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Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k  dobrému výběru. Jsme 
přesvědčeni, že s tímto moderním, praktickým 
a funkčním přístrojem, při jehož výrobě byly 
použity nejkvalitnější materiály,  budete plně 
spokojeni.

Předtím než začnete přístroj používat si laskavě 
přečtěte tento NÁVOD K  POUŽITÍ. Seznámíte se 
s  tím jak Váš přístroj správně používat a dozvíte 
se jak postupovat v  případě, že se vyskytnou 
drobné potíže. Předejdete tak problémům, které 
by se mohly vyskytnout při nesprávném použití 
přístroje.

Po přečtení doporučujeme tento návod uschovat, 
neboť může Vám či Vašim blízkým, kteří budou 
přístroj používat,  kdykoliv v  budoucnosti 
posloužit jako užitečný zdroj informací o Vašem 
přístroji.

                   Bezpečnostní pokyny 

•	 Prosíme Vás, abyste se seznámili s příslušnými 
vyhláškami a předpisy týkajícími se elektrické 
instalace a plynového vedení.

•	 Ověřte si, že údaje o napětí a proudu 
v elektrické síti odpovídají údajům uvedených 
na štítku, který je umístěn uvnitř přístroje.

•	 Připojení k  síti musí být opatřeno tavitelnou 
pojistkou pro běžný zkrat, s  minimální 
vzdáleností kontaktů 3 mm.

•	 Poté co kuchyňskou digestoř nainstalujete, 
ověřte si, že se hlavní napájecí kabel  nedotýká 
žádných ostrých, resp. žhavých kovových 
předmětů.

•	 Přístroj nepřipojujte k potrubí, které se používá 
jako odvodní vedení par z  jiných zařízení, 
které nejsou poháněny elektrickou energií (př. 
boiler, komín, atd.)

•	 Pokud budete používat ventilátor odsavače 
současně s  jinými přístroji poháněnými jinak 
než elektrickou energií (př. plynový vařič), musí 
být daná místnost dostatečně odvětraná.

•	 Při nadměrném hromadění tuků v  prostoru 
odsavače a kovových filtrech vzrůstá riziko 
rozpouštění a stékání tuků a vzniku požáru. 
Z tohoto důvodu je nutné čistit filtr i odsavač 
nejméně jednou měsíčně.

•	 Spodní část kuchyňského odsavače musí 
být upevněna nejméně 50 cm nad deskou 
elektrického vařiče a nejméně 65 cm nad 
deskou plynového nebo kombinovaného 

vařiče. POKUD JDE O MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST, 
ŘIĎTE SE DOPORUČENÍMI VÝROBCE DESKY.                                                                                                       

•	 Nikdy nenechávejte hořet plynový sporák bez 
umístěné nádoby. Tuk, usazený ve filtrech se 
může s narůstající teplotou začít rozpouštět a 
kapat na zapálené hořáky.

•	 Pokud nejsou v  odsavači nasazené kovové 
filtry (např. když je čistíte v myčce), nevařte na 
desce pod odsavačem.

•	 Nikdy nepracujte pod odsavačem s otevřeným 
ohněm (např. flambování).

•	 Vždy, když budete jakkoli manipulovat 
s  vnitřkem odsavače (např. čištění a údržba), 
vypojte nejprve spotřebič ze sítě.

•	 Při čištění vnitřku odsavače postupujte zvláště 
obezřetně a používejte gumové rukavice.

•	 Váš kuchyňský odsavač je konstruován pouze 
pro používání v  domácnosti na odsávání a 
čištění par a plynů, které vznikají při přípravě 
pokrmů. Pokud použijete spotřebič k  jiným 
účelům, je to pouze na Vaši zodpovědnost 
a může to být nebezpečné. Výrobce nenese 
žádnou zodpovědnost za škody, způsobené 
nesprávným používáním spotřebiče.

•	 V  případě poruchy kontaktujte nejbližší 
autorizovaný servis TEKA, který používá 
výhradně originální náhradní díly. 
Jakékoliv opravy nebo úpravy, provedené 
nekvalifikovanými osobami mohou vést 
poškození spotřebiče a mohou ohrozit Vaši 
bezpečnost.

•	 Tento spotřebič nese označení v  souladu 
s  Evropskou normou 2002/96/EC „O 
elektrických a elektronických odpadech“ 
(WEEE).

•	 Správným nakládáním s  těmito odpady 
lze předejít negativním vlivům na životní 
prostředí i zdraví. 

•	 Symbol  (na výrobku nebo v  přiložených 
dokumentech) značí, že tento výrobek nelze 
považovat za domovní odpad. Je třeba jej 
dopravit na sběrné místo určené k  recyklaci 
elektrických a elektronických přístrojů. 
Likvidaci je třeba provést v souladu s normami 
o životním prostředí.

•	 Pokud je digestoř v provozu současně s jinými 
neelektrickými spotřebiči nebo zařízeními, 
odsávání vzduchu (podtlakové) nesmí být 
vyšší než 4Pa (4x10-5bar).

Tento spotřebič není určen pro používání dětmi 
nebo nesvéprávnými osobami  bez dohledu.
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  Popis spotřebiče

A. Motorové ovládání, které umožňuje vybrat 
tři rychlosti nebo vypnout kteroukoliv z nich

B. Spínač osvětlení
C. Světelná kontrolka
D. Osvětlení pomocí halogenových žárovek
E. Filtry, umístěné nad varným prostorem, 

snadno lze vyjmout a vyčistit
F. Rám a držák filtru
G. Záklopky proti vracení výparů – umístit do 

otvorů ve vývodu (dle obr. 2)

  

  Návod na použití

Stisknutím tlačítka dle obr. 1 můžete ovládat 
funkce odsavače.
Odsavač páry zapněte několik minut před 
začátkem vaření, aby bylo ještě před vznikem 
výparů zajištěno plynulé proudění vzduchu.
Po skončení vaření nechte odsavač zapnutý ještě 
několik minut (asi 3-5 min) kvůli dokonalému 
odvedení mastnot ze vzduchového vývodu. Tím 
zabráníte návratu mastnoty, kouře a pachů.

Rychlost                                                Světlo
      1 *                                                    Zapnuto
      2 **                                                  Vypnuto
      3 ***

Obr.2

Obr.1

H
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Čištění a údržba
Než začnete s  čištěním nebo údržbou, 
zkontrolujte, zda je spotřebič vypojen ze 
zásuvky.
Během čištění a údržby dbejte na dodržování 
bezpečnostních pokynů,

            Čištění filtru

Chcete-li filtry vyjmout, musíte uvolnit jejich 
úchyty. 
•	   Filtry lze vyčistit pomocí horké vody 

s neutrálním saponátem a poté filtr opláchnete 
proudem čisté vody nebo můžete použít různé 
speciální spreje na odstranění mastnoty.

•	   K vyčištění filtru můžete použít rovněž myčku 
na nádobí. Při čištění v myčce je vhodné umístit 
filtr vertikálně, aby se v  něm nezachytávaly 
zbytky jídla z nádobí.

•	  Čištění v myčce může poškodit kovový povrch  
(ztmavnutí), nemá to však vliv na absorpční 
schopnosti filtru.

•	 Po vyčištění nechte filtry oschnout a pak je 
umístěte do odsavače.

Pozor: Filtr je třeba čistit nejméně jednou za 
měsíc, v závislosti na tom, jak často je používán. 
Pamatujte, že mastnota se při vaření v  odsavači 
usazuje, ať je zapnutý nebo vypnutý.

Čištění korpusu odsavače

•	   Doporučujeme použít teplou vodu (40 C) se 
saponátem. Při mytí věnujte zvláštní pozornost 
mřížkám. Nakonec spotřebič osušte hadříkem, 
který nepouští vlákna.

 Pamatujte:
•	  Nikdy nepoužívejte kovové drátěnky nebo 

abrazivní prostředky, kterými byste mohli 
poškodit povrch.

•	  Nepoužívejte škrabky a jiné kovové nástroje.

Aktivní uhlíkový filtr
•	   Při instalaci uhlíkového filtru stiskněte úchytné 

body na každé straně motoru a pootočte ve 
směru hodinových ručiček.

•	  Uhlíkové filtry mají životnost od tří do šesti 
měsíců v závislosti na podmínkách používání.

•	  Aktivní uhlíkové filtry nelze čistit ani 
regenerovat. Po uplynutí jejich životnosti musí 
být vyměněny.

•	  Pokud chcete použité filtry vyměnit za nové, 
postupujte opačně než při jejich instalaci.

Výměna žárovek

•	  Nejprve je nutné vypojit spotřebič ze zásuvky 
a zkontrolovat, zda měněná žárovka není 
horká.

•	  Maximální výkon žárovky je 20 W.

Pokud něco nefunguje

Než se rozhodnete kontaktovat příslušný servis, proveďte následující kontrolu:

Závada Možná příčina Řešení

Odsavač nefunguje Je rozpojený napájecí kabel
V elektrické síti není proud

Zapojte kabel do elektrické sítě
Zkontrolujte/obnovte elektrický okruh

Odsavač má snížený výkon 
nebo vibruje

Ve filtru se nahromadilo přílišné 
množství tuku

Zablokovaný vývod

Vyčistěte nebo vyměňte filtr
Odstraňte z vývodu překážku

Nesvítí světla Vadná žárovka
Povolená žárovka

Vyměňte žárovku
Utáhněte žárovku



3

Instalace

Pro zabudování digestoře do kuchyňské linky 
můžete zvolit jednu ze tří možností:

a) K  horní části nábytku, dle obrázku 4, kde 
jsou znázorněny otvory „A“. Toto upevnění se 
provádí z vnitřní strany digestoře, po vyjmutí 
filtrů.

b) K  dolní části nábytku, dle obrázku 4, kde 
jsou znázorněny otvory „B“. Nejprve je však 
třeba odmontovat rám (odstraňte 4 šrouby 
z  bočních dílů korpusu. Toto upevnění se 
provádí z vnitřní strany digestoře po vyjmutí 
filtrů. Při zpětném namontování postupujte 
opačně.

c) K vnitřním bočním stranám nábytku pomocí 
znázorněných otvorů „C“, které jsou na každé 
straně korpusu digestoře. Tato instalace se 
provádí z vnitřní strany digestoře po vyjmutí 
filtrů.

Spodní část kuchyňského odsavače musí být 
upevněna nejméně 60 cm nad deskou elektrického 
vařiče a 65 cm nad deskou plynového nebo 
kombinovaného vařiče. (Pokud je uvedena větší 
vzdálenost plynových hořáků, je třeba ji dodržet).
Pokud je digestoř v  provozu současně s  jinými 
neelektrickými spotřebiči nebo zařízeními, 
odsávání vzduchu (podtlakové) nesmí být vyšší 
než 4Pa (4x10-5bar).
Pro dosažení optimálního výkonu nesmí být vnější 
vývod delší než ČTYŘI  METRY a  nesmí mít více než 
dva úhly 90o.
Pokud není možné odvádět výpary ven, lze vybavit 
kuchyňské odsavače aktivními uhlíkovými filtry, 
pomocí kterých jsou výpary recyklovány a čistý 
vzduch se vrací zpět do místnosti.

Technické údaje (obr.3)
Rozměry:                            Rozměry pro zabudování:
Šířka´      = 550 mm            Šířka      = 505 mm
Hloubka  = 310 mm            Hloubka = 292 mm
Výška     =  190 mm

Obr.3
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OFICIÁLNÍ TECHNICK¯ SERVIS

¤e‰ení problémÛ

• Oprava nebo jak˘koliv zásah neodbornou osobou, hrozí nebezpeãí.
• Jak˘koliv typ opravy nebo zásahu by mûl provádût v˘robce, autorizovan˘ servis nebo odborn˘ technik.

Pokud si v‰imnete jak˘chkoliv neobvyklostí pfii práci trouby, pfied zavoláním servisu (T.A.S.), zkontrolujte následující:
1. Zkontrolujte zda zásuvka, do které je trouba zapnutá je pod proudem. Zkontrolujte funkãnost zásuvky za-

pnutím jiného spotfiebiãe. 
2. Pokud osvûtlení trouby funguje ale jídlo se neohfiívá, zkontrolujte zda jsou dvífika dobfie zavfiená (pokud ne-

jsou dvífika fiádnû zavfiená mikrovlny se neprodukují).

V˘mûna pfiívodního kabelu

• Pokud je po‰kozen pfiívodní kabel, smí ho vymûnit pouze v˘robce, autorizovan˘ servis nebo odborn˘ tech-
nik, ãímÏ byste se vyhnuli nebezpeãn˘m situacím a protoÏe se vyÏaduje speciální náfiadí.

Praktické tipy

• K vafiení pouÏívejte ‰iroké, kruhové nebo oválné varné nádoby s víkem.
• Rovnomûrné rozloÏení tepla v pokrmu podpofite pfiíleÏitostn˘m promícháním nebo obrácením.
• Pro pfiípravu pokrmu pouÏívejte vÏdy krat‰í ãas, neÏ je doba uvedená v receptu. Je jednodu‰‰í trochu ãasu

pfiidat, neÏ zachraÀovat rozvafiené jídlo. Vût‰í mnoÏství pokrmÛ vyÏaduje více ãasu.
• Pro mikrovlnnou troubu pouÏívejte pouze speciální teplomûr, pro tyto úãely urãen˘.
• JestliÏe budete nûco z trouby odebírat, chraÀte svoje ruce chÀapkou. Horko z pfiipraveného pokrmu se sil-

nû pfiená‰í i na nádoby.
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• Pachy v ohfiívacím prostoru mikrovlnné trouby neutralizujete tak, Ïe vafiíte v troubû nûkolik minut ‰álek vo-
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dy s trochou citrónové ‰Èávy.
• Odebírání a usazování sklenûného otoãného talífie provádûjte obûma rukama. Pfii usazování talífie zpût,

dbejte na to, aby správnû zapadl do vodící dráhy una‰eãe. 

ZÁRUâNÍ PODMÍNKY

• V˘robek byl pfied odesláním z v˘robního závodu pfiezkou‰en a v˘robce ruãí za to, Ïe v˘robek bude mít po
celou dobu záruky vlastnosti stanovené pfiíslu‰n˘mi technick˘mi normami za pfiedpokladu, Ïe jej bude spo-
tfiebitel uÏívat v souladu s návodem k obsluze.

• Záruãní list je prÛkazem práva uÏivatele ve smyslu §620 obãanského zákoníku na bezplatné odstranûní
závad, které vznikly v prÛbûhu záruãní lhÛty chybou v˘roby nebo vadou materiálu.

• Za podmínek dodrÏení zpÛsobu pouÏívání v˘robku v souladu s návodem k obsluze nebo jin˘m ustanovením
v˘robce se na uveden˘ v˘robek poskytuje uÏivateli záruãní doba 24 mûsícÛ od data prodeje, vyznaãeného
prodejcem na záruãním listû.

• Záruãní opravu provede povûfiená opravna servisní sítû na základû pfiedloÏení správnû a úplnû vyplnûného zá-
ruãního listu spolu s dokladem o zakoupení. Adresu povûfiené opravny sdûlí prodejce, nebo nositel záruky –
PM servis.

• Doba záruky se prodluÏuje o dobu od uplatnûní práva na záruãní opravu u autorizovaného servisu do dne
ukonãení opravy v˘robku. Tyto skuteãnosti je kupující povinen doloÏit ãitelnou kopií opravního listu. Nebu-
de-li pfii opravû zji‰tûna závada spadající do záruky, uhradí náklady spojené s v˘konem servisního technika
uÏivatel v˘robku.

Záruka se vztahuje pouze na smluven˘ úãel uÏívání, jímÏ je urãení v˘robku v˘hradnû pro uÏití v domácnosti
a podle pfiiloÏeného návodu k obsluze. Vadou se tedy pro úãely uplatnûní záruky rozumí prokazatelná vada
materiálu, pfiípadnû chybné provedení dílu ãi sestavy (nikoliv v‰ak obvyklé vlastnosti v˘robku urãeného pro
domácí pouÏití, jeÏ v‰ak pfiípadnû neodpovídají subjektivním pfiedstavám kupujícího.
Záruka se nevztahuje na vady zpÛsobené vnûj‰ími podmínkami, jako jsou napfiíklad poruchy v elektrické síti
nebo bytové instalaci, nesprávn˘m tlakem plynu nebo neãistotou v pfiívodní síti plynu, nevhodn˘mi provozní-
mi podmínkami (vlhké, pra‰né, chemicky ãi jinak nevhodné prostfiedí), na po‰kození zpÛsobené dopravou
a manipulací, neodvratnou událostí (Ïivelnou pohromou), neoprávnûn˘m servisním zásahem, nebo je-li v˘ro-
bek instalován ãi obsluhován v rozporu s obsahem návodu k obsluze. Záruka se dále nevztahuje na spotfieb-
ní materiál, jako jsou Ïárovky, filtry, snímatelné ãásti ze skla nebo plastick˘ch hmot apod.
Prodávající je povinen v˘robek vybalit, prokázat povrchovou i vzhledovou kvalitu a kompletnost v˘robku a zá-
roveÀ informativnû seznámit s obsluhou a pouÏitím. Poté je povinen vyplnit na pfiední stranû záruãního listu
ve‰keré údaje v tuãném rámeãku a správnost údajÛ potvrdit razítkem prodejny a podpisem. V‰echny údaje
musí b˘t vyplnûny ihned pfii prodeji a nesmazateln˘m zpÛsobem. Neúplnû vyplnûn˘ nebo pfiepisovan˘ záruãní
list je neplatn˘.

Upozornûní pro uÏivatele:

• uÏivatel v˘robku je povinen na vlastní náklady zabezpeãit vyhovující elektrickou, plynovou a vodovodní in-
stalaci dle platn˘ch norem a pfiedpisÛ.

• pfii reklamaci v záruãní dobû v˘robek vyãistûte a zabalte do originálního obalu s pfiíslu‰n˘mi vnitfiními vloÏ-
kami. Z hygienick˘ch dÛvodÛ se zneãi‰tûné v˘robky do opravy nepfiijímají.

• Záruka se vztahuje pouze na v˘robky uvedené na ãesk˘ trh spoleãností Teka-CZ, s r.o. DÛsledky ze ztráty
záruãního listu jdou na vrub kupujícího.

• ve Va‰em zájmu je práce opravny kontrolována. Prosíme Vás proto, abyste pfii kontrolách vy‰li na‰im pra-
covníkÛm vstfiíc poskytnutím nutn˘ch informací, zejména pfiedloÏením tohoto záruãního listu a kopií oprav-
n˘ch listÛ aby nemohly vzniknout pochybnosti o oprávnûnosti záruãní opravy.

AUTORIZOVAN¯ SERVIS: DOVOZCE:
PM SERVIS OTS TEKA-CZ, spol.s r.o.
Tfiebohostická 2a V Hole‰oviãkách 593
100 00  Praha 10 182 00  Praha 8

Tel.: 274 780 111-2 Tel.:  284 691 940

ZELENÁ LINKA    800 16 00 16
Bezplatná servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

TEKA INDUSTRIAL S.A. si vyhrazuje právo provést změny a úpravy svých výrobků které bude 
považovat za nutné, bez toho aby došlo ke změně jejich základních vlastností.

Zapojení elektrického přívodu
Doporučujeme, aby elektrické zapojení spotřebiče prováděly kvalifikované osoby.

Jméno technika (hÛlkovû): Datum zapojení a pfiezkou‰ení:

Kontaktní údaje technika:
Adresa:

Telefon:

Razítko a podpis technika:

Vyplní oprávnûná osoba pfii zapojení spotfiebiãe

DOVOZCE:

TEKA-CZ, spol.s r.o.

V Hole‰oviãkách 593

182 00 Praha 8

  

Tel: 284 691 940
Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

www.tekaservis.cz,  servis@teka-cz.cz
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¤e‰ení problémÛ

• Oprava nebo jak˘koliv zásah neodbornou osobou, hrozí nebezpeãí.
• Jak˘koliv typ opravy nebo zásahu by mûl provádût v˘robce, autorizovan˘ servis nebo odborn˘ technik.

Pokud si v‰imnete jak˘chkoliv neobvyklostí pfii práci trouby, pfied zavoláním servisu (T.A.S.), zkontrolujte následující:
1. Zkontrolujte zda zásuvka, do které je trouba zapnutá je pod proudem. Zkontrolujte funkãnost zásuvky za-

pnutím jiného spotfiebiãe. 
2. Pokud osvûtlení trouby funguje ale jídlo se neohfiívá, zkontrolujte zda jsou dvífika dobfie zavfiená (pokud ne-

jsou dvífika fiádnû zavfiená mikrovlny se neprodukují).

V˘mûna pfiívodního kabelu

• Pokud je po‰kozen pfiívodní kabel, smí ho vymûnit pouze v˘robce, autorizovan˘ servis nebo odborn˘ tech-
nik, ãímÏ byste se vyhnuli nebezpeãn˘m situacím a protoÏe se vyÏaduje speciální náfiadí.

Praktické tipy

• K vafiení pouÏívejte ‰iroké, kruhové nebo oválné varné nádoby s víkem.
• Rovnomûrné rozloÏení tepla v pokrmu podpofite pfiíleÏitostn˘m promícháním nebo obrácením.
• Pro pfiípravu pokrmu pouÏívejte vÏdy krat‰í ãas, neÏ je doba uvedená v receptu. Je jednodu‰‰í trochu ãasu

pfiidat, neÏ zachraÀovat rozvafiené jídlo. Vût‰í mnoÏství pokrmÛ vyÏaduje více ãasu.
• Pro mikrovlnnou troubu pouÏívejte pouze speciální teplomûr, pro tyto úãely urãen˘.
• JestliÏe budete nûco z trouby odebírat, chraÀte svoje ruce chÀapkou. Horko z pfiipraveného pokrmu se sil-

nû pfiená‰í i na nádoby.
• Pachy v ohfiívacím prostoru mikrovlnné trouby neutralizujete tak, Ïe vafiíte v troubû nûkolik minut ‰álek vo-

dy s trochou citrónové ‰Èávy.
• Odebírání a usazování sklenûného otoãného talífie provádûjte obûma rukama. Pfii usazování talífie zpût,

dbejte na to, aby správnû zapadl do vodící dráhy una‰eãe. 

AUTORIZOVAN¯ SERVIS: DOVOZCE:
PM SERVIS OTS TEKA-CZ, spol.s r.o.
Tfiebohostická 2a V Hole‰oviãkách 593
100 00  Praha 10 182 00  Praha 8

Tel.: 274 780 111-2 Tel.:  284 691 940

ZELENÁ LINKA    800 16 00 16
Bezplatná servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového spotfiebiãe

• Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v˘robku Teka projevili svoji dÛvûru. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe
Vám nov˘ v˘robek poskytne dobré sluÏby a rychle se stane ve va‰í domácnosti nepostradateln˘m.

• Ovládání a pouÏívání tohoto spotfiebiãe je velmi jednoduché. Pfiesto vám doporuãujeme prostudovat tento
návod k obsluze, kter˘ vám ukáÏe, jak správnû a bezpeãnû pouÏívat vá‰ nov˘ v˘robek a jak mÛÏete skute-
ãnû plnû vyuÏívat v‰echny jeho funkce, dovednosti a pfiíjemné vlastnosti. ¤iìte se doporuãeními v odstavci
„Bezpeãnostní pokyny“, „Obsluha“ a „ÚdrÏba“ tak, aby Vám Vá‰ nov˘ v˘robek dlouho a spolehlivû slouÏil.

• Návod k obsluze si dobfie uschovejte pro pozdûj‰í moÏnost ovûfiení nûkter˘ch rad a informací.

***

• Pro zaji‰tûní technického v˘voje a dal‰í modernizace si v˘robce vyhrazuje právo v pfiípadû potfieby zmûnit
bez pfiedchozího upozornûní a závazkÛ vzhled, technické provedení nebo pfiíslu‰enství tohoto v˘robku.

Obal v˘robku

• Byly splnûny povinnosti vypl˘vající ze zákona ã. 477/2001 Sb. o obalech, vãetnû uhrazení finanãního pfiís-
pûvku organizaci zaji‰Èující vyuÏití obalového materiálu.

• Doporuãujeme uschovat po dobu záruky obal v˘robku vãetnû v˘plní, pro pfiípadnou moÏnost bezpeãného
pfiepravení do servisního stfiediska.

Tento elektrick˘ spotfiebiã odpovídá ãesk˘m i evropsk˘m normám, t˘kajících se bezpeãnosti elek-
trick˘ch spotfiebiãÛ urãen˘ch do domácností a ochrany pfied elektromagnetickou interferencí a bylo
na nûj vystaveno „Prohlá‰ení o shodû“. 

Likvidace

Likvidace obalového materiálu
• V‰echny pouÏité materiály jsou ekologické a lze je bez nebezpeãí umístit na místo urãené obcí

k ukládání odpadÛ. Obal z nového v˘robku zlikvidujte pfiimûfien˘m zpÛsobem.
• PouÏité plasty mohou b˘t recyklovány a jsou oznaãeny: 

PE = polyetylen, PS = polystyren, PP = polypropylen
• Kartónové ãásti obalu byste mûli odvézt do sbûrny nebo do kontejneru se star˘m papírem.

Likvidace vyslouÏilého spotfiebiãe
• AÏ jednoho dne Vá‰ star˘ elektrick˘ spotfiebiã definitivnû vyfiadíte z provozu, zamezte jeho zneuÏití

od‰típnutím pfiívodního kabelu a dopravte jej do nejbliÏ‰ího stfiediska recyklace odpadÛ. Nevyhazuj-
te star˘ spotfiebiã do odpadu spolu s domovním odpadem, ale kontaktujte své místní úfiady a zjis-
tûte, zda a kde jsou ve va‰í oblasti místa, kde lze spotfiebiã recyklovat.

• Prosím, dodrÏujte národní a regionální pfiedpisy t˘kající se vyhazování spotfiebiãÛ a obalového ma-
teriálu do odpadu, jakoÏ i znaãení materiálÛ (tfiídûní odpadÛ, sbûr odpadÛ, sbûrná místa).

Podrobné informace na www.elektrowin.cz

Cisty format = 148 x 210 mm

ZÁRUâNÍ PODMÍNKY
• V˘robek byl pfied odesláním z v˘robního závodu pfiezkou‰en a v˘robce ruãí za to, Ïe v˘robek bude mít po

celou dobu záruky vlastnosti stanovené pfiíslu‰n˘mi technick˘mi normami za pfiedpokladu, Ïe jej bude spo-
tfiebitel uÏívat v souladu s návodem k obsluze.

• Záruãní list je prÛkazem práva uÏivatele ve smyslu § 2161 dle zákona 89/2012 Sb. na bezplatné odstra-
nûní závad, které vznikly v prÛbûhu záruãní lhÛty chybou v˘roby nebo vadou materiálu.

• Za podmínek dodrÏení zpÛsobu pouÏívání v˘robku v souladu s návodem k obsluze nebo jin˘m ustanovením
v˘robce se na uveden˘ v˘robek poskytuje uÏivateli záruãní doba 24 mûsícÛ od data prodeje vyznaãeného
prodejcem na záruãním listû.

• Záruãní opravu provede povûfiená opravna servisní sítû na základû pfiedloÏení správnû a úplnû vyplnûného zá-
ruãního listu spolu s dokladem o zakoupení. Adresu povûfiené opravny sdûlí prodejce.

• Doba záruky se prodluÏuje o dobu od uplatnûní práva na záruãní opravu u autorizovaného servisu do dne
ukonãení opravy v˘robku. Tyto skuteãnosti je kupující povinen doloÏit ãitelnou kopií opravního listu. Nebu-
de-li pfii opravû zji‰tûna závada spadající do záruky, uhradí náklady spojené s v˘konem servisního technika
uÏivatel v˘robku.

Záruka se vztahuje pouze na smluven˘ úãel uÏívání, jímÏ je urãení v˘robku v˘hradnû pro uÏití v domácnosti
a podle pfiiloÏeného návodu k obsluze. Vadou se tedy pro úãely uplatnûní záruky rozumí prokazatelná vada
materiálu, pfiípadnû chybné provedení dílu ãi sestavy (nikoliv v‰ak obvyklé vlastnosti v˘robku urãeného pro
domácí pouÏití, jeÏ v‰ak pfiípadnû neodpovídají subjektivním pfiedstavám kupujícího).
Záruka se nevztahuje na vady zpÛsobené vnûj‰ími podmínkami, jako jsou napfiíklad poruchy v elektrické síti
nebo bytové instalaci, nesprávn˘m tlakem plynu nebo neãistotou v pfiívodní síti plynu, nevhodn˘mi provozní-
mi podmínkami (vlhké, pra‰né, chemicky ãi jinak nevhodné prostfiedí), na po‰kození zpÛsobené dopravou
a manipulací, neodvratnou událostí (Ïivelnou pohromou), neoprávnûn˘m servisním zásahem, nebo je-li v˘ro-
bek instalován ãi obsluhován v rozporu s obsahem návodu k obsluze. Záruka se dále nevztahuje na spotfieb-
ní materiál, jako jsou Ïárovky, filtry, snímatelné ãásti ze skla nebo plastick˘ch hmot, nevhodné skladování,
nadmûrné opotfiebení, na po‰kození zpÛsobené vloÏením nevhodného pfiedmûtu do spotfiebiãe apod.
Prodávající je povinen v˘robek vybalit, prokázat povrchovou i vzhledovou kvalitu a kompletnost v˘robku a zá-
roveÀ informativnû seznámit zákazníka s obsluhou a pouÏitím. Poté je povinen vyplnit na pfiední stranû záru-
ãního listu ve‰keré údaje v tuãném rámeãku a správnost údajÛ potvrdit razítkem prodejny a podpisem.
V‰echny údaje musí b˘t vyplnûny ihned pfii prodeji a nesmazateln˘m zpÛsobem. Neúplnû vyplnûn˘ nebo pfie-
pisovan˘ záruãní list je neplatn˘.

Upozornûní pro uÏivatele:

• uÏivatel v˘robku je povinen na vlastní náklady zabezpeãit vyhovující elektrickou, plynovou a vodovodní in-
stalaci dle platn˘ch norem a pfiedpisÛ. Nesprávné pfiipojení k elektrické, plynové nebo vodovodní instalaci
nespadá do záruãní opravy.

• pfii reklamaci v záruãní dobû v˘robek vyãistûte a zabalte do originálního obalu s pfiíslu‰n˘mi vnitfiními vlo-
Ïkami. Z hygienick˘ch dÛvodÛ se zneãi‰tûné v˘robky do opravy nepfiijímají.

• záruka se vztahuje pouze na v˘robky uvedené na ãesk˘ trh spoleãností Teka-CZ, s r.o. DÛsledky ze ztráty
záruãního listu jdou na vrub kupujícího.

• ve Va‰em zájmu je práce opravny kontrolována. Prosíme Vás proto, abyste pfii kontrolách vy‰li na‰im pra-
covníkÛm vstfiíc poskytnutím nutn˘ch informací, zejména pfiedloÏením tohoto záruãního listu a kopií
opravn˘ch listÛ aby nemohly vzniknout pochybnosti o oprávnûnosti záruãní opravy.

DOVOZCE:
TEKA-CZ, spol.s r.o.

V Hole‰oviãkách 593, 182 00 Praha 8

Tel.: 284 691 940
Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

www.tekaservis.cz, servis@teka-cz.cz
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