
EN User’s guide
FR Guide de l’utilisateur
ES Guía del usuario
IT Manuale d’uso
DE Bedienungsanleitung
NL Gebruiksaanwijzing
PT Manual do utilizador
RO Ghidul utilizatorului

BG Инструкции за употреба
CS Návod k použití
SK Používateľská príručka
UK Інструкція з експлуатації
EL Οδηγός χρήσης
SR Priručnik za korisnika
HR Korisnički priručnik
HU Felhasználói útmutató
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FR Veuillez lire attentivement le livret “Consignes de sécurité et d’utilisation“ avant la première utilisation / EN 
Please read carefully the “Safety and use instructions” booklet before first use / DE Lesen Sie vor dem erstmaligen 
Gebrauch aufmerksam die Broschüre „Sicherheits- und Bedienungshinweise“ durch. / NL Gelieve vóór het eerste 
gebruik aandachtig het boekje met de veiligheids- en gebruiksvoorschriften door te nemen / ES Lea detenidamente 
el libro «Instrucciones de seguridad y de uso» antes de utilizar el aparato por primera vez / PT Leia atentamente o 
manual «Instruções de segurança e utilização» antes da primeira utilização / IT Leggere con attenzione il libretto 
“Norme di sicurezza e d’uso” al primo utilizzo / RO Înainte de prima utilizare, citiţi cu atenţie „Instrucţiuni de siguranţă 
şi de utilizare” / BG Моля, прочетете внимателно книжката Ръководство за употреба преди първоначална 
употреба / CS Před prvním použitím si, prosím, pečlivě prostudujte „Bezpečnostní pokyny pro použití“ / SK Pred 
prvým použitím si pozorne prečítajte  „Bezpečnostné pokyny pre použitie“ / UK Перед першим використанням 
уважно прочитайте посібник «Правила техніки безпеки та рекомендації щодо використання» / EL Παρακαλούμε 
διαβάστε προσεκτικά το βιβλιαράκι οδηγιών ασφαλείας και οδηγιών χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά 
το προϊόν / SR Pre prve upotrebe, pažljivo pročitajte brošuru „Bezbednosna i uputstva za upotrebu“ / HR Prve prije 
upotrebe pažljivo pročitajte knjižicu „Sigurnosne upute i upute za uporabu” / HU Az első használat előtt figyelmesen 
olvassa el a „Biztonsági és használati utasítások” című kézikönyvet

FR Pour plus d’informations / EN For more information / DE Weitere Informationen / NL Voor meer informatie / ES 
Para más información / PT Para mais informações / IT Per ulteriori informazioni / RO Pentru informaţii suplimentare, 
accesați / BG За повече информация / CS Více informací naleznete zde / SK Pre viac informácií / UK Для отримання 
детальнішої інформації / EL Για περισσότερες πληροφορίες / SR Za više informacija / HR Više informacija / HU 
További információk



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! 

 


