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Důležité oznámení
Vážený zákazníku,
Děkujeme Vám za Váš výběr mixeru VELA od Casa Bugatti.Stejně jako u jakéhokoli domácího spotřebiče, 
se musí opatrností a pozorností uživatele předejít zranění uživatele a poškození spotřebiče.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM MIXÉRU SI 
PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE O 
INSTALACI,UŽITÍ A ÚDRŽBĚ.
Nepoužívejte mixér jestliže nebudete důkladně seznámeny se všemi instrukcemi.

VAROVÁNÍ
Odpovědnost není nesena za poškození způsobené:
nesprávným používáním nebo jiným, než pro který je mixér určen
pouštěním jakékoliv funkce mixéru, pokud je prázdný
opravou nekompetentní osobou
užitím neoriginální náhradní části nebo doplňku

Pokyny k použití:
Pro bližší informace, nebo v případě problémů, které by nebyly možné řešit pomocí tohoto návodu, 
kontaktujte prosím svého prodejce CASA BUGATTI.
PEČLIVĚ SI NÁVOD USCHOVEJTE pro sebe nebo pro možné  uživatele mixeru po Vás. Jestliže ztratíte 
návod k mixéru, požádejte o zaslání brožurky svého prodejce CASA BUGATTI nebo napište na  HYPERLINK 
“mailto:diva@casabugatti.it” diva@casabugatti.it.

Na první straně desek 
naleznete ilustrace 
související s textem. 
Pokračujte první stranou 

návodu.
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Specifikace

Popis částí mixeru
(1) Nálevkovitá odměrka

(2) Víčko
(3) Skleněná nádoba o objemu 1,5 litru – 50 uncí

(4) Těsný uzávěr
(5) Sekací čepele

(6) Základní motorová část
(7) El.kabel s přípojkou

(8) Míchácí nástroj

Ovládání mixéru
(10) Kontrolní číselník

(11) Kontrolka vypnuto/zapnuto
(12) Rychlostní výběrový štítek

    a) 0 = vypnuto
    b) 1 = pomalá rychlost 
    c) 2 = střední rychlost
    d) 3 = vysoká rychlost

(14) Pulzní tlačítko pro vysokou rychlost

Výkonová dodávka:
Výkonové ohodnocení:

Rozměry:
Základní části:

Váha:
Délka el.kabelu:

Zabudovaná pojistka proti tepl.přetížení

Na výkonnostním štítku vespodu přístroje
Na výkonnostním štítku vespodu přístroje
Přibližně 17x22 hx42 cm
Zinkový odlitek a chromový ABS, skleněná nádoba
4,2 kg
přibližně 1m
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Důležitá bezpečnostní opatření
 
Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Spotřebič 
vždy smí obsluhovat pouze dospělá osoba, která 
je plně seznámena s funkčností  mixeru. Pečlivě 
si návod uschovejte.
1) Uchraňte el.kabel, přípojku a samotný 
mixér před kontaktem s jakoukoliv tekutinou, 
předejdete vážným poraněním el.proudem a 
popálením.
2) Mixér je zkonstruován POUZE PRO DOMÁCÍ POTŘEBU. Mixér vždy 
využívejte pouze pro účely jemu určené. Nedělejte žádné úpravy, které by mohly způsobit zranění.
3) Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru v blízkosti dětí. Osoba obsluhující mixér musí být plně seznámena 
s návodem a obsluhou přístroje a následně při obsluze mixéru se těmito pokyny řídit.
4) Nedotýkejte se živých el. částí. Mohou být příčinou vážného poranění. Mixér připojujte pouze do zásuvky, 
která odpovídá el. napětí spotřebiče, které je uvedeno na spodní straně přístroje. Ujistěte se, že zásuvka 
je uzemněna. Neobsluhujte přístroj s holými či mokrými nohami.
5) Obr.A: el.kabel s přípojkou. El. kabel s přípojkou je dodávaný krátký, aby se snížilo možné riziko zranění, 
které by mohlo být způsobené zamotáním kabelu mezi  předměty a následným stržením, např. zakopnutím. 
Je možné použít dlouhý odpojitelný el.kabel nebo prodl. kabel, ale pouze pokud zapojení vyhovuje 
potřebným předpisům. Nepoužívejte zásuvkové adaptéry.
Jestliže použijete dlouhý odpojitelný el.kabel nebo prodl. kabel:
a) El. hodnocení dl. odpojitelného el.kabelu či prodl. kabelu by mělo být při nejmenším tak důležité jako 
el. hodnocení mixéru uvedeného na spodní straně přístroje.
b) Prodlužovací kabel musí být z 3-pólového drátu a musí být uzemněn. Dl.odpojitelný kabel či prodl. kabel 
vždy dobře ujistěte,aby nedošlo k poranění dětí, která by mohla o kabel zakopnout nebo pomocí kabelu 
mixér strhnout.
c) Neumisťujte mixér či kabely na a nebo blízko horké plynové plotny, do a nebo blízko trouby.
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Důležitá bezpečnostní opatření

d) Nepoužívejte mixér venku.
e) Nenechávejte kabely viset přes okraj stolu, prac.desky a nepokládejte je na horké povrchy.
f) Nemanipulujte s mixérem poté, co se objevila porucha.Vezměte  přístroj do nejbližší autorizované 
opravny na prohlídku či opravu
g) Pokud dojde k poškození el.kabelu nebo přípojky, musí být opraveny výrobcem nebo pověřeným 
servisem nebo kvalifikovanou osobou. Oprava nekvalifikovanou osobou muže vést k vážnému ublížení na 
zdraví uživatele.
h) Vela mixér má v základním vybavení el. kabel, jehož délka je nastavena tak, aby popřípadě nebyla 
překážkou během obsluhy.
i) Využití přípojek, včetně zavařovacích sklenic, které nejsou od výrobce,mohou způsobit vážná poranění.
6) Obr.B: Ujistěte se, že děti si nemohou hrát s mixérem. Děti si neuvědomují nebezpečí el. spotřebičů. 
7) Umístěte mixér na rovný povrch,ujistěte se, že poloha mixéru je dostatečně stabilní a nemůže dojít 
k převrhnutí.
Neumisťujte mixér na horký povrch nebo blízko otevřeného ohně.
8) Obr. C: Nestrkejte ruce, kuchyňské náčiní či jiné nástroje do skleněné nádoby, pokud je mixér zapnutý. 
Vkládání jakéhokoli nástroje do skleněné nádoby během chodu mixéru,může způsobit vážná poranění či 
zapříčinit nenapravitelnou škodu mixéru. Stěrku použijte pouze pokud mixér bude vypnut a přípojka bude

vytažena ze zásuvky.
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Důležitá bezpečnostní opatření

9) Obr. D: Správný chod mixéru zajistíte, pokud jej umístíte na rovnou plochu, v dobře osvětleném 
a hygienickém prostředí a blízko snadno dostupné el. zásuvky. Umístěte mixér nejméně 10 cm od 
stěny.
10) Před sejmutím jakékoliv části z mixéru nebo před jeho čištěním vždy vyjměte el.kabel ze 
zásuvky.
11) Obr. E: Nikdy se mixéru, z jakéhokoli důvodu, nedotýkejte mokrými či vlhkými látkami.
Přístroj před čištěním vždy vypojte ze zásuvky. Nikdy nevyndávejte přípojku ze zásuvky tahem za el. 
kabel.
Před odebráním nebo údržbou jednotlivých částí vždy odpojte el.kabel.Mixér čistěte pouze suchým nebo 
nepatrně vlhkým jemným hadříkem, můžete přidat pár kapek nežíravého neutrálního čistícího prostředku 
(nikdy nepoužívejte rozpouštědla). Čistěte pouze a výhradně vnější povrch mixéru.

12) Pokud je mixér v chodu, nenechávejte jej bez dozoru.
13) Pokaždé nasaďte horní část víčka na mixér, pokud je v chodu. ( Při vkládání horkých potravin či 
tekutin do mixéru použijte rukavice) 
14) Nevkládejte větší množství přísad a potravin než je dovolená kapacita – 1,5 litru(50 uncí).
16) VAROVÁNÍ:  Nejprve přidávejte kapalné ingredience a poté pevné ingredience. Tento postup umožňuje 
lepší a konzistentní směšování a předejde se možnému přetížení motoru.
17) Nesahejte na pohybující se části.
18) Čepele jsou ostré. Pracujte s nimi mimořádnou opatrností.
19) Nenechávejte čepele (5) namočené ve vodě a nikdy dlouho nenechávejte tekutiny ve skleněné  
nádobě (3).
20) Nikdy  neumisťujte čepele (5) na hlavní motorovou část (6) pokud  by skleněná nádoba (3) nebyla 
umístěna naprosto přesně. Předejdete tím vážnému poranění či nenávratnému poškození přístroje.
21) Před použitím mixéru se ujistěte, zda skleněná nádoba (3) je dobře usazena v základu (6) a že víčko
(2) od nálevkovité odměrky je dobře umístěno.
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Důležitá bezpečnostní opatření

22) Nikdy  nesundávejte skleněnou nádobu (3) z hlavní motorové části (6) dokud běží motor. Předejdete 
tím vážnému poranění či nenávratnému poškození přístroje. Vždy počkejte až do úplného zastavení 
motoru a čepelí.
23) Pokud je mixér v chodu, víčko (2) a nálevkovitá odměrka (1) musí být ve správné pozici.
24) Nikdy k vkládání potravin do mixéru nepoužívejte ruce. K nalití či nandání použijte nál. odměrku nebo 
jiný vhodný nástroj.
25) Nepokoušejte se sundat ochranné zařízení. Mohlo by dojít k vážnému poranění či nenávratnému 
poškození přístroje.
26) Vždy začněte mixovat na nízké nebo na střední rychlosti.
27) Nikdy nenechávejte mixér v chodu déle než jednu minutu, aby nedošlo k přehřátí. Po každé minutě 
spínacího cyklu, nechte mixér nejméně 30 sekund v klidu. Všechny typy potravin by mely být rozmixovány 
do jedné minuty, zejména tekutiny a malé kousky.
28) Skleněná nádoba není určena ke skladování potravin. Mezi jednotlivými použitími ji udržujte prázdnou 
a čistou.
29) Pro nejlepší výsledek: nakrájejte potraviny na kousky přibližně o velikosti 1,8 cm na 2,5 cm. Veškeré 
druhy sýra nakrájejte na kousky přibližně o velikosti 1,3 cm na 1,3 cm.
30) Nechte velmi horké potraviny zchladnout.
31) Vždy před mixováním horkých tekutin sejměte nálevkovitou odměrku (1).
32) Při mixování horkých tekutin používejte rukavice.
33) Nevkládejte velmi horké potraviny či tekutiny do skleněné nádoby.  Vroucí tekutiny před mixováním 
nechte nejméně pět minut vychladnout.
34) Nevkládejte zmrzlinu, zmrzlé nebo velmi studené potraviny do horké skleněné nádoby, kterou jste 
právě vyndali z myčky.
35) Jestliže si chcete udělat nápoj z potravin o velké konzistenci, použijte kostkový led,dokud 
nedosáhnete požadované konzistence. Použijte pulzní tlačítko (14), docílíte  lepšího výsledku.
36) V případě poškození, poruchy nebo podezřelého chodu po spadnutí, ihned přístroj odpojte od el. sítě. 
Nikdy nepoužívejte mixér, pokud je rozbitý. Oprava musí být provedena pouze CASA BUGATTI servisem. 
Kontaktujte svého prodejce CASA BUGATT.
Při požáru použijte CO2 hasící přístroj, nepožívejte vodu nebo práškový hasící přístroj.
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Instalace a uvedení do provozu

Originální balení je určeno k odeslání poštou. Ponechte si jej pokud byste potřebovali vrátit mixér 
dodavateli. Před instalací mixéru striktně následujte všechny body v bezpečnostních opatřeních, 
která jsou popsaná výše. Po vyndání mixéru z originálního balení si ověřte, zda je mixér v pořádku a 
zkontrolujte si, zda během transportu či balení nedošlo k poškození nebo zapomenutí některé části. 
Plastikový obal od mixéru dejte mimo dosah dětí, mohlo by dojít k udušení. Dokud mixér nebude zcela 
správně sestaven, nezapínejte jej do el. sítě. Po každém použití nezapomeňte mixér odpojit od el. sítě.

Před prvním použití umyjte nálevkovitou odměrku (1), víčko (2), skleněnou nádobu (3), těsný uzávěr (4) a 
sekací čepele (5). K čištění použijte neutrální, nežíravý čistící prostředek, opláchněte a pečlivě vysušte.  
Lehce setřete měkkým a suchým hadříkem prach ze základní motorové části(6).
 
Jak vyndat sekací čepele (5) ze skleněné nádoby (3).
Uchopte do dlaně skleněnou nádobu (3) (obrázek 1), palcem stiskněte páčku v bodě (obrázek 2-3) a otočte 
sekací čepele aby se otevřela zámková kontrolka(obrázek 4). Vyjměte sekací čepele ze základní skleněné 
nádoby ( obrázek 5).
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Instalace a uvedení do provozu

Jak sestavit sekací čepele (5).
1) Vsuňte správně těsný uzávěr (4) na své místo na základní sekací čepele (5).

2) Vložte kompletní sekací čepele (5) do základní skleněné nádoby (3) (obrázek 1), upevněte otočením 
sekací čepele( s již připevněným pevným těsným uzávěrem(4)), uzavřením zámkového indikátoru 
dosáhnete celkového zajištění (obrázek 2). Skleněná nádoba od mixéru je nyní zcela složená a připravená 
k využití.(obrázek 3). 

3) Optimální umístění skleněné nádoby na motorovou část (6)
Vložte odměrnou nálevku (1) do středního otvoru ve víčku (2) a ujistěte otáčením ve směru 
hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí  v zablokované pozici.
4) Vložte víčko(2)  s nálevkou (1) do ústí sestavené skleněné nádoby (3). 
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Instalace a uvedení do provozu

5) Mixér je opatřen bezpečnostní pojistkou, která zabrání zpuštění motoru jestliže nejsou správně 
sestaveny čepele a skleněná miska.
6) Proveďte kontrolu a poté s plným respektováním bezpečnostních instrukcí připojte přístroj  do el. sítě
 
Připojení k el. síti: Elektrický proud může způsobit smrtelná zranění. Dodržujte přísně bezpečnostní 
pokyny. Vela mixér musí být připojen přes el. kabel (7) do zásuvky o stejném el. napětí jako je el. 
napětí uvedeno na výkonnostním štítku na spodní straně mixéru.
Před odpojením mixéru se ujistěte,že došlo k úplnému zastavení přístroje. Zkontrolujte zda pulzní  
tlačítko (12) je v poloze nula(0) a poté vyndejte el. kabel ze zásuvky. Nikdy nevyndávejte el. kabel ze 
zásuvky taháním za el. kabel. Ujistěte se, že zásuvka kterou využíváte je uzemněna.
Nikdy nepoužívejte vadný nebo poškozený kabel. Kabel používejte pouze poté, co se ujistíte, že je 
v perfektním stavu ( seznamte se s  bezpečnostními instrukcemi v bodě 5).
Nikdy nedopusťte, aby součást, kterou prochází el. proud, přišla do kontaktu s vodou. Mohlo by dojít k el. 

zkratu!!! ( dodržujte přísně všechny body v bezpečnostních opatřeních ).

Rady a doporučení o využití
A)Využití funkcí 3 rychlostí
1) Držte se přesně všech bezpečnostních, instalačních a pověřujících pokynů specifikovaných výše.
2) Ujistěte se, že rychlostní volič (12) je nastaven na nule (0) a poté vložte přípojku (7) do zásuvky. 
Ujistěte se, že vaše zásuvka je uzemněna.
3) Poté,co vložíte přípojku (7) do zásuvky, by se měla rozsvítit kontrolka červeně. Kontrolka signalizuje, 
že je mixér připojený do sítě a prochází jím el. proud.
4) Vložte skleněnou nádobu (3) , která musí být sestavena podle instrukcí, na motorovou část (6).
5)Sundejte víčko (3) s nálevkovitou odměrkou (1) ze skleněné nádoby (3).
6) Vložte jídlo, které se chystáte mixovat, do skleněné nádoby (3) (nepřekračujte dovolené maximální 
množství 1,5 litru – 50 uncí ) a skleněnou nádobu zpět přiklopte víčkem (2) s nálevkovitou odměrkou (1).
7) Nakrájejte jídlo na kousky o přibližné velikosti 1,8 cm na 2,5 cm.
8) Uchopte pevně rukojeť u skleněné nádoby (3) a otočte rychlostní volič (12) na požadovanou rychlost 
(pomalu=1, střední=2, vysoká = 3).  VAROVÁNÍ: Pokaždé, když je mixér zpuštěn, přidržujte víčko.
9) Přepněte na vypnuto, otočte rychlostní volič na nulu (0).
10) Před tím, než sundáte skleněnou nádobu (3), odpojte přípojku ze zásuvky. VAROVÁNÍ: netahejte za el. 
kabel.
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Rady a doporučení o využití

11) Aby jste sundali skleněnou nádobu (3), uchopte pevně skleněnou nádobu za rukojeť a vysaďte svisle 
z motorové části (6). Před  vylitím či vyndáním potravin, sundejte víčko (2).
12) Pokud chcete vyčistit čepele, nerozšroubovávejte skleněnou nádobu (3) a čepele (5). Jestliže uvolníte 
skleněnou nádobu (3) a čepele (5), již při dalším smontování bude horší těsnost. Poté tedy, pokud nalijete  
tekutinu do skleněné nádoba, mohou se vyskytnout ztráty a tekutina může unikat ven ze spodní části 
skleněné nádoby (3) v místě, kde je spojena s čepelemi (5).
13) Rychlost můžete měnit i během procesu mixování pomocí rychlostního voliče (12).
14) Jestliže mixujete horké potraviny či tekutiny, používejte rukavice. Vyndejte nálevkovitou odměrku (1) 
a vložte do skleněné nádoby středním otvorem ve víčku (2). Nikdy nevkládejte přísady holýma rukama, 
pokud je mixér v chodu a mixujete horké potraviny nebo tekutiny. V takovém případě nastavte vždy mixér 
na minimální rychlost=1.
15) Stopněte mixér a po několika vteřinách zkontrolujte konzistenci.

B) Využití pulzního tlačítka
1) Před použití mixéru se ujistěte, že všechny části skleněné nádoby a víčka jsou správně sestaveny a 
umístěny. 
2) Pulzní tlačítko můžete využít při všech rychlostech mixéru. Stiskem tlačítka (14) dosáhnete maximální 
rychlosti.
3) Stiskněte tlačítko (14) a přivedete čepele k maximálnímu výkonu. Uvolněním tlačítka se navrátíte 
k původní rychlosti.
4)  Pokud je mixér nastaven na normální rychlosti (1, 2 nebo 3), můžete stisknout tlačítko (14) a 
dosáhnete, tak maximální rychlosti. Po celou dobu, co držíte stisknuté tlačítko (14) pracuje mixér na 
maximální výkon. Uvolněním tlačítka se navrátíte k původní rychlosti.
5) Jestliže mixujete horké potraviny či tekutiny, používejte rukavice. Vyndejte nálevkovitou odměrku (1) 
a vložte do skleněné nádoby středním otvorem ve víčku (2). Nikdy nevkládejte přísady holýma rukama, 
pokud je mixér v chodu a mixujete horké potraviny nebo tekutiny.
6) Stěrku využívejte pouze pokud je mixér vypnut a přípojka je vyndaná ze zásuvky. Stopněte mixér a po 
pár vteřinách zkontrolujte konzistenci.
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Rady a doporučení o využití

C) Využití odměrné nálevky (1) a míchací tyčky
1)Vyndejte odměrnou nálevku (1) z víčka (2) a skrz střední otvor ve víčku přindávejte ingredience. To vše 
dělejte pouze pokud je mixér vypnut nebo je nastaven na nízkou rychlost=1.

2) Pokud je mixér nastaven na střední=2 nebo na vysokou rychlost=3 a skleněná nádoba je plná (1,5  litru) 
nebo pracujete s horkými potravinami či tekutinami, vždy před přidáním ingrediencí mixér vypněte.
Ke stlačení ingrediencí můžete využít stěrku  (8). Vyndejte odměrnou nálevku (1) a vložte stěrku skrz 
otvor ve víčku (2). Správná poloha stěrky při použití ve skleněné nádobě je znázorněna  na obrázku. Tento 
úkon můžete provádět, pokud je přístroj vypnut nebo nastaven na nízké rychlosti=1. Stěrku používejte 
pouze v otvoru ve víčku. Pokud stěrku využíváte a skleněná nádoba je bez víčka, ujistěte se, že je mixér 
vypnut a přípojka je vyndaná ze zásuvky. Nikdy nevyndávejte přípojku ze zásuvky tahem za el. kabel. 
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Čištění  a údržba

Před každou údržbou nebo pokud mixér nevyužíváte, vždy přístroj odpojte ze zásuvky. Nikdy nevyndávejte 
přípojku ze zásuvky tahem za el. kabel. Nikdy neponořujte el. kabel, přípojku nebo mixér do vody či jiné 
tekutiny.
1)Přes údržbou vždy mixér odpojte od el. sítě. Odpojení neprovádějte tahem za el. kabel.
2) Doporučujeme mixér čistit bezprostředně po použití.
3) Nikdy nedovolte, aby základní motorová část (6) nebo el. kabel s přípojkou (7) nepřišel do kontaktu  
s vodou.
4) Základní motorová část (6) čistěte vlhkým či suchým hadříkem. Nepoužívejte brusné čistící prostředky.
5) Nedotýkejte se čepelí. Čistěte je pod tekoucí vodou a k očištění použijte jemný kartáček. Nechte je 
volně vyschnout. Chraňte děti před kontaktem s čepelemi. Mohlo by dojít k vážnému poranění. 
6) Před každým dalším použitím mixéru zkontrolujte všechny části, zda jsou zcela suché a správně 
sestaveny, zejména pak motorová část (6).
7) Skleněnou nádobu bez čepelí (5) můžete mýt v myčce na nádobí. Pro rychlé čištění nalijte do 
skleněné nádoby sklenici horké vody  a přidejte kapku saponátu. Na skleněnou nádobu nasaďte víčko (2) 
s nálevkovitou odměrkou (1) a spusťte mixér. Mixér nechte běžet nejméně 30 sekund. Po vypnutí mixéru 
vylijte vodu ze skleněné nádoby a důkladně vypláchněte.

Řešení problémů
Jestliže se u Vela mixéru objeví chyba nebo porucha nebo podezřelé nezvyklosti, okamžitě mixér odpojte 
z el. sítě. Pokud tato porucha nemůže být odstraněna pomocí tohoto manuálu, kontaktujte prosím svého 
prodejce CASA BUGATTI. Nesprávně provedené opravy můžou být příčinou vážného zranění. Odpovědnost 
není nesena za poškození či škodu způsobené nesprávně provedenou opravu. V takovém případě jsou 
záruční práva neplatná.
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Záruka

1)Záruka se vztahuje na poškození, které bylo způsobeno při výrobě. V tomto případě je výměna či oprava 
provedena zdarma.
2) V případě nenapravitelných nebo častých poškození, která byla způsobena při výrobě, bude přístroj 
vyměněn.
3) Záruka nekryje poškození či škodu způsobenou:
   a) nevhodným nebo nesprávným používáním
   b) chybami způsobenými náhodným rozbitím nebo nedbalostí
   c) zanedbáním instrukcí, varování a nesprávným instalováním a nesprávnou údržbou
   d) chodem jakékoliv funkce mixéru, zatím co je mixér prázdný(s prázdnou skleněnou      nádobou)
   e) údržbou a/nebo opravou neoprávněnou osobou
   f) použitím neoriginálních náhradních dílů
   g) dopravou
   h) jakoukoliv náhodou, která nemůže být přičítaná výrobě. Jakákoliv tvrzení a nároky, nehledě na 
zákonné právo, jsou vyloučena.
4) Záruka nekryje poškození či škody způsobené nevhodným používáním, zejména způsobené nedomácím 
použitím.
5) Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za zranění osob, zvířat a věcí, která vznikla chybným 
respektováním pokynů v tomto manuálu, zvláště pak nenese zodpovědnost za poruchy, které vznikly 
nerespektováním pokynů o instalaci, využití a údržbě mixéru.
6) Náhradou či opravou by se  neměla prodlužovat záruční doba. Záruka nekryje výměnu zboží jako jsou 
čepele, těsné uzávěry, atd.
7) Záruka trvá od data na účtence při nákupu.

OBSLUŽNÉ STŘEDISKO
V případě poruchy mixéru kontaktujte autorizovaného prodejce CASA BUGATTI., který vrátí mixér výrobci.
Zákazník je zodpovědný za náklady na přepravu bez ohledu na to zda je či není zboží kryto zárukou.
Jestliže je to možné, vložte při posílání mixér  do původního obalu.

INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VýROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMŮRNICE 2002/96
Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třieba 
zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru třiíděného odpadu, zřiizovaných městskou 
správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřiebičů je 
zárukou prevence negativních vlivů na životní prostřiedí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, 
umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.
Pro účely zdůraznění povinnosti třiíděného sběru odpadu elektrospotřiebičů je na výrobku zaškrtnutý 
přiíslušný symbol pro sběr třiíděného odpadu 




