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VáÏen˘ zákazníku, dûkujeme

Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali
domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní
myãku nádobí, která zaruãuje vysokou
jakost, v˘borné uÏitné vlastnosti a
spolehlivost.
CANDY vyrábí i dal‰í druhy domácích
spotfiebiãÛ jako jsou automatické
praãky, praãky se su‰iãkou, kombinované
kuchyÀské sporáky, mikrovlnné
trouby, peãicí trouby a odsavaãe par,
chladniãky a mrazniãky.
PoÏádejte Va‰eho prodejce, aby Vás
informoval o sortimentu tûchto v˘robkÛ
dováÏen˘ch do âeské republiky.

ÚVOD
Pfieãtûte si pozornû tento návod k
pouÏití, neboÈ obsahuje dÛleÏité
pokyny pro bezpeãnou instalaci,
pouÏívání a údrÏbu a také uÏiteãné
rady k dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii
pouÏívání této myãky.
Uschovejte tuto pfiíruãku pro
pfiípadné dal‰í pouÏití.

ZÁRUKA

Tento v˘robek podléhá záruãním
podmínkám, ve lhÛtách uveden˘ch v
záruãním listu jimÏ je opatfien.

Potvrzení o záruce musíte uschovat,
náleÏit˘m zpÛsobem vyplnûné, aby mohlo
b˘t pfiedloÏeno v místû autorizovaného
servisniho stfiediska, v pfiípadû nutnosti
zásahu, spoleãnû s daÀov˘n dokladem,
vydan˘m prodejcem ve chvíli nákupu.
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POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÒ

A DIGITÁLNÍ DISPLEJ

B Tlaãítko "VOLBA PROGRAMÒ"

C Tlaãítko "ODLOÎEN¯ START"

D Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí 
"ALL in 1"

E Tlaãítka "ÚROVE≈ ZNEâI·TùNÍ" 

F Tlaãítko "START"/"RESET"  
(spu‰tûní/vynulování programu)

G Kontrolka "ODLOÎEN¯ START"

H Kontrolka "VOLBA  
DOPL≈KOV¯CH FUNKCÍ"

I Kontrolky "ÚROVE≈ ZNEâI·TùNÍ"

L Kontrolka "NEDOSTATEK SOLI"

M Kontrolka "NEDOSTATEK 
LE·TÍCÍHO  P¤ÍPRAVKU"

N Popis programÛ

O Tlaãítko "ZAPNOUT/VYPNOUT" 

ROZMùRY

TECHNICKÉ ÚDAJE

SPOT¤EBA (hlavní programy)*
Program Energie (kWh) Voda (L)

INTENZIVNÍ
UNIVERZÁLNÍ
ECO
RYCHLOPROGRAM 24'

·ífika x V˘‰ka x Hloubka (cm)
Hloubka s otevfien˘mi dvefimi (cm)

NáplÀ podle evropsk˘ch norem (EN 50242)
Kapacita nádobí vãetnû hrncÛ
Tlak vody (MPa)

Ji‰tûní / Maximální pfiíkon / Pfiipojovací elektrické napûtí

13-ti dílná souprava
pro 8 osob

Min. 0,08  - Max. 0,8

Viz v˘robní ‰títek

Spotfieba energie ve vypnutém a pohotovostním reÏimu: 0,30 W / 0,80 W
* Hodnoty namûfiené v laboratofii podle Evropské normy  EN 50242 (v bûÏném pouÏití jsou moÏné
rozdíly).

59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117

A BCD E  FM N O

LG H I

2,00
1,38
0,92
0,59

19,5
13,5
10
9

13
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VOLBA PROGRAMÒ A
ZVLÁ·TNÍ FUNKCE

Tlaãítka "ÚROVE≈ ZNEâISTùNÍ"

Tato tlaãítka umoÏÀují zmûnit intenzitu
mytí, a to v závislosti od stupnû zneãi‰tûní
nádobí, kdy se mûní parametry doby trvání
cyklu a teploty. 
Stisknutím tlaãítka + se zvy‰uje intenzita
mytí, stisknutím tlaãítka – se sniÏuje
intenzita mytí, ãímÏ se v˘raznû sníÏí doba
trvání cyklu. 
Kombinací tlaãítek se 4 programy mÛÏete
získat 8 dal‰ích cyklÛ mytí.

DÒLEÎITÉ
P⁄i zapnutí myãky nádobí se zobrazí
naposledy zvolené nastavení
"ÚROVNù ZNEâI·TùNÍ". 

"Perfect Rapid zone"

"Perfect Rapid zone" je na levé stranû
bubnu, kde se dvû extra mycí ramena
aktivují bûhem Rychl˘ch programÛ
(RYCHLOPROGRAM 24' a A Tfiída 59’) a
U-WASH + programÛ (Hygienické mytí,
Univerzálni Plus, Eco Plus) k poskytnutí
extra mycí síly a vût‰ího mnoÏství vody v
této zónû.

Nastavení ProgramÛ

■ Otevfiete dvífika a vloÏte nádobí. 

■ Stisknûte tlaãítko "ZAPNOUT/
VYPNOUT"   . Displej zobrazí dvû
pomlãky. 

■ Zvolte program stisknutím tlaãítka
"VOLBA PROGRAMU" ("PROGR.").

■ Dle potfieby stisknutím pfiíslu‰ného
tlaãítka zvolte "ÚROVE≈ ZNEâI·TùNÍ".

■ Pokud chcete tuto funkci pouÏít,
zmáãknûte tlaãítko doplÀkové funkce
(rozsvítí se odpovídající kontrolka).

Volbu lze aktivovat nebo deaktivovat
DO jedné minuty od spu‰tûní programu.

■ Stisknûte tlaãítko "START". 
Na displeji se zobrazí doba trvání
programu, pfiiãemÏ se stfiídavû mûní
zobrazení hodin a minut [Napfi.: 1 h  (1
hodina) / 25  (25 minut)].  

■ Uzavfiete dvífika (po akustickém signálu,
se program spustí automaticky).

DO jedné minuty od spu‰tûní cyklu,
stisknutím tlaãítka "VOLBA PROGRAMU"
je moÏná volba jiného programu
(mÛÏete zmûnit i nastavenou
"ÚROVE≈ ZNEâI·TùNÍ"). 

Programy "IMPULSE"

Programy "IMPULSE" pouÏívají techniku
mytí v impulzech, které sniÏuje spotfiebu i
hluk a zlep‰uje v˘kony.

DÒLEÎITÉ
"Obãasné" fungování mycího ãerpadla
NENÍ projevem ‰patného funkce, ale
pfiedstavuje zvlá‰tní charakteristiku
impulzního mytí. Je tedy znakem
správného prÛbûhu programu.



95

"AUTOMATICKÉ" programy 

Myãka je vybavena snímaãem zneãi‰tûní,
kter˘ je schopen zjistit zneãi‰tûní vody
bûhem fází "AUTOMATICK¯CH"
programÛ (viz seznam programÛ); díky
tomuto zafiízení jsou automaticky
upravovány parametry cyklÛ praní podle
skuteãného zneãi‰tûní nádobí. StupeÀ
zneãi‰tûní vody se skuteãnû vztahuje ke
zneãi‰tûní nádobí. Tímto zpÛsobem je
zaruãeno lep‰í mytí, je optimalizována
spotfieba vody a energie.

Pfieru‰ení programu

Nedoporuãujeme otevírání dvífiek bûhem
chodu program, zvlá‰tû uprostfied mytí a
pfii závûreãném oplacování teplou vodou.
Pokud tedy pfii spu‰tûném programu
otevfiete dvífika (napfi., pokud chcete pfiidat
dal‰í nádobí), myãka se automaticky
zastaví a na displeji bude blikat zb˘vající
doba do ukonãení cyklu. 
Po uzavfiení dvífiek, bez zmáãknutí
jakéhokoliv tlaãítka, se cyklus znovu
spustí od okamÏiku, kdy byl pfieru‰en.

POZOR!  
Pokud dvefie myãky otevfiete ve fázi
su‰ení, ozve se akustick˘ signál jako
upozornûní, Ïe cyklus je‰tû není
ukonãen.

Úprava spu‰tûného programu

Pokud chcete zmûnit nebo zru‰it bûÏící
program, postupujte následujícím
zpÛsobem: 

■ Otevfiete dvífika.

■ Zmáãknûte alespoÀ na 5 sekund tlaãítko
"RESET". Na displeji se zobrazí "00" a
zazní akustické signály.

■ Probíhající program bude zru‰en˘.
Displej zobrazí dvû pomlãky.

■ V tomto okamÏiku je moÏné nastavit
nov˘ program. 

POZOR!  
Dfiíve, neÏ spustíte nov˘ program, je
dobré se ujistit, Ïe nebyl odstranûn
ãisticí prostfiedek; kdyby tomu tak
bylo, obnovte dávkování v pfiíslu‰né
dávkovací nádobce.

V pfiípadû pfieru‰ení proudu, myãka
nádobí uchovává pamûÈ programu ve
fázi, kdy do‰lo k pfieru‰ení a program
bude opût pokraãovat od tohoto místa,
kde byl pfieru‰en, jakmile bude
obnovena dodávka elektrické energie.

Konec programu

Konec programu je signalizován
akustick˘m signálem (pokud není vypnut),
kter˘ trvá 5 sekund a opakuje se 3x v
intervalech 30 sekund.   
Poté je moÏné vyjmout umyté nádobí
a vypnout myãku pomocí tlaãítka
"ZAPNOUT/VYPNOUT", anebo je moÏné
provést nové naplnûní myãky pro dal‰í
cyklus mytí.

Tlaãítko doplÀkov˘ch funkcí

Tlaãítko "ALL in 1"

Tato volba umoÏÀuje pouÏití optimálních
kombinovan˘ch ãistících prostfiedkÛ "ALL
in 1" ("3 in 1" /  "4 in 1" / "5 in 1", apod.).
Stisknutím tohoto tlaãítka se nastaven˘
program mytí zmûní tak, aby kombinované
ãistící prostfiedky uvolnily své nejlep‰í
úãinky (kromû toho se deaktivují kontrolky
nedostatku soli a le‰tidla).

POZOR!
Po volbû této funkce, zÛstane funkce
aktivní (po rozsvícení odpovídající
kontrolky) i pfii následujících mycích
programech a bude moci b˘t odpojena
(po vypnutí pfiíslu‰né kontrolky) pouze
po opûtovném stisku tlaãítka.
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DÒLEÎITÉ
Tato volba se doporuãuje zejména pfii
pouÏití RYCHLOPROGRAM 24', jehoÏ
trvání bude prodlouÏeno o cca 15
minut, aby kombinované ãistící
prostfiedky uvolnily své nejlep‰í úãinky.

Tlaãítko 
"ODLOÎEN¯ START"

Toto tlaãítko umoÏÀuje naprogramování
spu‰tûní cyklu mytí se zpoÏdûním od 1 do
23 hodin vãetnû. 

Pro nastavení odloÏeného startu mytí
postupujte následujícím zpÛsobem: 

■ Zmáãknûte tlaãítko "ODLOÎEN¯
START" (na displeji se zobrazí nápis
"00").

■ Pro zv˘‰ení doby zpoÏdûní znovu
zmáãknûte tlaãítko (pfii kaÏdém
zmáãknutí se zpoÏdûní zv˘‰í o jednu
hodinu aÏ po maximálnû 23 hodin).
Kontrolka "ODLOÎEN  ̄START" se rozsvítí. 

■ Pro spu‰tûní odpoãítávání zmáãknûte
tlaãítko "START" (kontrolka "ODLOÎEN¯
START" zaãne blikat). Po ukonãení
odpoãítávání se program automaticky
spustí (kontrolka "ODLOÎEN¯ START"
se vypne).

Pokud chcete vidût nastaven˘ program,
zmáãknûte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMÒ".

Pokud chcete vynulovat odloÏen˘ start,
postupujte následujícím zpÛsobem: 

■ Tlaãítko "RESET" podrÏte stisknuté po
dobu nejménû 5 sekund. Na displeji se
zobrazí "00" a zazní akustické signály.

■ OdloÏen˘ start a zvolen˘ program se
anulují. Displej zobrazí dvû pomlãky.

■ Poté, pokud chcete myãku spustit, je
nutné znovu nastavit poÏadovan˘
program a eventuálnû tlaãítky zvolit
doplÀkové funkce tak, jak je uvedeno v
odstavci "NASTAVENÍ PROGRAMÒ". 

Vypnutí funkce zvukové signalizace
KONCE PROGRAMU

Funkce zvukové signalizace konce
programu mÛÏe b˘t vypnuta následujícím
zpÛsobem:  

DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.

1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).

2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 15
sekund (bûhem této doby zaznûjí 2
zvukové signály).

3. Tlaãítko uvolníte v momentu, kdyÏ
usly‰íte druh˘ zvukov˘ signál (na
displeji se zobrazí "b1", coÏ znaãí, Ïe
zvonûní je aktivní).

4. Opût stisknûte stejné tlaãítko (zobrazí se
"b0" coÏ znaãí, Ïe zvonûní je neaktivní).

5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.

K opûtovné aktivaci zvonûní postupujte
stejn˘m zpÛsobem.

UloÏení naposledy pouÏitého 
programu

UloÏení naposledy pouÏitého programu
mÛÏete provést následovnû:

DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.

1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).
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AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD 

Vypnûte myãku, otevfiete kohout pfií-
vodu vody a znovu nastavte cyklus
mytí.

Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.

Zkontrolujte, zda není zalomená
hadice v˘pusti vody, zda není
ucpan˘ sifon, anebo zda nejsou
ucpány filtry.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.

Je nutno se obrátit na autorizovan˘
servis.

Oãistûte filtr.
Pokud závada pfietrvává, obraÈte se
na autorizovan˘ servis.

ZÁVADA P¤ÍâINA ODSTRANùNÍ

Na displeji se zobrazí E2
spolu s krátk˘m akustick˘m
signálem.

Na displeji se zobrazí E3 
spolu s akustick˘m signálem.

Na displeji se zobrazí E4
spolu s akustick˘m signálem.

Na displeji se zobrazí E5, E6,
E7, Ef nebo EL s krátk˘m
akustick˘m signálem.

Na displeji se zobrazí E8
nebo Ei s krátk˘m akustick˘m
signálem. 

Chybí voda (je uzavfien˘ pfiívod
vody).

Spotfiebiã nemÛÏe vypustit vodu z
mycí vany.

Vytéká voda.

Závada elektronického fiízení.

Topné tûleso ohfievu vody nefunguje
správnû, anebo je ucpan˘ filtr.

Myãka mÛÏe na displeji signalizovat celou fiadu funkãních závad.

2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 30
sekund (bûhem této doby zazní 3
akustické signály).

3. Uvolnûte tlaãítko po zaznûní T¤ETÍHO
akustického signálu ("A0" se zobrazí na
displej pro indikaci zru‰ení uloÏení).

4. Stisknûte opet stejné tlaãítko (na displeji
se zobrazí "A1" pro indikaci, Ïe uloÏení
je zapnuté).

5. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení.

K deaktivaci uloÏení proveìte stejn˘
proces.

DÒLEÎITÉ 
Tato myãka nádobí je vybavena
bezpeãnostním zafiízením proti
pfieteãení, které v pfiípadû poruchy
vypou‰tí pfiebyteãnou vodu.

POZOR!
Aby nedo‰lo k neoãekávanému
spu‰tûní funkce pojistky proti
pfieteãení doporuãujeme Vám, abyste
neh˘bali a nenaklánûli myãku nádobí
bûhem chodu.
V pfiípadû, Ïe je nutné s myãkou
pohnout, nebo ji naklonit, zkontrolujte
nejdfiíve, zda je ukonãen mycí cyklus a
ve vanû myãky nezÛstala Ïádná voda.
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Primární-hlavní pfiívodní hadice vody je vloÏena v ochranném prÛhledném
zachycovacím obalu.
V pfiípadû netûsnosti primární-hlavní pfiívodní hadice se voda dostává mezi pfiívodní
hadici a prÛhledn˘ zachycovací obal.
Pfiítomnost vody mezi prÛhledn˘m zachycovacím obalem a pfiívodní hadicí je snadno
rozeznatelná zrakem.
Prací cyklus je v‰ak moÏno bez problémÛ dokonãit; av‰ak doporuãujeme v˘mûnu
pfiívodní hadice.
Pokud nemá pfiívodní hadice dostateãnou délku pro provedení správného pfiipojení,
vymûÀte hadici za jinou o odpovídající délce. 
Hadici poÏadujte po Servisním asistenãním stfiedisku.

AQUAPROTECT – BEZPEâNOSTNÍ P¤ÍVODNÍ HADICE

Primární-hlavní
pfiívodní hadice
vody

Bezpeãnostní
zachycovací
obal 
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Indikátor náplnû soli

Tento model myãky je vybaven kontrolkou
na ovládacím panelu, která se rozsvítí,
pokud je nutno provést doplnûní soli.

* Zmûkãovací zafiízení je ve v˘robû
nastaveno na 4. stupeÀ (d4), coÏ
vyhovuje poÏadavkÛm vût‰iny
uÏivatelÛ.

Podle toho, do které kategorie tvrdosti
patfií va‰e voda, nastavte hodnotu jejího
zmûkãování následujícím zpÛsobem: 

DÒLEÎITÉ
Následující postup zaãnûte VÎDY
pfii vypnuté myãce.

1. Stisknûte tlaãítko "VOLBA PROGRAMU"
a zároveÀ zapnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT" (usly‰íte
krátk˘ zvukov˘ signál).

2. Stisknûte a drÏte tlaãítko "VOLBA
PROGRAMU" nejménû po dobu 5
sekund a pusÈte jej aÏ tehdy, kdyÏ
usly‰íte zvukov˘ signál. Na displeji se
zobrazí úroveÀ nastaveného odvápnûní
vody.

3. Opût stisknûte stejné tlaãítko a zvolte si
úroveÀ odvápnûní vody, kterou
poÏadujete: kaÏd˘m stisknutím tlaãítka
se zv˘‰í hodnota o jeden stupeÀ. Po
dosaÏení hodnoty "d7" ukazovatel
pfieskoãí na úroveÀ "d0". 

4. Vypnûte myãku nádobí stisknutím
tlaãítka "ZAPNOUT/VYPNOUT", ãímÏ
uvedete do ãinnosti nové nastavení. 

POZOR!
Pokud byste z jakéhokoliv dÛvodu
nedokázali dokonãit postup,
vypnûte myãku stisknutím tlaãítka
"ZAPNOUT/VYPNOUT" a zaãnûte od
zaãátku (BOD 1).

ZA¤ÍZENÍ NA ZMùKâOVÁNÍ
VODY

V závislosti na zdroji obsahuje voda rÛzné
mnoÏství vápence a minerálÛ, které se
usazují na nádobí a zanechávají na jeho
povrchu bílé skvrny a ‰mouhy. Jak vysoká
je pfiítomnost tûchto minerálÛ ve vodû, tak
velká je její tvrdost. Myãky nádobí jsou
vybaveny zafiízením pro zmûkãování vody,
které vyÏadují ke své regeneraci speciální
sÛl. Takto zmûkãená voda je pak v myãce
pouÏívána pro mytí nádobí. 
StupeÀ tvrdosti vody Vám sdûlí spoleãnost,
která zaji‰Èuje její dodávku nebo si ji
mÛÏete nechat zmûfiit.

Nastavení zmûkãovaãe vody 

Zmûkãovaã vody je schopen upravovat
vodu o tvrdosti do 90°fH (francouzská
stupnice) nebo 50°dH (nûmecká stupnice
tvrdosti vody) v 8 nastaviteln˘ch stupních.

Nastavení je uvedeno v následující tabulce.
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DÒLEÎITÉ
Objeví-li se na nádobí bílé skvrny, je
to obecnû dÛkaz toho, Ïe do
zásobníku musí b˘t doplnûna sÛl.



= Programy “IMPULSE” = “AUTOMATICKÉ” programy

/( ) = PRÒBùH "AUTOMATICK¯CH" PROGRAMÒ JE OPTIMALIZOVÁN DÍKY FUNKCI SNÍMAâE
ZNEâI·TùNÍ, KTER̄  UPRAVUJE PARAMETRY PRANÍ PODLE STUPNù ZNEâI·TùNÍ NÁDOBÍ.  ••

Mytí s pfiedmytím
Pro programy s pfiedmytím doporuãujeme pfiidat dal‰í dávku ãistícího prostfiedku (max. 10 g)
pfiímo do myãky.

TABULKA MYCÍCH PROGRAMÒ

Vhodné pfii mytí hrncÛ a ve‰kerého dal‰ího
nádobí, silnû zneãi‰tûného.

Hygienické mytí 
75°C

Vhodné ke kaÏdodennímu mytí, ihned po pouÏití
nádobí a hrncÛ bûÏnû zneãi‰tûn˘ch (MAX 8 poklic).

Rychlé mytí pro nádobí, které bude um˘váno
ihned po jídle. NáplÀ myãky soupravou pro 6
osob.

Vhodné k mytí nádobí kfiehkého, dekoratívního a
skla. Tento program je vhodn˘ také pro denní mytí
nádobí málo zneãi‰tûného, s v˘jimkou hrncÛ.

Krátké studené pfiedmytí nádobí pouÏitého ráno
nebo v poledne, pokud chceme odloÏit mytí plné
náplnû aÏ na veãer.

Vhodné k mytí nádobí a hrncÛ normálnû
zneãi‰tûn˘ch.

Program pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí (nejúãinûj‰í z
hlediska spotfieby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.

INTENZIVNÍ

75°C

Intenzivní & Rychl˘
65°C

Univerzální 
Plus 65°-75°C

UNIVERZÁLNÍ
50°-60°C

Denní 
45°-55°C

Eco Plus 55°C

ECO 45°C

Jemné mytí 45°C

A Tfiída 59’ 65°C

RYCHLOPROGRAM 
24' 50°C 

Pfiedmytí

Cyklus s aktibakteriálním úãinkem, vhodn˘ k mytí
a dezinfekci nádobí (s odoln˘mi usazeninami),
kojeneck˘ch láhví, apod.  

Vhodn˘ k rychlému mytí silnû zneãi‰tûného
nádobí. 

Vhodn˘ k mytí kaÏdodenního nádobí. Dvû
závûreãné fáze oplachování zaruãí vysokou
úroveÀ ãistoty a hygieny.

Rychl˘ cyklus pro bûÏnû zneãi‰tûné nádobí,
vhodn˘ k ãastému mytí a bûÏné mnoÏství
nádobí.

Program pfii stfiední teplotû pro mytí bûÏnû
zneãi‰tûného nádobí a nádobí pfii pouÏití ãistících
prostfiedkÛ s obsahem enzymÛ.
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Provedení kontroly PrÛbûh mycího programu
PrÛm.doba
programu 
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Proizvodjaã neçe snositi odgovornost za eventualne pogre‰ke u tiskanju ove knjiÏice.
Proizvodjaã ujedno zadrÏava pravo na tehniãke izmjene svojih proizvoda, ali bez
promjene njihovih osnovnih svojstava. 

Kako bi vidjeli tehniãke karakteristike proizvoda, molim da kliknete na web stranicu
proizvodjaãa.

Proizvajalec in prodajalec dopu‰ãata moÏnost napak pri tisku te  knjiÏice, za kar ne
odgovarjata.  
Proizvajalec si pridrÏuje pravico do sprememb podatkov brez vnaprej‰njega opozorila,
ãe spremembe ne vplivajo na osnovne znaãilnosti stroja. 

Tehniãni podatki izdelka so na voljo na proizvajalãevi spletni strani.

V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.

Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích, které
nemají vliv na jejich základní charakteristiku.

Technické specifikace naleznete na webov˘ch stránkách v˘robce.

� �����������	
 ��� ���� ������ ������ ��� ����� ���������� ���� �� ���� ��
����������.�����
 � �����������	
 ���� �� �������� �� ����� ���������

��������	���
 ��� �������� ���, ����
 �� ������� �� ��������� ��������������.

!�� �� ���"���������� �� ������� ���#������ ������, �������$ ���������� ����
���������� ��� �����������	.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
technische ontwikkelingen zijn voorbehouden.

Om de productfiche te raadplegen, verwijzen wij u door naar de website van de
fabrikant.

A gyártó minden felelŒsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elŒforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzŒk megváltoztatása nélkül
– fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.

Felvilágosításért a termék leírásával kapcsolatosan keresse fel a gyártó weblapját.


