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Důležité informace

Vážení zákazníci,
Děkujeme, že jste si vybrali Volo, touster od Casa Bugatti. Podobně jako u jiných domácích
spotřebičů, také při používání tousteru dbejte na zvýšenou opatrnost. Jen tak lze předejít
případnému poranění osob nebo poškození samotného spotřebiče. 
Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte
všechny instrukce pro instalaci, užívání a údržbu a také
bezpečnostní opatření.
Osoby neznalé  příslušných pokynů k použití nesmí tento přístroj používat.

Upozornění
Výrobce nepřebírá odpovědnost za případné škody, způsobené 
- nesprávným použitím, jež neodpovídá předpokládanému účelu
- použitím tousteru s jakoukoliv funkcí  bez pečiva
- opravami, jež byly provedeny neoprávněnými osobami
- použitím nepůvodních náhradních dílů

V případě, že se vyskytnou problémy, které nejsou dostatečně probrány v těchto instrukcích,
vyžádejte si podrobnější informace u zákaznické služby firmy CASA BUGATTI.
Návod k použití pečlivě uschovejte a v případě, že bude přístroj sloužit
jiným uživatelům, předejte jim spolu s přístrojem i návod k použití. Pokud dojde ke ztrátě
návodu k použití před použitím přístroje, vyžádejte si sešit s návodem k použití u zákaznické
služby pro firmy CASA BUGATTI, nebo pošlete e-mail na následující adresu: HYPERLINK
“mailto:diva@casabugatti.it” diva@casabugatti.it.
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TECHNICKÁ DATA
Napájeníviz. štítek umístěný pod spotřebičem
Nominální výkonviz. štítek umístěný pod spotřebičem
Rozměryasi 320 x 200 x h.300
Kostramasivní lisovaný nerez
Váhaasi 2,8 kg
Délka přívodního kabeluasi 1 m
Bezp. ochrana proti přehřátízabudována
Přihrádka na zachycování drobků zabudována

Ovladač toustovače
1 mřížka
2 pinzy na toustový chléb (2ks)
3 otvor na toustový chléb a pinzy
4 kostra toustovače
5 přihrádka na zachycování drobků
6 napájecí kabel

Popis přístroje
10 ovládací displej
11 tlačítko Go/Stop
12 tlačítko defrost k rozmrazovaní
14 tlačítko reheat k ohřevu
15 tlačítko k nastavení teploty
16 tlačítko bagel k toustování pouze vnější části
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Bezpečnostní normy
Pečlivě si přečtěte veškeré pokyny a návod k použití.
Spotřebič mohou používat dospělé osoby, které byly
seznámeny s jeho obsluhou a použitím.

1. Nikdy kabely, zástrčky nebo touster neponořujte do
vody nebo do jiných kapalin, protože by mohlo dojít
k vážnému poranění, elektrickému šoku nebo ke
vzplanutí. Dávejte pozor na horké povrchy, protože
hrozí nebezpečí spálení se.
Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů. K manipulaci s horkými povrchy používejte
Příslušné rukojeti, držáky či ochranné rukavice.

Nebezpečí spálení se! 

2. Spotřebič využívejte pouze a výhradně pro domácí účel, pro který je určen.
V žádném případě neprovádějte na spotřebiči technické úpravy, které by mohly být
nebezpečné.
3. Přístroj mohou používat výhradně dospělé osoby a osoby, které byly obeznámeny s tím,
jak stroj používat.
4. Nikdy se nedotýkejte částí, které jsou pod elektrickým napětím. Mohou způsobit úder
elektrickým proudem a vážná zranění. Přístroj zapojte do elektrické zásuvky s odpovídajícím
napětím. Napětí musí odpovídat údaji uvedeném na štítku, který je  umístěný pod
spotřebičem. Přesvědčete se, zda je Vaše zásuvka elektrického proudu opatřena
odpovídajícím uzemněním.
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Bezpečnostní normy
5. Obrázek A: Přívodní kabel napájení. Z bezpečnostních důvodů je k přístroji úpřibalen
pouze krátký kabel. Dlouhé kabely jsou též k dispozici, ale mohou být použity pouze se
souhlasem kvalifikovaného odborníka elektrikáře. Nepoužívejte adaptéry. 
Pokud použijete dlouhý či prodlužovací kabel, pak:
elektrický výkon přídavného kabelu musí být alespoň tak velký, jako u tousteru (viz štítek na
spodní straně)
přídavný kabel musí být trojvodičového typu a musí být uzemněn.
Kabel nesmí být nikdy umístěn tam, kde by bylo možné o něj zakopnout nebo v dosahu dětí.
Touster ani kabely nikdy neumisťujte do blízkosti tepelných zdrojů (sporák, trouba apod.)
Nepoužívejte venku.
Nikdy nenechávejte kabely viset přes okraj pracovní plochy nebo dotýkat se horkých
povrchů. V případě jakéhokoli poškození kabelů či přístroje toaster nepoužívejte a obraťte se
na nejbližší autorizované servisní centrum. Použití přídavných zařízení, která nejsou
doporučena výrobcem spotřebiče, může vyvolat vzplanutí, elektrický šok či vážná poranění
osob.
6. Obrázek B: Ujistěte se, že je přístroj mimo dosah dětí. Děti si nejsou vědomy nebezpečí
spojeného s elektrickými přístroji.
7. Umístěte touster na rovný a stabilní povrch tak, aby se nemohl převrhnout. Nikdy přístroj
neumisťujte na / nebo do blízkosti horkých povrchů nebo otevřeného ohně.
8. Obrázek C: Dávejte pozor na horké části tousteru. Použijte držadla nebo kuchyňské
rukavice (jako do trouby). Zvýšenou pozornost věnujte při kontaktu s velmi horkými částmi
jako mřížka (1) a pinzy (2) a vůbec všemi povrchy tousteru. NIKDY nestrkejte prsty do otvorů
(3). Nikdy se nepokoušejte vyjmout plátky chleba z otvorů (3), je-li touster stále ještě zapojen
do zásuvky.
VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ SPÁLENÍ SE! Oblasti kolem otvorů (3) se při používání velmi
rozžhaví.
9. Obrázek D: Abyste zajistili správné fungování tousteru, umístěte ho na rovný, dostatečně
osvětlený a hygienicky vhodný povrch s dobře dostupnou zásuvkou. Touster nechte stát
alespoň 10 cm od stěny.

a

b
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Bezpečnostní normy

10. Obrázek E: Nikdy se přístroje nedotýkejte vlhkou látkou nebo mokrýma či vlhkýma rukama. Není-
li přístroj  používán nebo chcete-li ho čistit, vždy ho vypojte ze sítě. Nikdy přístroj nevypojujte taháním
za kabely. Před čištěním či jakoukoli jinou manipulací nechte přístroj vždy vychladnout. Touster
můžete čistit pouze suchým nebo jen jemně navlhčeným hadříkem s několika kapkami neutrálního
čistícího prostředku ( nikdy nepoužívejte rozpouštědla). Čistěte POUZE vnější povrchy tousteru.
11. Plátky chleba, které jsou větší než otvory (3) a stejně tak alobal či jiné folie NESMĚJÍ  být
vkládány do otvorů (3), neboť způsobují vzplanutí, elektrický šok nebo závažné poranění osob. 
12. Chléb je potravina, která může začít hořet.
NEBEZBEČÍ OHNĚ: je-li touster při používání zakryt jakýmkoli hořlavým materiálem, hrozí nebezpečí
požáru. Dbejte proto na bezpečnou vzdálenost od záclon, tapet, apod.
13. V případě jakékoli poruchy, defektu nebo po pádu přístroje z výšky ho okamžitě odpojte ze sítě.
Poškozený spotřebič nikdy nezapínejte. Opravy musí být provedeny pouze servisním centrem CASA
BUGATTI. Kontaktujte svého prodejce a / nebo zákaznické centrum CASA BUGATTI nebo poslete e-
mail na HYPERLINK “mailto:diva@casabugatti.it” diva@casabugatti.it. V případě požáru
použijte CO2 hasicí přístroj (oxid uhličitý). Nepoužívejte vodní ani práškové hasicí přístroje.
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Instalace a první použití

Originální obalové materiály výrobku jsou navrhnuty pro doručení poštou. Uschovejte je pro
případ, že byste potřebovali vrátit touster výrobci. Před prvním použitím dodržte všechny
body bezpečnostních instrukcí na předchozích stránkách.
Po vyjmutí tousteru z obalu se ujistěte, že je zcela v pořádku a že nic nezapadlo během
transportu či rozbalování do otvorů (3). Igelitový sáček, ve kterém je touster zabalen uložte
mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení.
Po rozbalení též otřete přístroj suchým hadříkem, abyste odstranili případný usazený prach.
Po provedení předchozích kroků a dodržení bezpečnostních pravidel můžete přístroj zapojit
do elektrické sítě.
Připojování do sítě: elektrický proud může zabít! Dodržte přesně bezpečnostní
instrukce! Zapojte napájecí kabel (6) Volo tousteru do zásuvky sítě, jejíž napětí
souhlasí s napětím indikovaným na výkonnostním štítku na spodní straně spotřebiče.
Chcete-li pak přístroj odpojit, zkontrolujte, že není v procesu nebo stiskněte tlačítko
Stop (11). Počkejte, dokud se přístroj skutečně nezastaví a kontrolka tlačítka Go/Stop
nepřestane blikat. Neodpojujte přístroj taháním za kabel.

Ujistěte se, že Vámi používaná zásuvka je vhodně uzemněná.
Nikdy nepoužívejte závadné či poškozené napájecí kabely. Je možné použít nepoškozený
prodlužovací kabel (držte se přesně instrukcí specifikovaných v bodě 5).
Části přístroje, které jsou pod proudem, nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou: mohlo
by dojít ke zkratu!!! (dodržte přesně všechny body výše upřesněných bezpečnostních
instrukcí).
Při prvním použití může z přístroje vycházet dráždivý zápach či světlý kouř. Toto je normální
výsledek výrobního procesu. Zápach i kouř jsou neškodné a rychle se rozptýlí. Zapínání
tousteru bez chleba může přístroj neopravitelně zničit a tedy automaticky ruší záruku.
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Rady a doporučení

Dodržujte všechny výše specifikované bezpečnostní a jiné instrukce.
Po zasunutí zástrčky (6) do zásuvky se ozve pípnutí a červená kontrolka na tlačítku Go/Stop (11)
se rozsvítí. To znamená, že je přístroj připojen ke zdroji elektrické energie.
Pokud po dobu 5 minut nestisknete žádná tlačítka, touster se automaticky přepne do režimu
„sleep“. Červená kontrolka na tlačítku Go/Stop (11) ale stále svítí, čímž upozorňuje na to, že
přístroj je stále zapojen. Pro obnovení činnosti stiskněte tlačítko (15).
Nepoužívejte příliš tenké nebo rozlámané plátky chleba.
Nepoužívejte potraviny, ze kterých může během procesu kapat tekutina. Ztížíte si čištění přístroje
a navíc hrozí nebezpečí vzplanutí či elektrického šoku.
Také je velice důležité odstranit před každým novým použitím všechny zbytky a drobečky
z přihrádky (5).
Plátky chleba silnější než otvory (3) NESMÍTE vkládat do otvorů (3). NEVKLÁDEJTE do otvorů
(3) též žádné hliníkové či jiné folie nebo jakékoli kuchyňské náčiní, neboť hrozí nebezpečí ohně,
elektrického šoku  a těžkého zranění osob.
Touster NEPOUŽÍVEJTE, není-li přihrádka (5) řádně na svém místě. Po použití touster vždy
odpojte a vyprázdněte přihrádku (5) podle instrukcí na ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU.
Při použití pinzy (2) se ujistěte, že plátky chleba/sendviče se dotýkají dna pinzy.
Pokud požíváte mřížku (1) k ohřívání chleba, croissantů či jiného typu pečiva, dbejte na její
správné umístění na vrchní části kostry touster (4). Položte pečivo na mřížku (1) a použijte funkci
toustování (viz. dále TOUSTOVÁNÍ) nebo funkci ohřívání (viz. dále OHŘÍVÁNÍ). Při ohřívání
pečiva na mřížce (1) nepoužívejte současně pinzy (2) a nevkládejte je do otvorů (3).

TOUSTOVÁNÍ
Vložte plátky chleba do otvorů (3) tousteru nebo v případě sendvičů do pinzy (2). Pinzu (2) poté
vložte do otvorů (3). Tuto funkci též můžete použít k ohřívání pečiva na mřížce (1). Při ohřívání
pečiva na mřížce (1) nepoužívejte současně pinzy (2) a nevkládejte je do otvorů (3).
Vyberte stupeň toustování: Volo Vám dává na výběr ze 6 možných stupňů 1 – 6. Po každém
stisknutí tlačítka (15) na ovládacím displeji (10) se ozve pípnutí a rozsvítí se červená kontrolka u
Vámi zvoleného stupně (s každým stiskem vyšší stupeň).
Po stisknutí tlačítka Go/Stop (11) se ozve pípnutí a rozbliká se červená kontrolka (tj.přístroj
pracuje). Plátky chleba či pinzy automaticky klesnou do otvorů (3) a toustování začne.
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Rady a doporučení
Po ukončení procesu se ozve trojí pípnutí a držák s plátky chleba či pinzami (2) pomalu vystoupá
vzhůru. Červená kontrolka na tlačítku Go/Stop (11) přestane blikat (toustování ukončeno), ale
zůstane rozsvícená, neboť přístroj je stále zapojen v síti. 
Chcete-li ukončit toustování před dosažením zvoleného výsledného stupně, stiskněte tlačítko Go/Stop (11) a
držák s plátky chleba či pinzami (2) pomalu vystoupá vzhůru. Červená kontrolka na tlačítku Go/Stop (11)
přestane blikat (toustování ukončeno), ale zůstane rozsvícená, neboť přístroj je stále zapojen v síti. 
Chléb ani pinzy (2) se nepokoušejte vyjmout dříve než držák vystoupá zcela nahoru. Je-li chléb umístěn na
mřížce (1), trojí pípnutí Vás upozorní, že je proces ukončen a můžete tedy chléb odebrat. VAROVÁNÍ: při
kontaktu s horkými povrchy touster včetně mřížky (1) či pinzy (2) použijte držáky nebo kuchyňské rukavice.
OHŘÍVÁNÍ
Vložte plátky chleba do otvorů (3) tousteru nebo v případě sendvičů do pinzy (2). Pinzu (2) poté
vložte do otvorů (3). Tuto funkci též můžete použít k ohřívání pečiva na mřížce (1). Při ohřívání
pečiva na mřížce (1) nepoužívejte současně pinzy (2) a nevkládejte je do otvorů (3). 
Stiskněte tlačítko reheat  (14), čímž zvolíte funkci ohřívání. Rozsvítí se modrá kontrolka u tlačítka
reheat (14). 
Stiskněte tlačítko Go/Stop (11). Ozve se pípnutí a rozbliká se červená kontrolka (tj.přístroj pracuje).
Plátky chleba či pinzy automaticky klesnou do otvorů (3). Ohřívání začne a pokračuje po dobu
danou elektronickou kartou.
Po ukončení procesu se ozve trojí pípnutí a držák s plátky chleba či pinzami (2) pomalu vystoupá
vzhůru. Červená kontrolka na tlačítku Go/Stop (11) přestane blikat (ohřívání ukončeno), ale
zůstane rozsvícená, neboť přístroj je stále zapojen v síti.
Chcete-li ukončit ohřívání předčasně, stiskněte tlačítko Go/Stop (11) a držák s plátky chleba či
pinzami (2) pomalu vystoupá vzhůru. Červená kontrolka na tlačítku Go/Stop (11) přestane blikat
(ohřívání ukončeno), ale zůstane rozsvícená, neboť přístroj je stále zapojen v síti. 
Chléb ani pinzy (2) se nepokoušejte vyjmout dříve než držák vystoupá zcela nahoru. Je-li chléb
umístěn na mřížce (1), trojí pípnutí Vás upozorní, že je proces ukončen a můžete tedy chléb
odebrat. VAROVÁNÍ: při kontaktu s horkými povrchy touster včetně mřížky (1) či pinzy (2) použijte
držáky nebo kuchyňsKé rukavice.
ROZMRAZOVÁNÍ
Vložte plátky zmrzlého chleba do otvorů (3) tousteru nebo v případě sendvičů do pinzy (2). Pinzu
(2) poté vložte do otvorů (3).
Stiskněte tlačítko defrost  (12), čímž zvolíte funkci rozmrazování. Rozsvítí se modrá kontrolka u
tlačítka defrost (12).
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Rady a doporučení
Vyberte stupeň toustování: Volo Vám dává na výběr ze 6 možných stupňů 1 – 6. Po každém
stisknutí tlačítka (15) na ovládacím displeji (10) se ozve pípnutí a rozsvítí se červená kontrolka u
Vámi zvoleného stupně (s každým stiskem vyšší stupeň).
V režimu rozmrazování Volo automaticky prodlouží proces tak, aby došlo nejprve k rozmrazení a
poté k požadovanému stupni opečení.
Stiskněte tlačítko Go/Stop (11). Ozve se pípnutí a rozbliká se červená kontrolka (tj.přístroj pracuje).
Plátky chleba či pinzy automaticky klesnou do otvorů (3) a proces rozmrazování začne.
Po ukončení procesu se ozve trojí pípnutí a držák s plátky chleba či pinzami (2) pomalu vystoupá
vzhůru. Červená kontrolka na tlačítku Go/Stop (11) přestane blikat (proces ukončen), ale zůstane
rozsvícená, neboť přístroj je stále zapojen v síti.
Chcete-li ukončit ohřívání předčasně, stiskněte tlačítko Go/Stop (11) a držák s plátky chleba či
pinzami (2) pomalu vystoupá vzhůru. Červená kontrolka na tlačítku Go/Stop (11) přestane blikat
(ohřívání ukončeno), ale zůstane rozsvícená, neboť přístroj je stále zapojen v síti.
Chléb ani pinzy (2) se nepokoušejte vyjmout dříve než držák vystoupá zcela nahoru.(3) 
FUNKCE BAGEL (OPÉKÁNÍ POVRCHU)
Tato funkce je určena pro opékání povrchu různých druhů pečiva. Umožňuje Vám získat jednu
stranu pečiva opečeno a křupavou, zatímco druhá zůstane vláčná.
Vložte plátky chleba či pečiva do otvorů (3) tousteru nebo do pinzy (2). Pinzu (2) poté vložte do otvorů (3).
Stiskněte tlačítko bagel  (16), čímž zvolíte funkci jednostranného opékání. Rozsvítí se modrá
kontrolka u tlačítka bagel (16).
Vyberte stupeň opečení: Volo Vám dává na výběr ze 6 možných stupňů 1 – 6. Po každém stisknutí
tlačítka (15) na ovládacím displeji (10) se ozve pípnutí a rozsvítí se červená kontrolka u Vámi
zvoleného stupně (s každým stiskem vyšší stupeň).
Stiskněte tlačítko Go/Stop (11). Ozve se pípnutí a rozbliká se červená kontrolka (tj.přístroj pracuje).
Plátky chleba či pinzy automaticky klesnou do otvorů (3) a proces jednostranného opékání začne.
Po ukončení procesu se ozve trojí pípnutí a držák s plátky chleba či pinzami (2) pomalu vystoupá
vzhůru. Červená kontrolka na tlačítku Go/Stop (11) přestane blikat (proces ukončen), ale zůstane
rozsvícená, neboť přístroj je stále zapojen v síti.
Chcete-li ukončit opékání předčasně, stiskněte tlačítko Go/Stop (11) a držák s plátky chleba či
pinzami (2) pomalu vystoupá vzhůru. Červená kontrolka na tlačítku Go/Stop (11) přestane blikat
(ohřívání ukončeno), ale zůstane rozsvícená, neboť přístroj je stále zapojen v síti.
Chléb ani pinzy (2) se nepokoušejte vyjmout dříve než držák vystoupá zcela nahoru.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
TOUSTER ODPOJTE VŽDY, KDYŽ NENÍ V PROVOZU NEBO PŘED ČIŠTĚNÍM.
NEODPOJUJTE HO TAHÁNÍM ZA KABEL.
KABELY, ZÁSTRČKU ANI JINÉ ČÁSTI TOUSTERU NESMÍTE VŮBEC PONOŘIT DO
VODY ČI JINÉ KAPALINY.
Před čištěním touster odpojte. Neodpojujte ho taháním za kabel. 
Před čištěním či jakoukoli jinou manipulací nechte přístroj vždy vychladnout.  
Čistěte POUZE vnější povrchy tousteru.
Touster můžete čistit pouze suchým nebo jen jemně navlhčeným hadříkem s několika kapkami neutrálního
čistícího prostředku ( nikdy nepoužívejte rozpouštědla). 
Ovládací displej (10)  se všemi tlačítky můžete čistit jen měkkýma suchým hadříkem.
Mřížka (1) může být po vyjmutí z kostry tousteru (4) umyta ručně ve vodě a neutrálním čisticím prostředku.
Než ji znovu umístíte do přístroje, musíte mřížku důkladně vysušit.
Pinzy (2) mohou být po vyjmutí z kostry tousteru (4) umyty ručně ve vodě a neutrálním čisticím prostředku.
Než je znovu umístíte do přístroje, musíte je důkladně vysušit.
Pro čištění přihrádky na drobky (5), postupujte takto:
Táhnutím vyjměte přihrádku (5) z kostry tousteru.
Omyjte ji ručně v neutrálním čisticím prostředku.
Před umístěním zpět do přístroje ji důkladně vysušte a ujistěte se, že jste přihrádku vložili správně.
Uvízne-li chléb v otvorech (3), postupujte takto.
Vyjměte zástrčku ze zásuvky. Neodpojujte touster taháním za kabel.
Obraťte touster vzhůru nohama a jemně s ním třeste, dokud nevyklepete všechny zbytky, aniž byste cokoli
strkali do otvorů (3).
NIKDY NIC nestrkejte do otvorů (3) za účelem vyndání jakýchkoli zbytků, mohli byste touster neopravitelně
zničit či způsobit vážné škody. Při dalším použití by touster mohl způsobit osobě s ním pracující elektrický
šok či jiné zranění.

Řešení problémů.
Při poruše či jakémkoli podezření na dysfunkci přístroje touster okamžitě odpojte.
Pokud chybu nelze odstranit za pomoci instrukcí v tomto manuálu, kontaktujte zákaznický
servis CASA BUGATTI. Neodborné opravy vystavují uživatele velkému nebezpečí. Výrobce
nenese žádnou odpovědnost za škody či zranění způsobené neodbornou opravou přístroje
a v těchto případech též propadají práva na záruku.
Zapínání tousteru bez chleba může přístroj neopravitelně zničit a tedy automaticky
ruší práva vyplývající ze záruky.
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ZÁRUKA
Je zaručena výměna či bezplatná oprava částí tousteru, které byly dysfunkční již v době
prodeje díky výrobní chybě.
V případě neopravitelných či opakovaných dysfunkcí přístroje vzniklých díky výrobní chybě
Vám bude na základě individuálního posouzení výrobce přístroj vyměněn.
Záruka nepokrývá škody zaviněné:
nesprávným používáním
neopatrností při zacházení
nedodržením instrukcí a varování, nesprávnou instalací a údržbou
zásahy a úpravami přístroje neodbornou či neautorizovanou osobou
použitím neoriginálních náhradních dílů
převážením
spuštěním jakékoli funkce, je-li touster prázdný (tj.bez pečiva)
jakýmikoli jinými okolnostmi než je výrobní chyba. Jakékoli právně nepodložené požadavky
jsou vyloučeny.
Záruka nepokrývá škody způsobené nevhodným používáním a to zejména používáním
mimo domácnost.
Výrobce nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé škody na věcech či zranění osob
a domácích zvířat, které jsou způsobeny neuposlechnutím všech bezpečnostních instrukcí
obsažených v tomto manuálu, zejména nedodržením instrukcí k instalaci, použití a údržbě
tousteru.
Výměna či oprava nesmí překročit záruční lhůtu. Záruka nepokrývá výměnu potravin, atd.
Záruka se počíná datem prodeje uvedeným na účtence a na záručním listu CASA BUGATTI.
SERVISNÍ CENTRUM
V případě dysfunkce či jiné chyby kontaktujte autorizovaného prodejce BUGATTI, který vrátí
touster výrobci. Zákazník platí poštovné při zasílání přístroje servisnímu centru na opravu
před i po uplynutí záruční lhůty. Pokud je to možné, uschovejte pro tyto případy originální
obalové materiály přístroje..
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INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VYROBKU 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 prostřie-

dí 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 třiíděné-
ho odpadu




