


























































POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH 
, o 

MATE RIALU 

Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu . 
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LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH SPOTREBICU 

Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí 

být zacházeno jako s komunálním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném 

místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v 

některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu 

prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže 

ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní 

prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. 

Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. 

Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách. 

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii 

Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od 

svého prodejce nebo dodavatele. 

Likvidace v jiných státech mimo Evropské unie 

Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 

likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce. 

( E Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a 

vyhrazujeme si právo provést tyto změny. 

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce. 
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TECHNICKÉ INFORMACE 

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém 
štítku. QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU 
Eprel. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s 
přístrojem 

INFORMACE O TESTOVÁNÍ 

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN62552. Požadavky na přístup vzduchu pro správný 

provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V 

případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS 

Vždy používejte pouze originální náhradní díly. Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k 

dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady. Pro stažení dokumentů navštivte 

www.philco.cz Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte 

https://philco.cz/podpora-a-servis Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění 
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