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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

 Tento dokument obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia, pre bezpečnú, 
správnu a hospodárnu prevádzku elektrického zariadenia. Jeho dodržiavanie pomáha 
užívateľovi vyhnúť sa rizikám, zvýšiť spoľahlivosť a životnosť výrobku.

1.1. Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Pred uvedením zariadenia do prevádzky Vám odporúčame, pozorne si 

preštudovať návod na obsluhu a zariadenie obsluhovať podľa stanovených 
pokynov!

• Bezpečnostné pokyny a upozornenia uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky 
možné podmienky a situácie, ku ktorým môže pri používaní zariadenia dôjsť. Používateľ 
musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov 
je zodpovednosť a opatrnosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/
používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie.

• Nedodržaním bezpečnostných pokynov a upozornení výrobca nezodpovedá za 
akékoľvek vzniknuté škody na zdraví alebo majetku!

• Pred prvým použitím zariadenia sa dôkladne presvedčite, že je zariadenie kompletné a 
nevykazuje viditeľné známky poškodenia. Ak je výrobok vadný alebo ak má akékoľvek 
viditeľné poškodenie, výrobok nepoužívajte.

• Návod na obsluhu udržujte podľa možnosti v blízkosti zariadenia počas celej doby jeho 
životnosti. Návod na obsluhu vždy uchovávajte spolu so spotrebičom pre jeho použitie v 
budúcnosti a použitie novými používateľmi.

• Zariadenie používajte výhradne na účel, pre ktorý je určený, a spôsobom, ktorý je 
stanovený výrobcom.

• Zariadenie je určené na používanie v domácnosti a v podobných vnútorných priestoroch 
určených pre bývanie, bez zvláštneho zamerania.

 Tento spotrebič je určený okrem použitia v domácnosti aj pre nasledujúce spôsoby 
použitia:

- v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;
- v obytných priestoroch hotelov, motelov, penziónov a iných ubytovacích zariadení;
- v obytných priestoroch podnikov, zaisťujúcich nocľah s raňajkami.
 Nejde o profesionálne zariadenie pre komerčné použitie.
• Nemeňte technické parametre a charakteristiky zariadenia, neautorizovanou zmenou či 

úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
• Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, 

poškodením alebo zničením zariadenia vplyvom nepriaznivých poveternostných 
podmienok.

1.2.Bezpečnosť prevádzkového prostredia
• Nepoužívajte zariadenie v priemyselnom prostredí ani vo vonkajšom prostredí.
• Prevádzkové prostredie zariadenia udržujte vždy čisté a dobre osvetlené.
• Zariadenie neumiestňujte na nestabilný povrch. Prevrhnutie alebo pád zariadenia môže 

spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie zariadenia.
• Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani nadmerným zdrojom tepla.
• Nepoužívajte elektrický spotrebič v priestoroch s horľavými kvapalinami, plynmi, alebo 

prachom. Spotrebič môže byť zdrojom iskrenia, čo môže mať za následok vznietenie 
prachu, alebo výparov.

Charakteristiky prevádzkového prostredia
1. Teplota okolia:  +5 ÷ +40 °C
2. Vlhkosť:   5 ÷ 85 %
3. Nadmorská výška: ≤ 2 000 m
4. Výskyt vody:  občasná kondenzácia vody alebo výskyt vodnej pary
5. Výskyt cudzích telies: množstvo a druh prachu sú nevýznamné
Stupeň ochrany krytom: IP20
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• Ostatné charakteristiky prevádzkového prostredia (mechanické namáhanie – rázy a 
vibrácie, výskyt rastlinstva, živočíchov, poveternostných vplyvov), sú z hľadiska účinku 
na správne a bezpečné používanie elektrických zariadení zanedbateľné.

1.3.Elektrická bezpečnosť
• Pred prvým pripojením elektrického spotrebiča do napájacej siete skontrolujte, či 

sieťové napätie uvedené na štítku spotrebiča odpovedá napätiu sieťovej zásuvky v 
domácnosti.

• Elektrický spotrebič je určený pre napájanie so siete AC 220-240 V.
 Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená výhradne iba v prípade správneho 

zapojenia do elektrickej siete.
• Používajte výhradne iba napájací kábel so zástrčkou (sieťovú šnúru), ktorý bol dodaný 

spolu so zariadením, a kompatibilný so sieťovou zásuvkou. Použitie iného kábla môže 
viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

• Elektrický spotrebič vždy pripojujte do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky. V prípade 
vzniku prevádzkovej poruchy je nutné spotrebič čo najrýchlejšie vypnúť a odpojiť od 
sieťového napájania.

• Napájací kábel/sieťovú šnúru neodpájajte ťahaním za kábel/šnúru. Odpojenie vykonajte 
vytiahnutím prívodu za zástrčku napájacieho kábla/sieťovej šnúry.

• Ak použijete predlžovací napájací kábel, skontrolujte, či celkový menovitý (ampérový) 
výkon všetkých zariadení pripojených k predlžovaciemu napájaciemu káblu neprevyšuje 
celkový menovitý (ampérový) výkon predlžovacieho kábla.

• Ak musíte použiť predlžovací napájací kábel alebo napájací blok, zabezpečte, aby bol 
predlžovací napájací kábel alebo napájací blok pripojený k elektrickej zásuvke, a nie 
k ďalšiemu predlžovaciemu napájaciemu káblu alebo napájaciemu bloku. Predlžovací 
napájací kábel alebo napájací blok musia byť určené pre uzemnené zástrčky a zapojené 
do uzemnenej zásuvky.

• Zástrčka napájacieho kábla spotrebiča musí byť kompatibilná so sieťovou zásuvkou. 
Nikdy nepoužívajte žiadne adaptéry ani iným spôsobom zásuvku neupravujte. 
Nepoužívajte nevhodné a poškodené zásuvky.

• Aby ste predišli elektrickému šoku, zapájajte napájacie káble zariadenia do riadne 
uzemnených elektrických zásuviek. Ak je zariadenie vybavené napájacím káblom s 
3-kolíkovou zástrčkou, nevyužívajte adaptéry, ktoré nemajú uzemňujúci prvok, ani 
neodstraňujte uzemňujúci prvok zo zástrčky alebo adaptéra.

• Neohýbajte, nestláčajte alebo iným spôsobom nevystavujte napájací kábel / sieťovú 
šnúru spotrebiča pôsobeniu mechanického namáhania, ani vonkajším zdrojom tepla. 
Poškodenie napájacieho kábla môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

• Pri poškodení napájacieho kábla spotrebič odpojte od elektrickej siete a ďalej 
nepoužívajte. Ak sú napájací kábel/sieťová šnúra poškodené, musí ju vymeniť výrobca, 
jeho servisná služba alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu 
elektrickým prúdom.

• Elektrický spotrebič ako aj napájací kábel pravidelne kontrolujte a udržujte v čistote. 
Zástrčku napájacieho kábla pravidelne odpojujte a podľa potreby čistite. Znečistenie 
prachom alebo inými látkami, môže spôsobiť narušenie izolačného stavu a následne 
požiar.

• Elektrický spotrebič nevystavujte pôsobeniu vody, alebo vlhkému prostrediu. Vniknutie 
vody do spotrebiča zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak je napájací kábel mokrý, 
alebo do spotrebiča vnikla voda, okamžite ho odpojte od elektrickej siete. Ak je spotrebič 
pripojený k sieťovej zásuvke a je to možné, vypnite napájanie pri elektrickom ističi ešte 
pred pokusom o odpojenie napájania. Ak vyťahujete mokré káble zo živého zdroja 
napájania, buďte nanajvýš opatrní.

• Ak pri inštalácii (pripájaní) elektrického zariadenia dochádza k demontáži ochranných 
krytov, tak po ukončení inštalácie nesmú byť jeho elektrické časti prístupné 
používateľom.
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1.4. Bezpečnosť osôb
• Tento spotrebič je určený pre používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie 

(laikmi), podľa pokynov, určených výrobcom.
• Obsluhe zariadenia náležia činnosti, ako je zapínanie a vypínanie zariadenia, 

používateľská manipulácia a nastavovanie prevádzkových parametrov, vizuálna alebo 
sluchová kontrola zariadenia a používateľské čistenie a údržba.

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností 
a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo vedením zodpovednej osoby, boli poučené o 
používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

• Čistenie a používateľskú údržbu môžu vykonávať deti od 8 rokov a staršie len pod 
dozorom zodpovednej osoby.

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
• Počas používania a prevádzky udržujte spotrebič vždy mimo dosahu detí. Nezabudnite 

na to, že spotrebič je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
• Pri obsluhe elektrického spotrebiča vždy dbajte na zvýšenú opatrnosť. Nepoužívajte 

elektrické spotrebič, ak ste nadmerne unavený, pod vplyvom liekov alebo omamných 
látok, znižujúcich pozornosť a sústredenie. Nepozornosť pri obsluhe môže viesť k 
vážnemu zraneniu.

1.5.Čistenie, údržba a opravy
• Bežné používateľské čistenie a údržbu elektrického spotrebiča vykonávajte len 

doporučeným spôsobom. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá a ani drsné čistiace 
predmety. Znečistenie a viditeľné škvrny od dotyku prstov, resp. rúk je možné vyčistiť 
použitím čistiacich saponátov, špeciálne navrhnutých na čistenie domácich spotrebičov.

• Pokiaľ elektrický spotrebič nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa na spotrebiči vyskytla 
porucha, spotrebič vždy odpojte od napájania z elektrickej siete.

• Elektrický spotrebič nerozoberajte. Spotrebič pracuje s nebezpečným napätím. Z toho 
dôvodu vždy pri používateľskej údržbe spotrebič vypnite a odpojte ho od napájacej siete. 
V prípade poruchy opravu prenechajte na autorizovaný servis.

• Záručnú, ale aj pozáručnú opravu elektrického spotrebiča zverte len príslušnému 
kvalifikovanému odborníkovi.

2. ŠPECIALNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.  
ČÍTAJTE POZORNE

• Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!  
(Riziko vzniku požiaru!) 

• VÝSTRAHA: Je nebezpečné pre akúkoľvek osobu, inú ako preškolenú, aby robila 
akékoľvek opravy alebo údržbu vedúcu k odstráneniu ľubovoľného krytu.

• VÝSTRAHA: Kvapaliny alebo iné pokrmy nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, 
pretože sú náchylné k explózii.

• Aby ste zabezpečili dobrú ventiláciu, okolo zariadenia ponechajte dostatok voľného 
priestoru. Nad zariadením musí byť zachovaný voľný priestor.

• Používajte iba dodávané panvice a na grilovanie používajte len tepluvzdorné náradie.
• Ak je spozorovaný dym z horenia, vypnite zariadenie alebo vytiahnite vidlicu zo zásuvky 

a zabráňte rozšíreniu prípadného ohňa.
• Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horúcich povrchov.
• Nikdy neposúvajte zariadenie ťahaním za elektrický kábel.  

Uistite sa, že sa elektrický kábel nemôže nikde zachytiť, nenavíjajte ho okolo zariadenia 
a neohýnajte ho.

• Uistite sa, či sa prívodný kábel nedotýka horúcich častí zariadenia.
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• Umiestnite zariadenie na stôl alebo akýkoľvek iný rovný a stabilný povrch. Odporúča 
sa použiť teploodolnú, ľahko čistiteľnú podložku pod zariadenie, aby ste ochránili stôl a 
obrusy. Prívodný kábel nesmie visieť, aby sa predišlo náhodnému zhodeniu prístroja.

• Keď pripravujete jedlo, vždy používajte drevené stierky, alebo akékoľvek iné teplu - 
vzdorné stierky, aby ste nepoškodili nepriľnavé povrchy grilovacej platne a panvice.

• Teplota prístupných plôch zariadenia môže byť vysoká, ak je zariadenie v prevádzke. 
Nikdy sa nedotýkajte povrchu v priebehu prevádzky.

• Zabezpečte, aby zariadenie nikdy neprišlo do styku s ľahko zápalnými materiálmi, 
napr. záclony, látky a pod. v priebehu prevádzky. Mohlo by dojsť k požiaru.

• Buďte veľmi opatrní, pretože oleje a tuky sa môžu pri prepálení vznietiť.
• Ak používate zariadenie pod digestorom, dodržujte bezpečnú vzdialenosť medzi 

digestorom a zariadením.
• Používajte zariadenie len pre potraviny, ktoré sú vhodné na varenie.
• Okamžite vypnite zariadenie zo siete napájania v prípade, že došlo k praskline na platni 

a odneste ho do autorizovaného servisného strediska.
• Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho 

časového spínača alebo diaľkového ovládania.

VÝSTRAHA: Zariadenie pripojte len do elektrickej siete  
uzemnenej v zmysle platných predpisov!

VÝSTRAHA: Niektoré časti môžu dosiahnuť vysoké teploty. 
Hrozí nebezpečie popálenín. Manipulácia so zariadením si 
vyžaduje zvýšenú pozornosť. Nepoužívajte v blízkosti ľahko 
horľavých materiálov (napr. záclony, papier atď.).

Umiestnenie 

•  Aby ste zabezpečili vhodnú ventiláciu, okolo zariadenia ponechajte 
dostatok voľného priestoru.  
Nad zariadením musí byť ponechaný voľný priestor.

•  Na zariadenie neklaďte žiadne predmety.
•  Zariadenie umiestnite do blízkosti ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. 

Nepoužívajte predlžovacie šnúry ani rozdvojky. V prípade spozorovania 
problémov zariadenie ihneď odpojte z elektrickej siete.
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Pred použitím

Pred používaním zariadenia dodržte nasledovné:
•  Umyte grilovaciu platňu aj tácku vodou s čistiacim prostriedkom. 
 Vytrite ich do sucha. Potom ľahko potrite grilovaciu plochu vhodným olejom 

na varenie. 
•  Keď používate váš gril prvýkrát, neklaďte na grilovaciu platňu žiadne jedlo.
•  Zapojte gril podľa pokynov.
•  Na výhrevnom telese je neviditeľná ochranná vrstva z výrobného 

procesu. Táto ochranná vrstva musí byť odstránená pred prvým použitím. 
Nastavte termostat na maximálnu hodnotu a nechajte zapnuté po dobu 
10 min. Uistite sa, že miestnosť je dobre vetraná, pretože sa môže vytvoriť 
dym. Toto nie je chyba na zariadení, je to proces, pri ktorom sa odstraňuje 
ochranná vrstva. Vypnite gril otočením termostatu do polohy „0“ (MIN) 
a nechajte vychladnúť. Gril je teraz pripravený na použitie.

Popis častí

1 zaisťovacia spona
2 vyberateľný otvárací kryt z temperovaného skla
3 vyberateľná grilovacia platňa s konektorom
4 vyberateľná tácka na olej (mastnotu)
5 rukoväť

1

2

34

5

5



7SK

A vyberateľný otvárací kryt z temperovaného skla s rukoväťou
B konektor pre termostat so sieťovou šnúrou
C vyberateľná grilovacia platňa
D vyberateľná tácka na olej (mastnotu)
E odpájateľný termostat nastavenia teploty/vypínač so sieťovou šnúrou
F základňa grilu

A

B

C

D

E

F
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Používanie zariadenia

Zariadenie umožňuje grilovať s uzatvoreným zariadením (čiastočné dusenie) 
aj bežné grilovanie s otvoreným zariadením. 
Môžete si zvoliť typ prepečenia a nastaviť výkon pre takéto pečenie/grilovanie. 

Grilovanie s uzavretým girlom (Toaster) 

1. Po dôkladnom vybalení a prvotnom umytí najskôr zostavte zariadenie. 
Vložte tácku na mastnotu (D) do vnútra základne grilu (F) jej osadením pod 
zaisťovací výčnelok v zadnej časti základne a následným položením do 
základne (obr. 2).  
Pre ľahšie neskoršie čistenie vysteľte tácku alobalom, ktorý po grilovaní 
môžete jednoducho vyhodiť.

       obr. 2

2. Nad tácku (D) vložte do základne (F) teflónovú grilovaciu platňu (C) 
konektorom pre pripojenie termostatu so sieťovou šnúrou (E) do určeného 
výrezu na pravej strane základne (obr. 3).  
Uistite sa, že sa úchyty na platni dokonale osadili do určených otvorov 
v základni.

       obr. 3
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3. Vložte vyberateľný otvárací kryt z temperovaného skla (A) v zvislom 
(odklopenom) smere do základne (F) tak, že sa bočné čapy na sklenenom 
kryte osadia do určených otvorov na zadnej strane základne (obr. 4).

       obr. 4

4. Uchopte sklenený kryt (A) za jeho rukoväť a zľahka ho priklopte k základni. 
Mechanizmus zaisťovacej spony (1) zacvakne do základne (obr. 5).

       obr. 5

5. Pripojte termostat so sieťovou šnúrou (E) do konektora pre termostat na 
grilovacej platni (C) (obr. 6).

       obr. 4
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6. Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.

7. Zapnite zatvorené a prázdne zariadenie otáčaním regulátora termostatu (E) 
a nastavte želaný výkon (teplotu). 
Rozsvieti sa kontrolka napájania na termostate a grilovacia platňa sa bude 
ohrievať podľa nastavenia termostatu.  
Zohriatie trvá pár minút. Dĺžka zohriatia závisí od nastaveného stupňa 
termostatu. Čím vyššie nastavenie, tým dlhšie trvá zohrievanie. 
Keď kontrolka zhasne, platňa dosiahla nastavenú teplotu.  
Pomocou zaisťovacej spony (1) otvorte sklenený kryt a na platňu môžete 
položiť grilovanú potravinu. 
Ako otvoriť a zatvoriť sklenený kryt (1) 
Po zaklopení krytu sa zaisťovacia spona automaticky zacvakne. Ak chcete 
kryt otvoriť, rukou pred otvorením krytu stlačte jeho zaisťovaciu sponu na 
spodnej časti tak, aby sa uvoľnila, a odklopte kryt do stojacej polohy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 zaistená poloha    odistená poloha 
 
Sklenený kryt dvíhajte vždy pozdĺž štrbiny až do pozície po doraz. 
Takto bude bezpečne otvorený v stojacej polohe. 
Ak kryt neotvoríte až do pozície po doraz, zariadenie sa môže poškodiť.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sklenený kryt v stojacej polohe v slote   sklenený kryt v kontakte s vrchnou stranou 

 

 

 

 

 
 

Horný doraz
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Zatvorte sklenený kryt, ktorý zabráni prskaniu a zároveň umožní čiastočné 
dusenie potraviny. Grilovať však môžete aj s otvoreným, resp. z odloženým 
skleneným krytom. 
Po dobu prevádzky sa kontrolka napájania cyklicky rozsvecuje a zhasína 
podľa potreby ohrievu grilovacej platne. 
 
Pomocný prehľad pre rôzne nastavenia termostatu 
Nastavenie:  Funkcia: 
1-2   nízka teplota - udržiavanie pokrmov teplých 
2-3   mierna teplota - dôkladné a pomalé prepečenie 
3-4   vysoká teplota - rýchle prepečenie s uchovaním štiav

 5   najvyššia teplota - prudké a rýchle povrchové prepečenie 
 
Grilujte podľa potreby cca 3 až 8 minút (prípadne kým znova nezhasne 
kontrolka napájania). Podľa potreby tiež nastavujte termostat. 
 
Upozornenia! 
Nenechávajte gril dlho zapnutý bez vloženia potraviny.  
Gril sa môže prehriať a poškodiť. 
Grilované potraviny pravidelne kontrolujte a nenechávajte ich bez dozoru. 
Nepoužívajte žiadne nádoby. Môže dôjsť k požiaru.

8. Po dokončení grilovania gril vypnite nastavením termostatu do polohy „0“ 
(OFF), otvorte sklenený kryt a odpojte gril z elektrickej siete a následne 
odpojte termostat z grilovacej platne a nechajte všetko vychladnúť. 

 Upozornenie! 
Grilovanú potravinu vyberajte z platne (prevracajte) len pomocou 
plastových alebo drevených grilovacích nástrojov, aby sa nepoškodil 
nepriľnavý povrch grilovacej platne.



12SK

Čistenie a údržba zariadenia

Odpojte termostat so sieťovou šnúrou z elektrickej siete aj z zariadenia 
a nechajte všetko úplne vychladnúť. 
Potom rozoberte zariadenie na jednotlivé diely opačným postupom, ako ste 
ho skladali.

1. Čistenie povrchu zariadenia (základňa, temperovaný sklenený kryt, 
tácka)

 Celé zostavné zariadenie (ani samotnú grilovaciu patňu) nikdy neponárajte 
do vody ani do inej kvapaliny! 

 Na čistenie povrchu používajte len handričku mierne navlhčenú v slabom 
roztoku saponátu. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace 
prostriedky. Môžu poškodiť povrchovú úpravu.

2. Čistenie grilovacej platne
 Na čistenie grilovacej platne zariadenia používajte len handričku mierne 

navlhčenú  v slabom roztoku saponátu. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá 
ani drsné čistiace prostriedky.  
Môžu poškodiť povrchovú úpravu. 
Mastnotu z platne môžete najskôr utrieť papierovou utierkou.

 Po čistení nechajte platňu voľne vysušiť na vzduchu a po vysušení všetko 
uskladnite.

3. Čistenie termostatu so sieťovou šnúrou
 Termostat čistite od prípadnej mastnoty suchou handričkou. Ak je to 

potrebné, použite mierne navlhčenú handričku v čistej vode. Nepoužívajte 
žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky. Môžu poškodiť termostat.
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Technické údaje 

Model:        EG-1300                                     
Napájanie:       220 - 240 V~ 50/60 Hz                            
Príkon:        2 200 W 
Štandardná izolačná odolnosť:   100 M
Štandardná dielektrická pevnosť:   2 500 V/0,5 mA/1 m
Rozmery (š x v x h):      505 x 120 x 380 mm
Hmotnosť:       4,8 kg
Prevádzková teplota a vlhkosť:   5 °C až do 40 °C, max.
        vlhkosť 85 %

Právo na zmeny vyhradené!



14SK

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a 
upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať  
v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a 
likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí 
negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k 
zlepšeniu životného prostredia. 
Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom 
odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej 
odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.

Producent:

Distribútori:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, 
ktoré sa naň vzťahujú.


