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Návod k obsluze

®

HDP 3DO62

Myčka nádobí
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POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

A Tlačítko „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“

F Tlačítko „START/RESET‟

B Tlačítko „VOLBY PROGRAMŮ“

(spuštění/zrušení programu)

C Tlačítko „ODLOŽENÝ START“

G Kontrolka „VOLBY DOPLŇKOVÝCH

D Tlačítko doplňkových funkcí „OPEN

FUNKCÍ“

DOOR"

H Digitální displej

E Tlačítko doplňkových funkcí „ALL IN 1‟

I

Popis programů

L Oblast ONE TOUCH

Rozměry:
S pracovní deskou

Bez pracovní desky

Šířka x Výška x Hloubka (cm)

60 x 85 x 60

59,8 x 82 x 57,3

Hloubka s otevřenými dvířky

120

117

Technické údaje
Náplň podle EN 50242

16-ti dílná souprava

Kapacita nádobí

pro 9 osob

Přívodní tlak vody

Min. 0,08 - Max 0,8 MPa

Pojistka

Viz výrobní štítek

Spotřeba (hlavní programy)*
Program

Energie (kWh)

Voda (L)

PÁRA

2,07

21

UNIVERZÁLNÍ

1,46

15

ECO

0,77

10

RAPID 24'

0,59

9

Spotřeba energie ve vypnutém režimu a v pohotovostním režimu: 0,46 W/0,45 W
*Hodnoty měřené v laboratoři podle Evropského standardu EN 50242 (spotřeba může být různá v
závislosti od podmínek použití).

2

VOLBA PROGRAMŮ A
SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ

Přerušení programu
Nedoporučujeme otvírat dvířek během
programu, zejména uprostřed fáze oplachování
a konečného horkého oplachu. Pokud tedy při
spuštěném programu otevřete dvířka (např.,
pokud chcete přidat další nádobí), myčka se
automaticky zastaví a na displeji bude blikat
zbývající doba do ukončení cyklu.
Po uzavření dvířek, bez zmáčknutí jakéhokoliv
tlačítka, se cyklus znovu spustí od okamžiku,
kdy byl přerušen.

Nastavení programů
p Otevřete dvířka  vložte nádobí do spotřebiče.
p Stiskněte tlačítko „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“ na
přibližně 2 sekundy. Na displeji se zobrazí dvě
čáry.
p Zvolte program tlačítkem „VOLBA
PROGRAMU“.

DŮLEŽITÉ
Probíhající program lze přerušit bez toho,
aby bylo nutné otevřít dvířka. Stiskněte
pouze tlačítko „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“.
Pokud chcete v takovém případě cyklus
spustit od místa přerušení, opět stiskněte
tlačítko „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“.

p Pokud si přejete si zvolit některou z možností,
stiskněte příslušné tlačítko (rozsvítí se
příslušná kontrolka).
		 Tlačítka možností lze zvolit nebo zrušit do
PRVNÍ minuty od spuštění programu.
p Stiskněte tlačítko „START“.
Na displeji se zobrazí délka programu, se
střídavým zobrazením hodin a minut [Např.:
1 h (1 hodina)/ (25 minut)].

VAROVÁNÍ!
Pokud otevřete dvířka během cyklu sušení,
zazní akustický signál pro upozornění, že
cyklus sušení ještě neskončil.

p Pokud jsou dvířka zavřená, po zaznění
akustického signálu se program spustí
automaticky. Displej zobrazí čas zbývající do
konce cyklu.

Úprava probíhajícího programu
Pokud chcete změnit nebo zrušit probíhající
program, postupujte následujícím způsobem:

DO jedné minuty od spuštění programu
lze zvolit jiný program pouhým stisknutím
tlačítka „VOLBY PROGRAMU‟.

p Podržte stisknuté tlačítko „RESET“ nejméně
5 sekund. Na displeji se zobrazí „00“ a zní
akustické signály.

Programy „IMPULSE"

p Probíhající program bude zrušený. Displej
zobrazí dvě pomlčky.

Programy „IMPULSE“ používají impulsní mycí
technologii, která snižuje spotřebu, hluk a
zvyšuje účinek.

p Nyní lze nastavit nový program.

DŮLEŽITÉ
„Přerušovaná” činnost čerpadla
NEPŘEDSTAVUJE ZÁVADU, je to
vlastnost impulsního mytí, tudíž běžná
funkce programu.
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POZOR!
Dříve než spustíte nový program, ujistěte
se, zda je mycí prostředek v dávkovači.
Pokud tomu tak není, musíte jej doplnit.

VAROVÁNÍ!
Po výběru této možnosti nesmí nic
bránit otevření dveří, ani se nesmí dveře
sílou zavírat, aby nedošlo k poškození
mechanismu.
Udržujte volný prostor před dveřmi před
uzavřením počkejte, až přestane pracovat
otevírací zařízení.

Průběh programu
Na displeji se během programu ukáže
automaticky aktualizovaný zbývající čas do
konce cyklu.

Tlačítko „ALL IN 1“
Tato volba umožňuje použití optimálních
kombinovaných mycích prostředků „ALL in 1“ („3
in 1“/„4 in 1“ / „5 in 1“, a pod.).
Stisknutím tohoto tlačítka se nastavený
program mytí změní tak, aby kombinované mycí
prostředky uvolnily svůj nejlepší účinek (kromě
toho se deaktivuje indikátor nedostatku soli a
leštidla).

V případě přerušení dodávky proudu myčka
uchová v paměti ve fáze, když došlo k
přerušení a program bude opět pokračovat
od místa, kde byl přerušen ihned po obnovení
dodávky elektrické energie.

Konec programu
Konec programu je signalizován akustickým
signálem (pokud není vypnutý), v délce 5 sekund
a opakuje se 3x v intervalech 30 sekund.
Myčka se automaticky vypne.

POZOR!
Po volbě této funkce, zůstane funkce
aktivní (po rozsvícení odpovídající
kontrolky) i při následujících mycích
programech a bude moci být odpojena
(po vypnutí příslušné kontrolky) pouze po
opětovném stisku tlačítka.

Tlačítko doplňkových funkcí
Tlačítko „OPEN DOOR“ (AUTOMATICKÉ
OTEVŘENÍ DVEŘÍ)

DŮLEŽITÉ
Tato volba se doporučuje zejména při
použití RAPID 24’, jehož trvání bude
prodloužené o přibližně 15 minut, aby
kombinované mycí prostředky uvolnily
nejlepší mycí účinek.

Tato volba aktivuje speciální zařízení, která
pootevře dveře o několik centimetrů v průběhu
nebo na konci cyklu sušení (v závislosti na
programu) zajišťující přirozené a efektivní sušení
nádobí.
Doba trvání zvoleného programu se automaticky
změní a teplota ve fázi oplachu se optimalizuje, a
tím se výrazně sníží spotřeba energie.
Otevření dveří v poslední fázi sušení využívá
recirkulaci vzduchu k odstranění rizika zápachů.

Varování doplnění soli
Pokud vaše myčka vyžaduje doplnění soli,
displej zobrazí a bliká „SL‟ po zapnutí myčky.
Výskyt bílých skvrn na nádobí je obecně
varovným signálem, že je nutné doplnit zásobník
soli.

DŮLEŽITÉ
Tato volba se automaticky aktivuje při
programu „ECO“. Ale bude možné jej
vypnout.
Funkce „OPEN DOOR“ není k dispozici
v rámci programu „RAPID 24’“ a
„PŘEDMYTÍ“.
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Tlačítko „ODLOŽENÝ START“

Vypnutí akustické signalizace
KONCE PROGRAMU

Toto tlačítko umožňuje naprogramování odložení
spuštění mycího cyklu o 1 až 23 hodin.

Funkci akustické signalizace konce programu
můžete vypnout následujícím způsobem:

Pro nastavení odloženého startu mytí postupujte
následovně:

DŮLEŽITÉ
Následující postup začněte VŽDY při
vypnuté myčce.

p Stiskněte tlačítko „ODLOŽENÝ START“ (na
displeji se zobrazí nápis „00“).
p Pro prodloužení doby odložení startu opět
stiskněte tlačítko (každým stisknutím se
odložení prodlouží o jednu hodinu až po
maximálně 23 hodin).

1. Podržte stisknuté tlačítko „VOLBY
PROGRAMU‟ a současně zapněte myčku
stisknutím tlačítka „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ‟
(zazní krátký akustický signál).

p Pro spuštění odpočítávání stiskněte tlačítko
„START“. Displej při spuštění programu
zobrazí zbývající dobu programu.

2. Podržte stisknuté tlačítko „VOLBY
PROGRAMU‟ nejméně 15 sekund (během
této doby zazní 2 akustické signály).

Odložený start a zvolený program se vynuluje
(displej a kontrolky zhasnou).

3. Uvolněte tlačítko, když zazní druhý akustický
signál  (na displeji se zobrazí „b1‟ pro
indikaci, že akustický signál je zapnutý).

Pokud chcete vynulovat odložený start,
postupujte následujícím způsobem:

4. Stiskněte opět stejné tlačítko (na displeji se
zobrazí „b0‟ pro indikaci, že akustický signál
je vypnutý).

p Podržte stisknuté tlačítko „RESET“ nejméně
5  sekund. Na displeji se zobrazí „00“ a zní
akustické signály.
p Odložený start a zvolený program se vynulují.
Na displeji se zobrazí dvě pomlčky.

5. Pro potvrzení nového nastavení vypněte
myčku stisknutím tlačítka „ZAPNUTÍ/
VYPNUTÍ‟.

p Nyní můžete zvolit nový program a doplňkové
funkce pro spuštění nového programu podle
popisu v části „NASTAVENÍ PROGRAMU“.

K opětovnému zapnutí alarmu proveďte stejný
postup.

Uložení naposledy použitého
programu
Naposledy použitý program lze uložit
následujícím způsobem:
DŮLEŽITÉ
Před tímto procesem musí být myčka
VŽDY vypnutá.
1. Podržte tlačítko „VOLBA PROGRAMU“ a
současně zapněte myčku stisknutím tlačítka
„ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“ (zní krátký akustický
signál).
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2. Podržte stisknuté tlačítko „VOLBA
PROGRAMU“ na nejméně 30 sekund
(během této doby zazní 3 akustické signály).

DŮLEŽITÉ!
Tato myčka nádobí je vybavena
bezpečnostním zařízením proti
přetečení, které v případě poruchy
vypouští přebytečnou vodu.

3. Uvolněte tlačítko po zaznění TŘETÍHO
signálu (na displeji se zobrazí „A0“ pro
indikaci vypnutí uložení programu).

POZOR!
Aby nedošlo k neočekávanému spuštění
funkce pojistky proti přetečení, nenaklánějte
ani nepřemisťuje myčku nádobí během
provozu.
V případě, že musíte s myčkou pohnout
nebo ji naklonit, nejdříve zkontrolujte, zda
skončil mycí cyklus a zda není v myčce
žádná voda.

4. Stiskněte stejné tlačítko opět (na displeji se
zobrazí „A1“ pro indikaci zapnutí uložení
programu).
5. Vypněte myčku stisknutím tlačítka
„ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ“ pro potvrzení nového
nastavení.
K deaktivaci uložení proveďte stejný postup.

Myčka může na displeji signalizovat celou řadu funkčních poruch.

AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE ZÁVAD
ZÁVADA
PŘÍČINA
Na displeji se zobrazí E2 a zní Chybí voda (je zavřený přívod
akustický signál.
vody).

ŘEŠENÍ
Vypněte myčku, otevřete ventil
přívodu vody a opět nastavte
cyklus mytí.
Na displeji se zobrazí E3
Spotřebič nemůže vypustit vodu Zkontrolujte, zda není zalomena
a zní akustický signál.
z mycí vany.
odtoková hadice, zda není
ucpaný sifon nebo zda nejsou
ucpané filtry. Pokud závada trvá,
kontaktujte autorizovaný servis.
Na displeji se zobrazí E4
Vytéká voda.
Zkontrolujte, zda není zalomena
a zní akustický signál.
odtoková hadice, zda není
ucpaný sifon nebo zda nejsou
ucpané filtry. Pokud závada trvá,
kontaktujte autorizovaný servis.
Na displeji se zobrazí E5, E6, Závada elektronického řízení.
Je nutné obrátit se na
E7, Ef nebo EL a zní akustický
autorizovaný servis.
signál.
Na displeji se zobrazí E8
Ohřevné těleso vody nefunguje Vyčistěte filtr. Pokud závada
nebo Ei a zní akustický signál. správně, nebo je ucpaný filtr.
trvá, obraťte se na autorizovaný
servis.
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ONE TOUCH

 Reports – statistiky mytí a tipy pro
efektivnější využití vašeho spotřebiče.

Tento spotřebič je vybavený technologií
One Touch, která umožňuje komunikaci
prostřednictvím aplikace, se smartfony s
operačním systémem Android a vybavenými
funkcí NFC (Near Field Communication).

Získejte všechny podrobnosti funkcí Smart
Touch, prohlížejte aplikaci v DEMO režimu
nebo přejděte na:
www.hooveronetouch.com

 Stáhněte si aplikaci Hoover Wizard.

POUŽITÍ ONE TOUCH

Aplikace Hoover Wizard je dostupná pro
zařízení se systémem Android a iOS, pro
tablety i smartfony. Můžete ale komunikovat
se spotřebičem a získat výhody nabízené One
Touch jen se smartfony Android vybavenými
technologií NFC, dle následujícího funkčního
schématu:
Android smartfon s
technologií NFC

Komunikace se
spotřebičem +
obsahem

Android smartfony
bez technologie NFC

Jen obsah

Android Tablet

Jen obsah

Apple iPhone

Jen obsah

Apple iPhone

Jen obsah

PRVNÍ POUŽITÍ- registrace spotřebiče
 Otevřete nabídku „Settings“ (nastavení)
vašeho smartfonu s Androidem a aktivujte
funkci NFC v menu „Wireless & Networks“.
V závislosti na modelu smartfonu a jeho
verze Androidu může být proces aktivace
NFC odlišný. Přečtěte si návod k obsluze
smartfonu.
 Zapněte spotřebič, pak aktivujte režim One
Touch volbou programu „P0“.
 Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský profil a
zaregistrujte spotřebič dle pokynů na displeji
telefonu nebo v „Příručce rychlého startu“
dodané se spotřebičem.

FUNKCE

Více informací, F.A.Q. a video pro rychlou
registrace je k dispozici na:
www.hooveronetouch.com/how-to

Hlavní funkce dostupné použitím aplikace
jsou:
 Voice Coach – průvodce pro volbu ideálního
cyklu jen třemi hlasovými příkazy (prádlo/
tkanina, barva, stupeň znečištění).
 Programmes – stažení a spuštění nových
dodatečných mycích programů.
 Clever Care – rozšířená nastavení, tvrdost
vody, „Clever Check-up“, čištění filtru a
průvodce při řešení případných problémů.
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DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití

Neznáte-li pozici NFC antény telefonu,
jemně pohybujte smartfonem krouživým
pohybem kolem One Touch loga, pokud
aplikace nepotvrdí spojení. Pro úspěšný
přenos dat je nutné DRŽET SMARTFON
NA OVLÁDACÍM PANELU BĚHEM TĚCHTO
NĚKOLIKA SEKUND PROCESU; zpráva na
zařízení vás bude informovat o správném
výsledku a oznámí, když můžete smartfon
odložit.

 Pokaždé, když chcete zpravovat spotřebič
prostřednictvím aplikace, musíte nejdříve
aktivovat režim One Touch zapnutím
spotřebiče a následnou volbou programu
„P0“.
 Ujistěte se, zda máte odemknutý telefon (z
pohotovostního režimu) a je aktivovaná NFC
funkce; pak postupujte dle dříve uvedených
kroků.

Silné obaly nebo kovové nálepky na
smartfonu mohou ovlivnit přenos dat mezi
spotřebičem a smartfonem. Pokud je to
nutné, odstraňte je.

 Chcete-li spustit mycí cyklus, vložte nádobí,
mycí prostředek a zavřete dvířka spotřebiče.
 Zavřete dvířka spotřebiče.

Výměna některých komponentů smartfonu
(např. zadní kryt, baterie apod...) za
neoriginální díly může způsobit odstranění
NFC antény, což brání v plném využití
aplikace.

 V aplikaci zvolte požadovanou funkci
(např.: spuštění programu, cyklus „Smart
Kontrola“, aktualizace statistiky, apod…).
 Postupujte dle pokynů na displeji telefonu,
DRŽTE JEJ na logu One Touch na myčce
nádobí, pokud jste o to požádání aplikací.

Řízení a ovládání spotřebiče
prostřednictvím aplikace je možné jen „v
blízkosti“: nelze provádět dálkové operace
(např.: z jiné místnosti; mimo domácnost).

POZNÁMKY:
Přiložte váš smartfon tak, aby byla NFC
anténa na zadní straně u One Touch
loga na spotřebiči (dle níže zobrazeného
obrázku).
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TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ
Mytí s předmytím
Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku mycího prostředku (max. 10 g)
přímo do myčky.

PROGRAM

Popis

Pára
75°C

Cyklus s kombinací vody a páry. Je účinný k rozpuštění
silných nečistot a bakterií bez předmytí nádobí.

Univerzální
60°C

Vhodné k mytí nádobí a hrnců normálně znečištěného.

AUTO - Denní
55°C - 65°C

Tento program je optimalizovaný díky chytrému senzoru,
který přizpůsobuje parametry mytí aktuální náplni.

Eco
45°C

Program pro běžně znečištěné nádobí (nejúčinnější z
hlediska spotřeby vody a energie).
Program dle normy EN 50242.

Jemné mytí
45°C

Vhodné k mytí nádobí křehkého, dekoratívního a skla.
Tento program je vhodný také pro denní mytí nádobí
málo znečištěného, s výjimkou hrnců.

Rychloprogram 59`
65°C

Vhodné ke každodennímu mytí, ihned po použití nádobí
a hrnců běžně znečištěných (MAX 8 poklic).

Rapid 24`
50°C

Rychlé mytí pro nádobí, které bude umýváno ihned po
jídle. Náplň myčky soupravou pro 6 osob.

Noc
55°C

Maximálně tichý program. Je ideální pro provoz v
nočních hodinách při využití poplatků energie v slabém
provozu.

Předmytí

Krátké studené předmytí nádobí použitého ráno nebo v
poledne, pokud chceme odložit mytí plné náplně až na
večer.
Aktivace režimu One Touch umožňuje interakci mezi
přístrojem a aplikací Hoover Wizard. Před prvním
použitím aplikace bude tato pozice obsazena Pára
programem.

= Programy „IMPULSE“ 		

N/A = NASTAVENÍ FUNKCE NENÍ MOŽNÉ
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Prům. čas
programu
v min.

Tlačítko „ODLOŽENÝ
START“

Tlačítko „OPEN
DOOR“

Tlačítko „ALL IN 1“

ANO

ANO

60°C

120

ANO

ANO

ANO

55°C/
65°C

75/
95

ANO

ANO

ANO

45°C

205

ANO

ANO

ANO

45°C

85

ANO

ANO

ANO

65°C

59

ANO

ANO

ANO

50°C

24

ANO

N/A

ANO

55°C

240 ANO

ANO

ANO

Horký oplach s
přidáním leštidla

ANO

Druhý studený oplach

130

První studený oplach

75°C

Hlavní mytí

Studené předmytí

Tlačítka
speciálních funkcí

Při studené vodě 15°C*
(tolerance ±10%)

•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•

Horké předmytí

Průběh programu

Kontrola soli v
zásobníku

Kontrola leštidla

Čištění filtrů

Mycí prostředek na
hlavní mytí

Mycí prostředek na
předmytí

Kontrola

5

ANO

N/A

*S HORKOU VODOU SE ZBÝVAJÍCÍ DOBA DO KONCE PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZUJE
BĚHEM CHODU PROGRAMU.
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AQUASTOP - SYSTÉM ZABLOKOVÁNÍ PŘÍVODU VODY
Přívodní hadice vody je vybavena bezpečnostním zařízením, které v případě poškození přívodní  
hadice zablokuje přívod vody. Toto je signalizováno červenou značkou, která je viditelná v okénku A.
V takovémto případě musí být přívodní hadice bezpodmínečně vyměněna.
Pokud přívodní hadice nemá dostatečnou délku pro správné připojení, musí být vyměněna za jinou o
odpovídající délce. Přívodní hadici vody požadujte po autorizovaném servisním středisku.
B Blokovací zařízení proti odšroubování (pro odšroubování zmáčkněte objímku).
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ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ
VODY

* Změkčovací zařízení je ve výrobě nastavené
na hodnotu 4 (d4), což je nejvhodnější úroveň
pro většinu uživatelů.

V závislosti na zdroji obsahuje voda různé
množství vápence a minerálů, které se usazují
na nádobí a zanechávají na jeho povrchu bílé
skvrny a šmouhy. Jak vysoká je přítomnost
těchto minerálů ve vodě, tak velká je její
tvrdost. Myčky nádobí jsou vybaveny zařízením
pro změkčování vody, které vyžadují ke své
regeneraci speciální sůl.
Stupeň tvrdosti vody Vám sdělí společnost, která
zajišťuje její dodávku.

Upravte nastavení změkčovače podle stupně
tvrdosti vody následovně:
DŮLEŽITÉ
Myčka MUSÍ být vždy vypnutá před
provedením následujících kroků.
1. Podržte stisknuté tlačítko „VOLBY
PROGRAMU‟ a ve stejné době zapněte myčku
stisknutím tlačítka „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ‟ (zazní
krátký akustický signál).

Nastavení změkčování vody

2. Podržte stisknuté tlačítko „VOLBY
PROGRAMU‟ nejméně 5 sekund, DOKUD
nezazní akustický signál. Aktuální hodnota
změkčovače vody bude zobrazena na displeji.

Změkčovací zařízení upravuje vodu o tvrdosti
do 90°fH (francouzská stupnice tvrdosti) nebo
50°dH (německá stupnice tvrdosti vody) v 8  
rozdílných stupních jeho nastavení.

3. Opětovným stisknutím stejného tlačítka zvolte
požadovanou úroveň změkčovacího zařízení:
každým stisknutím tlačítka se úroveň zvýší o jednu
úroveň. Když dosáhnete nastavení „d7‟, displej se
pak přepne dalším stisknutím zpět na „d0‟.
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Nastavení jsou popsaná níže.

4. Vypněte myčku stisknutím tlačítka „ZAPNUTÍ/
VYPNUTÍ“ pro potvrzení nového nastavení.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud se vyskytne problém, vypněte
myčku stisknutím tlačítka „ZAPNUTÍ/
VYPNUTÍ“ a začněte postup opět od
začátku (KROK 1).

d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7

Výrobce se omlouvá za případné tiskové chyby v tomto návodě k použití.
Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které nemají vliv na
jejich základní charakteristiku.
Technické specifikace naleznete na webových stránkách výrobce.
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Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a
elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou
přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím
obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam
míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce
nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od
místních úřadů nebo od svého prodejce.

