziehen, und 
gießen Sie ins Gerät Wasser. Machen Sie dann den Deckel 
zu, ansonsten schaltet sich der Wasserkocher nach dem 
Fertigkochen von Wasser nicht automatisch aus. Eventuell 
können Sie Wasser in die Ausgussöffnung gießen. Achtung: Der 
Wasserspiegel muss sich zwischen dem Marken Max und Min 
auf dem Körper des Gerätes befinden. Zu wenig Wasser kann 
den Heizkörper beschädigen und zu viel Wasser kann zum 
Auslaufen führen. 

2. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basisstation. Die 
Ausgussöffnung muss weg von Ihnen gerichtet werden.

3. Stellen Sie den Umschalter in Position „1”, der Indikator beginnt 
zu leuchten. Das Wasser wird erwärmt. Öffnen Sie während des 
Betriebes den Deckel nicht.

4. Sobald das Wasser zum Sieden gebracht wird, schaltet sich 
das Gerät automatisch aus und der Umschalter stellt sich 
wieder in Position „0“. Der Indikator erlischt.

5. Der Siedeprozess kann mit dem Aufheben des Wasserkochers 
von der Basisstation jederzeit unterbrochen werden.
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WARNUNG:
- Schalten Sie nie den leeren Wasserkocher ein. Falls 

es trotzdem passiert, wird der Wasserkocher dank dem 
Wärmeschutz automatisch ausgeschaltet. Trennen Sie das 
Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es auskühlen.

- Berühren Sie während des Betriebes nie die Glasoberfläche 
des Gerätes, ansonsten könnte es zu Verbrennungen kommen.

REINIGUNG UND PFLEGE
1. Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung des Gerätes aus 

der Steckdose und lassen Sie das Gerät gründlich auskühlen.
2. Tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker und Basisstation nie ins 

Wasser.
3. Verwenden Sie nie abrasive Reinigungsmittel, ansonsten 

könnten Sie den Glanz der Glasoberfläche beschädigen.
4. Regelmäßige Entkalkung ist notwendig. Die Häufigkeit der 

Entkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers und von der 
Verwendungsfrequenz des Wasserkochers ab.

5. Das Filter können Sie herausnehmen, um sich die Reinigung zu 
erleichtern. Nach der Reinigung schieben Sie das Filter wieder 
zurück.

6. Versuchen Sie nie, den Wasserkocher oder die Basisstation 
zu demontieren. Drinnen befinden sich keine Teile, die Sie 
reparieren können. Wenden Sie sich bei Problemen an den 
qualifizierten Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 220~240 V 50/60 Hz 1850~2200 W
Funktionen:    Kabelloser Wasserkocher mit Wasservolumen 1,7 l
           Glaskörper mit übersichtlicher Wasserstandsanzeige
           Automatisches Ausschalten dank Wärmeschutz
           Kabelaufwicklung mit Funktion gegen spontanes 
           Abwickeln



Benutzerhinweise zur Entsorgung von elektrischen und 
elektronischen Altgeräten (im Haushalt)

 

 

Dieses Symbol auf Produkten oder in begleitenden Dokumenten besagt, dass elektrische und 
elektronische Altgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.
Bringen Sie diese Altgeräte zu den eigens vom Staat eingerichteten Sammelstellen, wo sie kostenlos 
angenommen und ökologisch entsorgt werden. Alternativ in einigen Ländern können Sie die Altgeräte 
Ihrem lokalen Fachhändler beim Kauf eines neuen äquivalenten Produktes zurückgeben.
Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produktes helfen Sie bei der Vermeidung möglicher 
Umwelt- und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Weitere Hinweise zur 
Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem 
Fachhändler.
Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Müll kann gemäß den nationalen Vorschriften bestraft 
werden.

Für Unternehmen in den EU-Ländern
Wenn Sie elektrische und elektronische Altgeräte entsorgen wollen, verlangen Sie erforderliche 
Informationen von Ihrem Fachhändler oder Lieferanten.

Hinweise zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der EU
Dieses Symbol gilt nur in der EU.
Wenn Sie dieses Gerät entsorgen wollen, verlangen Sie erforderliche Informationen über die 
sachgemäße Entsorgung von Ihrer Ortsverwaltung oder Ihrem Fachhändler.
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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliance, the following basic safety
precautions should always be followed:

1. Read all instructions.
2. Before use checks that the voltage power corresponds to the 

one shown on the appliance nameplate.
3. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
 Allow too cool before cleaning the appliance.
4. Do not let cord hang over edge of that table or counter, or touch 

hot surface.
5.	 Place	the	appliance	on	the	flat	surface.	Do	not	place	on	the	

heated surface.
6. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, 

power base and kettle in water or other liquid.
7. Close supervision is necessary when any appliance is used by 

or near children.
8. Do not touch hot surface. Use handle or knobs only.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or 

after the appliance malfunctions. Return the appliance to the 
nearest authorized service center for examination, repair or 
adjustment.

10. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer	or	its	service	agent	or	a	similarly	qualified	person	
in order to avoid a hazard.

11. Do not use outdoors.
12. Do not use the appliance for other than intended use.
13. The kettle can only use with the stand provided.
14.	 If	the	kettle	is	overfilled,	boiling	water	may	be	ejected.
15. This appliance is not intended for use by persons (including 

children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,or 
lack of experience and knowledge,unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.
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16. Children should be supervised to ensure that they do not play 
with the appliance.

17. Save these instructions.

OPERATION
It is recommended that operate the kettle several times following 
the	below	instruction	and	discard	off	the	water	before	first	use.	This	
will remove the material or dust remained in the appliance which is 
caused by the manufacturing process.

1.	 Open	the	lid	by	pulling	the	Lid	upwards	and	fill	water	into	the	
kettle. Then replace the lid otherwise the kettle could not be cut 
off	power	automatically	after	water	being	boiled.	Alternatively	
the	water	can	be	filled	through	the	spout.

	 Caution:	the	filled	water	level	must	be	between	the	Max	and	
Min	level	as	indicated	on	the	housing.	Too	less	water	will	do	
damage	to	the	heat	element	and	if	the	water	is	overfilled,	boiling	
water may be ejected.

2. Replace the kettle on the Power Base and connect to power 
supply. Position the kettle so that the spout of kettle is facing 
away from you.

3. Press down the switch to “1” position and the lamp will be 
illuminated. And water begins to be heated up. Do not remove 
the lid while the water is boiling.

4.	 Power	will	be	cut	off	automatically	and	switch	will	be	back	to	“0”	
position	once	water	has	been	boiled.	And	the	lamp	will	be	off.

5. The boiling process can be terminated at any time by lifting the 
kettle	off	the	Power	Base.
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CAUTION:
- Never operate the appliance empty. In the event of this case 

occurred,	the	thermal	cut-off	inside	the	kettle	would	operate	
to	cut	off	power	automatically.	Unplug	the	appliance	and	let	it	
completely cool down.

- Never touch the glass housing during operation as scalding 
may occur.

CLEANING & MAINTENANCE
1. Remove the plug from wall outlet and let the appliance 

completely cool down before cleaning.
2. Do not immerse power cord, kettle and Power Base in water.
3. In order to maintain the brightness of the glass surface, never 

use abrasive cleaner to wipe the housing.
4. Periodical descaling is needed. The interval of descaling 

depends on the hardness of water in your living area and the 
frequency your using the kettle.

5. The Filter can be detached for easier cleaning simply by pulling 
it out. To attach, insert the Filter into the support dent.

6. Do not attempt to dismantle the kettle or power base. No 
user serviceable parts inside it. For any problem, contact the 
authorized service facility for help.

TECHNICAL PARAMETERS:
Power: 220~240 V 50/60 Hz 1850~2200 W
Features: cordless kettle with 1.7L capacity
    Glass housing with transparent water gauge
	 	 	 	Automatically	switched	off	with	over-heat	protection
    Cord storage with anti-pull feature



DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND 
ELECTRONIC EQUIPMENT

This symbol on products or original documents means that used electric 
or electronic products must not be added to ordinary municipal waste. 
For proper disposal, renewal and recycling hand over these appliances 
to determined collection points. Alternatively, in some European Union 
states or other European countries you may return your appliances to 
the local retailer when buying an equivalent new appliance. Correct 
disposal of this product helps save valuable natural resources and 
prevents potential negative effects on the environment and human 
health, which could result from improper waste disposal. Ask your local 
authorities or collection facility for more details. In accordance with 
national regulations penalties may be imposed for the incorrect disposal 
of this type of waste.

For business entities in European Union states
If you want to dispose of electric or electronic appliances, ask your 
retailer or supplier for the necessary information.

Disposal in other countries outside the European Union.
This symbol is valid in the European Union. If you wish to dispose of this 
product, request the necessary information about the correct disposal 
method from the local council or from your retailer.




