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DŮLEŽITÁ 
BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ
My v Sage® si 
uvědomujeme důležitost 
bezpečnosti. Navrhujeme 
a vyrábíme spotřebiče 
především s velkým 
důrazem na vaši 
bezpečnost. Nicméně 
vás prosíme, abyste při 
používání elektrického 
spotřebiče byli opatrní 
a dodržovali následující 
bezpečnostní opatření.

DŮLEŽITÁ 
OPATŘENÍ
PŘI POUŽÍVÁNÍ 
ELEKTRICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA 
DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ, MEZI KTERÁ 
PATŘÍ:
• Před prvním použitím 
se prosím ujistěte, že 
napětí ve vaší síťové 
zásuvce odpovídá 
napětí uvedenému 
na typovém štítku 
ve spodní části 
přístroje. Pokud máte 
jakékoliv pochybnosti, 
obraťte se prosím 
na kvalifi kovaného 
elektrikáře.

• Pečlivě si přečtěte 
všechny instrukce před 
ovládáním spotřebiče 
a uložte je na bezpečné 
místo pro možné 
použití v budoucnu.

2 Důležitá bezpečnostní opatření
11 Popis vašeho nového spotřebiče
12 Popis vašeho nového spotřebiče
13  Ovládání vašeho 

nového spotřebiče
14 Před prvním použitím
23 Péče a čištění
26 Řešení potíží
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• Před prvním použitím 
spotřebiče odstraňte 
a bezpečně ekologicky 
zlikvidujte veškerý 
obalový materiál 
a reklamní štítky. 
Zkontrolujte, že 
spotřebič není nikterak 
poškozen. V žádném 
případě nepoužívejte 
poškozený spotřebič, 
spotřebič s poškozeným 
přívodním 
kabelem apod.

• Z důvodů vyloučení 
rizika zadušení 
malých dětí odstraňte 
ochranný obal zástrčky 
síťového kabelu tohoto 
spotřebiče a bezpečně 
jej zlikvidujte. 

• Nepoužívejte spotřebič 
na hraně pracovní desky 
nebo stolu. Ujistěte se, 
že je povrch rovný, čistý 
a není potřísněn vodou 
nebo jinou tekutinou.

• Nestavte spotřebič 
na plynový nebo 

elektrický sporák ani do 
jeho blízkosti nebo do 
míst, kde by se mohl 
dotýkat horké trouby.

• Tento spotřebič byl 
navržen pouze pro 
účely vaření pitné vody. 
V žádném případě 
nepoužívejte spotřebič 
k ohřevu jiných 
tekutin nebo potravin. 
Používejte spotřebič 
pouze k účelům, 
ke kterým je určen. 
Nepoužívejte ho venku. 

• Nevkládejte žádnou 
část spotřebiče do 
plynové, elektrické 
nebo mikrovlnné 
trouby nebo na 
horkou plynovou nebo 
elektrickou plotýnku. 

• Nestavte spotřebič 
do blízkosti stěn, 
závěsů nebo jiných 
látek citlivých na teplo 
nebo páru. Minimální 
vzdálenost od takových 
povrchů je 20 cm. 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


