UMÝVAČKA RIADU
MINI4

Pre budúce použitie si poznamenajte nasledujúce informácie, ktoré nájdete na
informačnom štítku spotrebiča. Ďalej si, prosíme, poznamenajte dátum predaja, uvedený
na Vašom účte/faktúre:
Model

……………………

Výrobné číslo

……………………

Dátum predaja

…………………....

OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
LIKVIDÁCIA ODPADU
Roztrieďte odpad podľa rôznych
materiálov (kartón, polystyrén, atď.)
a zlikvidujte ich podľa miestnych
predpisov (zákon č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch).
Spotrebič i jeho časti predajte po
skončení ich životnosti do zberných
surovín.
Tento spotrebič je určený na použitie
v domácnosti.
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,
ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš
výrobok.
Prosíme, aby ste si pozorne prečítali
Návod na použitie, čo Vám pomôže
správne používať spotrebič. Prosíme,
uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
Pretože Baumatic neustále vylepšuje
svoje produkty, vyhradzuje si právo
vykonať zmeny, ktoré budú považované
za nevyhnutné, bez upozornenia v tejto
príručke.
ZÁRUKA
Na Váš nový spotrebič poskytujeme
24-mesačnú záruku.
UPOZORNENIE:
Na Záručnom liste si nechajte potvrdiť
dátum inštalácie a uvedenie do
prevádzky.
Prosíme, uschovajte si tiež účet /
faktúru o zaplatení za spotrebič.
Túto dokumentáciu bude od Vás
požadovať servisný technik pri záručnej
oprave.
Inštaláciu spotrebiča zverte odbornej
firme, organizácii k tomu oprávnenej.
V opačnom prípade Vaše právo na
bezplatné odstránenie poruchy zaniká.
POPREDAJNÝ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspelá technológia
našich
spotrebičov
zaručuje
ich
bezchybný chod.
Ak by však nastal problém, pokúste sa
odstrániť ho skontrolovaním, či ste
postupovali podľa pokynov uvedených
v tomto návode.

V prípade potreby odbornej technickej
pomoci, prosíme, kontaktujte naše
servisné centrum:
Telefón 033 77 44 810
v pracovné dni od 9.00 do 17.00 hod.
alebo na www.baumatic.sk
Prosíme, aby ste mali pripravené
nasledujúce údaje :
• typ výrobku / model
• sériové číslo
• dátum zakúpenia spotrebiča

NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE
POPIS SPOTREBIČA

•

Predná strana

•
•

Vnútrajšok umývačky

•

•
•
•
Pohľad zboku
•
•
•
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ
INŠTRUKCIE
Upozornenie:
Keď používate umývačku riadu,
postupujte podľa nasledujúcich
pokynov.
• Prosíme, prečítajte si pozorne
Návod na použitie a inštaláciu pred
prvým použitím spotrebiča.
• Tento Návod obsahuje veľmi
dôležité poznámky týkajúce sa
inštalácie, použitia a údržby Vašej
umývačky riadu.
• Výrobca nie je zodpovedný za chyby
spôsobené ignorovaním

•

•

•

•

bezpečnostných inštrukcií a
upozornení.
Táto umývačka riadu je určená
k použitiu v domácnosti.
Nepoužívajte umývačku riadu pre
priemyslové ani komerčné účely,
alebo k iným účelom.
Bezpečnosť elektrického pripojenia
je garantované, iba v prípade keď je
uzemňovací systém Vášho domu
v súlade s lokálnymi predpismi.
(Nepoužívajte pre pripojenie
predlžovací kábel.)
Do umývačky by mal byť
umiestnený iba riad z domácnosti.
(Neklaďte do umývačky riad, ktorý
nie je odolný voči teplu, alebo riadu
s kovovým zdobením, atď.)
Umývacie prostriedky skladujte
mimo dosah detí.
Umývačka riadu by mala byť
pripojená ku kohútiku so studenou
vodou.
Nepoužívajte na umývanie
v umývačke žiadne rozpúšťadla,
mohla by spôsobiť požiar alebo
explóziu.
Nestriekajte na spotrebič vodu.
Môže spôsobiť výpadok el. prúdu
alebo el. šok.
Nedovoľte, aby umývačku
obsluhovali deti.
Dbajte, aby sa deti nehrali v okolí
umývačky, keď otvárate alebo
zatvárate dvierka.
Netlačte dolu, ani si nesadajte na
otvorené dvierka umývačky riadu.
Môžete ju tým poškodiť alebo
spôsobiť poruchu.
Nepoužívajte umývacie prostriedky
pre ručné umývanie riadu. Pre
bežné umývanie používajte
prostriedky pre umývačky riadu.
Neotvárajte dvierka, keď LCD displej
ukazuje „High temperature“ (vysoká
teplota). Horúca para Vám môže
spôsobiť zranenie.
Keď zistíte, či je el. kábel
poškodený, musí byť vymenený
servisným technikom alebo inou

•

•
•
•
•

•

k tomu oprávnenou osobou, aby ste
predišli riziku zranenia.
Spotrebič je vybavený
bezpečnostnou poistkou, ktorá ho
automaticky zastaví v prípade, že je
vystavený rušeniu prúdu v sieti.
Spotrebič musí byť umiestnený tak,
aby bola el. zásuvka dostupná.
Spotrebič nie je určený k obsluhe
deťmi alebo slabými osobami bez
dohľadu dospelej osoby.
Dohliadnite na malé deti, aby sa
nehrali so spotrebičom.
Čistiace prostriedky sú silne
alkalické. Môžu byť extrémne
nebezpečné pri prehltnutí. Dbajte na
to, aby neprišli do kontaktu
s pokožkou ani očami a nedovoľte
deťom, aby boli v blízkosti
umývačky riadu, keď sú dvierka
otvorená. Skontrolujte, či je
zásobník pre čistiaci prostriedok po
ukončení umývacieho cyklu
prázdny.
Spotrebič by mal byť k prívodu vody
pripojený novými hadicami,
nepoužívajte k pripojeniu staré
hadice.

Uchovajte tento Návod k použitiu
Upozornenie:
Inštrukcie, ako predísť riziku požiaru, el.
šoku alebo poraneniu osôb.
INŠTRUKCIE K EL. PRIPOJENIU
K spotrebiču je potrebné el. napätie 220
– 240 V, 50 Hz. Uistite sa, že je vhodná
el. zásuvka v blízkosti miesta, kde
plánujete umiestniť spotrebič. Pre Vašu
osobnú bezpečnosť je potrebné, aby
bol spotrebič uzemnený. Spotrebič je
vybavený zástrčkou s 3 výstupmi k
uzemneniu. Aby ste minimalizovali
možné riziko el. šoku, musí byť
spotrebič zapojený do vhodnej el.
zásuvky s uzemnením.
Pokiaľ je zástrčka nevhodná pre el.
zásuvky vo Vašom dome, alebo je
odstránená z akéhokoľvek iného

dôvodu, odstráňte kvôli bezpečnosti tiež
el. kábel, aby ste predišli riziku el. šoku.
INŠTRUKCIE K INŠTALÁCII
1. Opatrne odoberte všetky obaly
spotrebiča.
2. Hadica prívodu vody spotrebiče
je ukončená samičou ¾ “
prípojkou. Kohútik, ku ktorému
bude spotrebič pripojený, by mal
byť preto ukončený podobnou
samčou prípojkou. Je
odporúčané, aby bol spotrebič
pripojený ku kohútiku so
studenou vodou. Pripojte priamy
konektor prívodovej hadice
pevne ku kohútiku. Pripojte
druhý koniec hadice do klapky
určenej k prívodu vody na zadnej
strane umývačky riadu.
Nezaťahujte konektor príliš
pevne, aby ste nepoškodili
závity.
3. Pripravte odvodňovaciu hadicu
tak, aby mala ohnutý jeden
koniec. Použite priložený
plastový U - hák. Koniec hadice
upevnite do odvodňovacej
vyrovnávacej rúry, ktorej
maximálna výška by mala byť 6 “
nad základňou umývačky. Aby
bol okolo hadice priestor pre
vzduch, priemer vyrovnávacej
rúry by mal byť aspoň 30 mm.
Pripojte druhý koniec
odvodňovacej hadice (tvaru L)
do odvodňovacieho otvoru na
zadnej strane umývačky riadu.
Upevnite koniec odvodňovacej
hadice do otvoru na umývačke
použitím priloženého kovového
klipu.
4. Pokiaľ si prajete, môžete
prívodnú hadicu umývačky
pripevnite ku kohútiku na
kuchynskom dreze. Musíte si
obstarať správne konektory, aby
boli kompatibilné s konektormi
na prívodnej hadici a tak zaistili
bezpečné pripojenie. Je však

Špinavá voda je odčerpaná a
nahradená čistou vodou na konci
každého umývacieho cyklu (počet
závisí na zvolenom cykle). Pre
najlepšie čistiace výsledky musí byť
teplota vody aspoň 55 °C. Aby ste
predišli poškodeniu umývačky,
nemala by teplota privádzanej vody
presiahnuť 71 °C.

odporúčané permanentné
pripojenie.

5. Pokiaľ sa objaví pretekanie,
okamžite uzatvorte kohútik a
skontrolujte pripojenie hadice. Ak
je to nevyhnutné, utiahnite
konektory.
6. Pokiaľ nie je vo Vašich silách
zastaviť pretekanie, kontaktujte
kvalifikovaného inštalatéra.
7. Pri inštalácii umývačky na linku
so skrinkou nad ňu, musí byť
minimálny priestor medzi
umývačkou a skrinkou 48 cm.
8. Uistite sa, že je v blízkosti miesta
inštalácie umývačky ľahko
dostupná el. zásuvka. El. kábel
umývačky je 182,8 cm dlhý.
9. Umývačka musí byť
nainštalovaná na pevnom
podklade.
10. Pokiaľ potrebujete umývačku
vyrovnať, nastavte 4
vyrovnávacie nožičky na spodnej
strane umývačky.
Tlak vody
Pre najlepšie výsledky by mal byť
tlak vody nastavený medzi 0,5 a 10
barmi. Prívod vody do umývačky je
kontrolovaný aplikáciou „spínače
tlaku“, preto pokiaľ je v domácnosti
nízky tlak vody, doba napúšťania
umývačky riadu bude dlhší.
Pre najlepšie výsledky:
Vaša umývačka riadu čistí
striekaním horúcej čistej vody a
saponátu (pod tlakom) na špinavý
povrch riadu. Voda je pumpovaná
cez rotačné striekacie rameno,
odvodňované cez filter odstraňujúci
zvyšky jedla a čiastočky nečistoty a
pumpovaná späť skrz striekacie
rameno.

Poznámka:
Tvrdá voda môže nepriaznivo
ovplyvniť umývaciu schopnosť Vašej
umývačky. Pri umývaní tvrdou
vodou môže tiež dochádzať
k vápenateniu (film bielej
substancie) a/alebo k odlupovaniu
povrchu vnútrajška umývačky
z nerezovej ocele a výhrevného
telesa umiestneného v spodnej časti
umývačky riadu pod doskou
s filtrom. Aby ste minimalizovali tieto
podmienky, je odporúčané
pravidelne oplachovať vnútrajšok
umývačky riadu (prázdne) použitím
1 šálky bieleho octu (aspoň raz
týždenne).
•
•
•

•

Odpojenie umývačky riadu
Uzatvorte prívod vody.
Odpojte el. kábel zo zásuvky.
Odpojte prívodnú hadicu od
kohútika. Pokiaľ sa umývačka
nebude používať, umiestnite hadicu
na vešiak na bočnej stene
umývačky.
Spotrebič, ktorý ma byť vyradený,
musí byť znehodnotený. Odpojte
spotrebič od el. siete, odstráňte
kábel a zničte zámok a západku na
dvierkach.

Dôležité! Keď otvoríte prívod vody (aj
keď ho hneď následne zatvoríte) bude
prívodná hadica pod tlakom!
Upozornenie!
NEDOVOĽTE, ABY UMÝVAČKU
RIADU ODPÁJALI DETI! Zvýšený
dohľad nad deťmi je v blízkosti
spotrebičov veľmi dôležitý.

Poznámka:
Pre uľahčenie plnenia alebo vykladania
umývačky riadu veľkými taniermi, môže
byť nevyhnutné (dočasne) vybrať košík
na príbory. Keď je plnenie/vykladanie
ukončené, vložte ho späť na miesto.

•
•
•

PRÍPRAVA RIADU PRE UMÝVANIE
V UMÝVAČKE

•

•

•

•
•
•

•

•

Odstráňte všetky pevné zvyšky jedla
z riadu.
Odstráňte prebytočné množstvo
tukov.
Vyprázdnite aj zvyšky zo šálkou.
Poznámka: Riad, na ktorom sú
zaschnuté zvyšky jedla, sa horšie
umýva pri nastavení cyklu bežného
umývania.
Riad ukladajte do pevných alebo
zatočených častí vysúvacieho
košíka v šikmej polohe, aby mohla
voda ľahko stekať.
Šálky, poháre a hrnčeky umiestňujte
dnom nahor.

VKLADANIE RIADU DO UMÝVAČKY
•
•
•

•
•

•

Umiestnite ostré predmety tak, aby
nepoškodili tesnenie dvierok.
Nože umiestňujte do košíka
rukoväťou nahor, aby ste predišli
poraneniu porezaním.
Neklaďte do umývačky plastové
nádoby, pokiaľ nie je označený
„bezpečné pre umývanie
v umývačke“ alebo podobne. Pre
plastové nádoby bez označenia
skontrolujte odporúčania výrobcu.
Neklaďte poháre na kolíky košíka.
Poháre tak nie sú správne
podoprené a ľahko sa rozbijú.
Predmety s drevenou alebo
kosťovou rukoväťou a predmety
spojené lepidlom nie sú vhodné pre
umývanie v umývačke pretože nie
sú odolné voči horúcej vode.
Nedotýkajte sa vyhrievacieho
zariadenia okamžite po ukončení
umývacieho cyklu.

Nespúšťajte umývačku pokiaľ nie sú
všetky zatváracie panely na svojom
mieste.
Nehrajte sa s ovládacím panelom.
Nepreceňujte dvierka umývačky,
nesadajte si na ne ani na ne
nestúpajte, keď sú otvorené.
Spotrebič sa môže prevrhnúť.
Chráňte kabely a hadice pred
vysokými teplotami.
Pre zníženie rizika možného
poranenia nedovoľte deťom, aby sa
hrali s umývačkou alebo ju ovládali.

POUŽITIE SPRÁVNY ČISTIACI
PROSTRIEDOK
Používajte len prípravky určené pre
umývačky riadu, iné typy prípravkov
môžu spôsobiť silné penenie.
V prípade, že je Váš čistiaci
prostriedok starý alebo hrudkovitý,
vyhoďte ho. Staré saponáty strácajú
svoju umývaciu schopnosť. Hrudkovitý
saponát sa nerozpustí.
Aké množstvo saponátu použiť?
To závisí na tvrdosti vody vo Vašej
domácnosti.
Tvrdá voda potrebuje viac saponátu,
aby bol riad čistý.
Mäkká voda potrebuje menej saponátu,
aby bol riad čistý.
•

Vstavaný zásobník na čistiace
prostriedky umiestnený na vnútornej
strane dvierok udrží približne 7 g
prostriedku. Postupujte podľa
inštrukcií výrobcu čistiaceho
prostriedku.

Ako používať zmäkčovač vody?
Tvrdosť vody sa líši na rôznych
miestach. Pokiaľ sa v myške používa
tvrdá voda, na nádoby a súčastiach
umývačky sa vytvorí tenký biely film.
Tento spotrebič je vybavený
zmäkčovačom vody, ktorý používa soli
špecificky navrhnuté, aby eliminovali
minerály vo vode.

Ako vložiť soľ do zmäkčovača vody?
1. Odskrutkujte veko kontajneru so
soľou proti smeru hodinových
ručičiek, ktorý je umiestnený na
pravej strane vo vnútri
umývačky.
2. Naplňte kontajner soľou. Za
každým môžete do kontajneru
vložiť 250 g soli, ktorá bude
používaná v 15 umývacích
cykloch.
3. Naplňte kontajner vodou, pokiaľ
nepretečie malé množstvo cez
okraj kontajneru. (Tento postup
je veľmi dôležitý, pokiaľ
používate zmäkčovač prvýkrát.)
4. Opatrne naskrutkujte veko späť.
Poznámka:
1. Naplňte zmäkčovač pred
umývacím cyklom, aby ste
predišli korózii.
2. Používajte len soľ pre umývačky
riadu!

Použitie preplachovacieho
prostriedku
Použitím preplachovacieho prostriedku
môžete zabrániť vzniku slabých škvŕn
na riade a znížiť čas schnutia.
Preplachovací prostriedok je určený
špeciálne k opláchnutiu riadu od
zvyškov jedla a saponátu, ktoré môžu
zostať na riade po umytí. Keď
preplachovací prostriedok používate
pravidelne, bude Váš riad čistejší po
každom umytí.

Poznámka:
Pred umiestnením riadu do umývačky
odstráňte veľké zvyšky jedla.
Použitie automatu pre čistiaci
prostriedok (pre umývačky vybavené
týmto automatom):
Stlačte páčku, otvorte veko automatu,
pridajte čistiaci prostriedok, zatvorte
veko. Veko sa otvorí automaticky počas
umývacieho cyklu; saponát sa rozplynie
vo vode.
PRIPOJENIE VODY
Spotrebič musí byť pripojený k dodávke
studenej vody.
Upozornenie!
Horúca voda Vám môže spôsobiť
nepríjemné popálenie. Vždy otvárajte a
vykladajte umývačku veľmi opatrne,
keď LCD displej ukazuje „High
temperature“ (vysoká teplota).

INŠTRUKCIE K OVLÁDANIU
SPOTREBIČA
1. Uistite sa, že prívodná a
odvodňovacia hadica je správne
zapojená.
2. Stlačte tlačidlo pre otváranie
dvierok.
3. Skontrolujte, či je filter v správnej
polohe.
4. Umiestnite riad do košíka,
príbory do košíka pre príbory.
5. Skontrolujte, či sa môže rotačné
rameno otáčať a nie je brzdené
riadom. Pokiaľ je to nevyhnutné,
odstráňte prekážku.
6. Naplňte zásobník na vnútornej
strane dvierok čistiacim
prostriedkom (približne 7 g).
7. Pevne zatvorte dvierka.

Aby ste mohli naplniť zásobník pre
preplachovací prostriedok, odskrutkujte
veko na vnútornej strane dvierok.
Pridajte pomaly preplachovací
prostriedok do kontajneru, pokiaľ sa
nedotýka dna veka. Zatvorte kontajner.
Rozstrekovač automaticky pridá
preplachovací prostriedok do poslednej
preplachovacej vody.
•

8. Otvorte prívod vody.
9. Stlačte gombík ON/OFF.
Stlačené vo vnútri = zapnuté

• Stlačené von = vypnuté
LCD a osvetlenie sa rozsvieti, spotrebič
je zapojený do el. siete.
10. Zvoľte požadovaný program
stlačením programovacieho
tlačidla. LCD ukáže umývací
cyklus, ktorý ste zvolili.

Nor – normálny
Sar – intenzívny
Rap – rýchly
Poznámka:
LCD ukazuje normálny umývací režim,
keď je spotrebič zapojený do el. siete.
Pokiaľ stále volíte iný umývací režim,
tento režim bude východiskový.
11. Stlačte Pause/Start tlačidlo a
umývačka sa spustí. LCD
ukazuje program a v ktorom
štádiu sa nachádza počas
operácie.
12. Na záver umývacieho cyklu sa
umývačka zastaví, LCD zhasne
a zaznie zvukový signál. LCD
bude čierny, ak spotrebič nie je
v prevádzke dlhšie ako 10 minút.
Svetlo zostane svietiť, pokiaľ
nestlačíte gombík ON/OFF a
nevypnete umývačku.

13. Umývačka je navrhnutá tak, aby
sa zastavila počas operácie, ak
by sa náhodou dvierka otvorili.
14. Počas operácie môžete zvoliť iný
program, pokiaľ pred tým stlačíte
tlačidlo Pause/Start. Potom
stlačte, navoľte iný program a
stlačením tlačidla Pause/Start sa
umývačka opäť spustí.
15. Po umývaní nechajte riad asi 15
minút ochladnúť, tak že nebude
príliš horúci pre vyloženie
z umývačky. Riad vychladne
skôr, ak necháte dvierka mierne
otvorené.
16. Po vyložení riadu z umývačky
vyberte filter a očistite ho od
všetkých zvyškov jedla. Uložte
filter späť na miesto.
Poznámka:
Na začiatku každého cyklu začne
umývačka odvodom vody. Je to kvôli
odvodňovacej pumpe, v ktorej
zakaždým zostane malé množstvo vody
z predchádzajúceho umývania. Preto je
nevyhnutné, aby ste udržiavali pumpu
v pripravenom stave. Nemajte preto
obavy, keď zistíte, že sa voda
odčerpáva skôr, ako začal samotný
umývací cyklus (je to normálne).

PROGRAMY

Teplota vody
Doba trvania
programu
+ doba zahrievania
Spotreba vody

Intenzívne
umývanie
62 °C
75 min

Normálne
umývanie
62 °C
67 min

Rýchle
umývanie
55 °C
35 min

14 l

12 l

6l

Doba umývania sa môže líšiť podľa
teploty privádzanej vody a teploty
okolia.

HLAVNÉ TECHNICKÉ DÁTA
Model
El. napätie
Vonkajšie rozmery
Približná hmotnosť
Max. spotreba vody
Tlak vody
Ovládanie
Dávkovanie saponátu
Počet setov riadu

MINI4
1280 W
570 x 480 x 500
24,5 kg
12,8 l
0,03 ~ 1 MPa
Automatické
5 ~ 20 g
4 sety 35 kusov riadu

BEŽNÉ PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE
Problém
Umývačka riadu
sa nespustila

Riad nie je čistý

Možná príčina
• Umývačka nie je
zapojená v el. sieti.
• Nie sú správne
zatvorené dvierka.
• Umývačka nie je
vyrovnaná.
• Nesprávne uloženie
riadu.

Možné riešenie
• Skontrolujte el. pripojenie,
poistky.
• Zatvorte a zaistite dvierka.
• Vyrovnajte spotrebič.
•
•

•

Rozstrekovacie rameno
sa netočí voľne.

•
•

•

Nebol použitý, alebo bolo •
použité len malé
•
množstvo saponátu.
•

•

Nesprávne pripravený
riad.

•

Hadica prívodu vody je
•
ohnutá alebo zlomená pri
nesprávnej inštalácii.
Filter sa uvoľnil zo svojej •
polohy.
Nesprávne uloženie
•
riadu.

•
Nalomenie alebo
rozbitie
skleneného
riadu.
Na dne
umývačky

•

•

Malé množstvo vody
v odtokovom priestore je

•

•

Uložte riad tak, aby mohla voda
omyť všetky povrchy.
Neprepĺňajte umývačku.
Skontrolujte, či pohyb ramena
nie je blokovaný (napr.
príborom).
Skontrolujte, či nie je filter
vytlačený a tak obmedzuje
pohyb ramena.
Použite viac saponátu.
Nepoužívajte saponát, ktorý je
stvrdnutý a hrudkovitý.
Používajte len doporučené
saponáty.
Zvyšky jedla a tekutín majú byť
pred použitím umývačky
odstránené z riadu.
Eliminujte nalomenie alebo
ohyby na prívodnej hadici.
Uistite sa, že je filter správne
umiestnený.
Neprepĺňajte košík riadom.
Poháre ukladajte len na dno
košíka.
Je nevyhnutné, aby bola pumpa
vždy pripravená a odčerpá

zostává voda.

normálne.
•

Veľké množstvo vody,
cyklus nie je ukončený.

•

vodu automaticky na začiatku
každého umývacieho cyklu.
Nechajte umývačku dokončiť
umývací cyklus.

Baumatic® Záručné podmienky

•

Záručná doba
Pri dodržaní pokynov pre inštaláciu,
obsluhu a údržbu ručíme za to, že
výrobok bude mať vlastnosti stanovené
príslušnými technickými podmienkami a
normami po celú dobu záruky, ktorá sa
poskytuje na výrobky v dĺžke
24 mesiacov.

•

Záručná doba výrobku začína dňom
predaje výrobku zákazníkovi. Doba
záruky sa predlžuje o dobu od
uplatnenia práva na záručnú opravu do
dňa ukončenia opravy výrobku.

•
•
•

Záručné opravy
Tieto opravy prosím hláste výhradne na
bezplatnej servisnej linke Baumatic
800 185 263
v pracovné dni od 9,00 – 17,00 hodín.
Platnosť záruky a iné ustanovenia
Platnosť záruky je podmienená
odborným uvedením spotrebiča do
prevádzky, ktorý musí zodpovedať
platným normám a bezpečnostným
predpisom.
Ďalšou podmienkou poskytnutia
záruky je riadne vyplnený Záručný
list.
Zákonná ani zmluvná záruka sa
nevzťahuje na :
- chyby spôsobené použitím
v rozpore s Návodom na obsluhu
- chyby spôsobené chybami alebo
nedostatkami v prívodných
médiách, v inštalácii tovaru alebo
vzniknuté v dôsledku
nevhodných prevádzkových
podmienok
- chyby spôsobené vonkajšími
vplyvmi (poškodenie pri
preprave, sťahovaní, iná
manipulácia, živelné udalosti)
- opotrebovanie pri používaní
ZMLUVNÁ ZÁRUKA SA
NEVZŤAHUJE NA:
• chyby
svetelných
zdrojov
a
snímateľných častí zo skla alebo
z umelých hmôt

•

tovar, ktorý je používaný v rozpore
s Návodom k obsluhe
tovar,
ktorý
bol
použitý
k podnikateľským, komerčným alebo
iným účelom, vymykajúcim sa
bežnému používaniu domáceho
spotrebiča v domácnosti
chyby
spôsobené
neodborným
zásahom treťou osobou
drezy a kohútiky
akúkoľvek škodu spôsobenú
prevozom, chybným zachádzaním
alebo zanedbaním, jemné súčiastky
a súčiastky podliehajúce skaze:
zástrčky, poistky, žiarovky, kryty na
svetlá, ozdobné diely, káble, filtre a
nástavce, tlačidla, akékoľvek
gumové časti, keramické alebo
sklenené povrchy, prehnuté,
poškriabané alebo natrené časti
príslušenstvo, plechy na pečenie,
rukoväte, formy na lievance, stojany
na panvice, police, príklopy a
objímky na horáky, vložky do rúry

Ako záručnú opravu nie je možné
uplatňovať nastavenie výrobku po jeho
inštalácii. Tieto práce má povinnosť
previesť firma prevádzajúca inštaláciu
spotrebiča v rámci týchto prací.
Podmienkou pre uplatnenie práva zo
záruky je predloženie faktúry (daňového
dokladu) ako dokladu o kúpe tovaru a
riadne vyplneného Záručného listu.
Pri neplatnej alebo neoprávnenej
reklamácii, ako aj v prípade, kedy
reklamovaná chyba tovaru nebude
zistená, je spotrebiteľ povinný uhradiť
náklady vzniknuté v súvislosti s takouto
reklamáciou.
UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽA
Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru
skontrolovať či nie je poškodený, či je
kompletný a či sú predané a riadne
vyplnené Záručný list a Daňový doklad.
V prípade poškodenia tovaru je nutné o
tomto ihneď pri preberaní informovať
dopravcu a spísať protokol o škode. Na
neskoršiu reklamáciu nebude braný
zreteľ. V prípade, že výsledkom
reklamácie bude vrátenie výrobku,
zašle kupujúci chybný tovar späť
v obale, ktorý bráni poškodeniu výrobku
pri preprave späť.
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