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ZÁRUKA
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými 
obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.
1) Trvání záruky: 2 roky 
2) Záruka se nevztahuje a) na mechanické poškození 

b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití
3) Záruka zaniká: - při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávně) 

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než 
pověřenou naším servisem 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
 se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo 

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí
věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí 
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za
okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované 
zboží.

Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:
DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika
tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz
Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a
průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat 
jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru 
a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte 
životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace 
nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech 
nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.
Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní
prostředí.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání jakkéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:

 Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí. 
 Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie. 
 Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát. 
 Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je: 

◦ kuchyňky v obchodech, kancelářích atd. 
◦ chaty, chalupy 
◦ hotely, penziony a jiné dočasné ubytování

 Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem. 
 Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 

smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod 
neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí 
případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem 
nesmějí provádět děti bez dozoru.  

 Čistění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
 Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí. 
 Upozornění: Přístroj se nesmí používat s externími časovači. 
 Před použitím důkladně zkontrolujte, zda napětí a frekvence el. sítě ve vaší domácnosti odpovídají 

požadavkům uvedeným na přístroji. 
 Zástrčku (přívodní kabel) zapojujte vždy jen do zásuvky, která je bez vad a nainstalována, uzemněna

v souladu se všemi místními normami. 
 Nikdy neumisťujte přístroj v blízkosti trouby, ohně, nebo vysoce hořlavých tekutin. 
 Nikdy do přístroje nebouchejte a netřeste s ním, mohli byste jej poškodit. 
 Nikdy nezakrývejte sání vzduchu, ani výfuk, mohli byste způsobit přehřátí přístroje. 
 Dávejte pozor, abyste přístroj nepocákali vodou a neumisťujte jej v blízkosti zdrojů vody, aby 

nemohlo dojít ke zkratu. 
 Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, nebo v odborném servisu, či kvalifikovanou

osobou. 
 Nikdy nezapojujte jiný elektrický přístroj do stejného okruhu, jako klimatizaci. 
 Nikdy neberte zástrčku do mokrých rukou.
 V případě, že je horní deska prasklá nebo rozbitá, přístroj ihned vypněte a vypojte z el. sítě, jinak 

hrozí úraz elektrickým proudem.
 Na povrch (desku) přístroje nepokládejte žádné jiné kovové předměty než vhodné nádobí. Předměty 

jako vidličky, nože, lžíce se na povrchu můžou velmi snadno rozhřát.
 Na desku zapnutého přístroje nepokládejte žádné jiné magnetické předměty (např. kreditní karty … )
 než vhodné nádobí.
 Aby se předešlo přehřátí přístroje, tak na desku nepokládejte žádné hliníkové fólie ani plechy.
 Do otvorů pro ventilaci nestrkejte žádné předměty, hrozí riziko poranění el. šokem.
 Nedotýkejte se rozehřáté plochy desky. Poznámka: keramická deska indukčního vařiče se sama 

neohřívá, ale je ohřívána od rozehřátého nádobí, které na ní stojí.
 Na vařiči nikdy neohřívejte žádné uzavřené plechovky (nádoby). Uzavřená plechovka by ohřátím 

obsahu mohla explodovat. Proto vždy nejdříve plechovku otevřete.
 Vědecké průzkumy prokázaly, že indukční vařiče nejsou nijak nebezpečné. Osoby s
 kardiostimulátorem by se však pro jistotu měly držet alespoň 60 cm vzdálené od zapnutého vařiče. 
 Ovládací panel reaguje na pouhý dotek, není potřeba na tlačítka nijak extra mačkat.
 Každý dotek („stisk“) tlačítka je pro jistotu potvrzen zvukovým signálem.

TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE I PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ 



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! 

 


