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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO  
KS3008 / KS3004BC / KS3007
VT7010 / VT7020 / VT7030

• Dětem mladším 3 let se musí zabránit v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem.
• VÝSTRAHA: Některé části tohoto výrobku můžou být velmi horké a způsobit popálení.  

Zvláštní pozornost věnujte v přítomnosti zranitelné osoby nebo dětí.
• Děti ve věku od 3 let a mladší než 8 let mohou spotřebič zapnout nebo vypnout pouze za předpokladu, 

že spotřebič je na svém místě nebo nainstalovaný do normální provozní polohy a že jsou pod dozorem 
anebo dostali pokyny, jak bezpečně používat spotřebič a chápou rizika, které jsou s ním spojené. Děti 
ve věku od 3 let a mladší než 8 let nesmí připojit spotřebič do zásuvky, regulovat ho anebo čistit anebo 
vykonat údržbu uživatelem.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO 
RO3207 / RO3209 / RO3211

• Dětem mladším 3 let se musí zabránit v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou trvale pod dozorem. 
VÝSTRAHA: Některé části tohoto výrobku můžou být velmi horké a způsobit popálení.  
Zvláštní pozornost věnujte v přítomnosti zranitelné osoby a dětí.

• Tento přístroj je naplněný přesným množstvím speciálního oleje. Opravy, které vyžadují otevření olejové 
nádrže, může provádět pouze výrobce nebo jeho servisní technik, na kterého by se měl uživatel obrátit 
v případě úniku oleje.

• V případě vyřazení přístroje z provozu dodržujte předpisy, které se vztahují na zacházení s olejem.
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• Deťom mladším ako 3 roky sa musí zabrániť v prístupe ke spotrebiču, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.
• VÝSTRAHA: Niektoré časti tohoto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a môžu spôsobiť popálenie.  

Zvláštnu pozornosť venujte vtedy, ak sú prítomné zraniteľné osoby alebo deti.
• Deti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov môžu spotrebič zapnúť alebo vypnúť len za predpokladu, 

že spotrebič je na svojom mieste alebo nainštalovaný do normálnej prevádzkovej polohy a že sú pod 
dozorom alebo dostali pokyny, ako bezpečne používať spotrebič a chápu riziká, ktoré sú s ním spojené. 
Děti vo veku od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú pripojiť spotrebič do zásuvky, regulovať ho alebo 
čistiť alebo vykonať údržbu používateľom.
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Zvláštnu pozornosť venujte vtedy, ak sú prítomné zraniteľné osoby alebo deti.

• Tento ohrievač je naplnený presným množstvom špeciálneho oleja. Opravy, ktoré si vyžadujú otvorenie 
olejovej nádrže, môže vykonať len výrobca alebo jeho servisný technik, na ktorého by sa mal používateľ 
obrátiť v prípade úniku oleja.

• V prípade vyradenia ohrievača z prevádzky dodržiavajte predpisy, ktoré sa vzťahujú na zaobchádzanie 
s olejom.
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