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Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. 
Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete 
spolehnout. Pro jednodušší použití výrobku přikládáme 
obsáhlý návod, který vám pomůže v tom, abyste se co 
nejrychleji seznámili s vaším novým spotřebičem.

Návod k použití by vám měl pomoci se rychle seznámit s 
vašim novým spotřebičem. Přečtěte si jej, prosím, velice 
pečlivě ještě předtím, než začnete zařízení používat.

V každém případě se nejprve ujistěte, že je dodaný 
spotřebič v pořádku a není poškozen. Pokud byste našli 
jakékoli vady, kontaktujte svého dodavatele. Telefonní číslo 
je uvedeno v záručním listě nebo na paragonu. 

Přejeme vám spoustu příjemných zážitků při konzumaci 
připravených pokrmů.

Přístroj je určen pouze k použití v domácnosti, 
a to na ohřívání pokrmů a nápojů působením 
elektromagnetické energie. Přístroj používejte 
pouze ve vnitřních prostorách.

Návody k obsluze jsou určeny spotřebiteli Popisují 
přístroj a jeho obsluhu. Jsou přizpůsobeny různým typům 
přístrojů, proto mohou obsahovat také popisy funkcí, které 
váš přístroj nemá.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

NÁVODY K OBSLUZE

MIKROVLNNÁ TROUBA CS
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nikdy se nedotýkejte ploch spotřebičů 
určených k vaření nebo ohřívání. 
Během provozu se zahřívají. Udržujte 
děti v bezpečné vzdálenosti. Hrozí 
nebezpečí popálení!

Zdroj mikrovlnného záření a vysoké 
napětí. Neodstraňujte kryt.

VAROVÁNÍ! Zařízení a jeho dostupné části se behem 
používání zahřejí. Je třeba se vyhnout styku s horkymi 
částmi. Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat mimo 
dosah, nejsou-li pod trvalym dohledem.

Toto zařízení mohou používat deti od 8 let a osoby s 
omezenou fyzickou, smyslovou ci mentální schopností 
ci osoby bez dostatecnych zkušeností a znalostí, jsou-li 
pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny 
ohledne bezpecného používání zarízení a pokud znají 
související rizika. Deti by mely byt pod dohledem, aby si 
nemohly s'tímto spotrebicem hrát. Cištení a uživatelskou 
údržbu nesmí provádet deti do 8 let a bez dozoru.

Nenechávejte spotřebič a jeho přívodní kabel v dosahu 
dětí mladších 8 let.

• UPOZORNĚNÍ:  Když přístroj pracuje v kombinovaném 
režimu, mohou jej děti používat pouze pod přísným 
dozorem dospělých osob (platí jen pro přístroje s funkcí 
grilu). Hrozí nebezpečí popálení  z důvodu vysokých 
teplot.

• UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou dveře nebo jejich těsnění 
poškozené, přístroj nepoužívejte, dokud ho neopraví 
příslušný odborník.



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! 

 


