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Poděkování

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni 
po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní 
osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry

Napětí 220–240 V ~ 50/60 Hz

Příkon 43 W

Hlučnost 57 dB(A)

Frekvenční rozsah 2412 - 2472 MHz

Výkon vysílače (max.) 19 dBm

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
• Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly

a marketingové materiály.
• Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku

výrobku.
• Spotřebič umístěte pouze na stabilní povrch stranou od jiných zdrojů

tepla.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě

zapojený do zásuvky elektrického napětí.
• Při připojování do zásuvky a odpojování spotřebiče ze zásuvky

elektrického napětí musí být tlačítko zapnutí/ vypnutí v pozici vypnuto.
• Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte

za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
• Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,

používejte ho mimo jejich dosahu.
• Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým

vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby
neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem
zodpovědné seznámené osoby.

• Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
• Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.

www.robotworld.cz
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• Nikdy nestrkejte prsty, tužky ani jiné předměty do jakýchkoliv otvorů ve
spotřebiči.

• Nikdy nepoužívejte spotřebič bez krycích mřížek.
• Nevystavujte malé děti a nemocné osoby přímému proudu vzduchu.
• Nezakrývejte spotřebič.
• Na spotřebič nic nezavěšujte ani před něj nic nestavte.
• Spotřebič musí být používán pouze ve vzpřímené poloze.
• Nepoužívejte spotřebič v blízkosti sprchy, vany, umyvadla nebo bazénu.
• Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém nebo prašném prostředí.
• Nepoužívejte spotřebič v prostředí s výskytem výbušných plynů

a vznětlivých látek (rozpouštědla, laky, lepidla atd.).
• Před montáží nebo demontáží spotřebiče vypojte přívodní kabel ze

zásuvky elektrického napětí.
• Před čištěním a po použití spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky

elektrického napětí.
• Udržujte spotřebič v čistotě, nedovolte, aby cizí tělesa pronikla do otvorů

mřížek. Mohla by způsobit vážné zranění, zkrat, poškodit spotřebič nebo
způsobit požár.

• K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou,

nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn,

poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přezkoušet a opravit
autorizovaným servisním střediskem.

• Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
• Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro

komerční použití.
• Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
• Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné

kapaliny.
• Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se
sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí 
držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Děti si se spotřebičem 
nesmějí hrát.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.

www.robotworld.cz
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INSTALACE FILTRU

1. Stlačením filtrační mřížky v bodech „PUSH“ odejměte filtrační mřížku.
2. Vyjměte filtry z těla spotřebiče a odstraňte z nich obalový materiál.
3. Usaďte HEPA filtr do těla spotřebiče (uhlíkovou stranou směrem ven ze spotřebiče)
4. Usaďte předfiltr a zaklapněte.
5. Usaďte zpět filtrační mřížku a upevněte opětovným tlačením v bodech „PUSH“.

ÚDRŽBA FILTRU/PRACHOVÉHO SENZORU

Předfiltr: K odstranění prachu z povrchu filtru použijte vysavač nebo jej umyjte vodou a důkladně jej osušte.

HEPA + filtr s aktivním uhlím: Když bliká výzva 1 500 hodin k výměně filtru, pro reset funkce časování a reset 
kontrolky filtru stiskněte a podržte reset tlačítko.

• Před čištěním a údržbou odpojte síťové napájení.
• Umístěte filtr na větrané místo, aby se mohly odpařovat škodlivé plyny a bakterie na povrchu filtru. Nevystavujte 

jej nadměrnému slunečnímu záření.
• Neumývejte filtr vodou.
• Nepracujte s odstraněným filtrem (provoz bez účinku na odstranění prachu může způsobit poruchu spotřebiče).
• Pokud je spotřebič po dlouhou dobu v nečinnosti, odpojte napájecí kabel (v pohotovostním stavu také spotřebovává 

energii).

POUŽITÍ

Po připojení napájení uslyšíte zvuk, spotřebič přejde do pohotovostního režimu a  indikátor kvality vzduchu bude 
svítit červeně.

BOOT (ON/OFF): Po zapnutí napájení je kontrolka kvality vzduchu zcela červená a spotřebič přejde do automatického 
režimu.

TIMER (ČASOVAČ): Když je spotřebič v chodu, lze pomocí tlačítka „timer“ (časovač), nastavit dobu provozu. Nastavte 
čas na 1 hodinu, 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodin, dalším stisknutím vypněte, odpovídající indikátor se rozsvítí po zvoleném 
čase.

SPEED (RYCHLOST): Stisknutím tlačítka „speed“ (rychlost) větrání změníte rychlost motoru. Je rozdělena na první 
rychlostní stupeň, druhý rychlostní stupeň, třetí rychlostní stupeň, spánek a režim AUTO. Po stisknutí tlačítka rychlost, 
spotřebič zvýší rychlost o jeden stupeň z aktuální polohy a vrátí se do automatického režimu.
V režimu AUTO odpovídá hodnota PM 2,5 odpovídající tabulce kvality vzduchu a nastavené rychlosti v inteligentním 
režimu rychlosti:

1~100 = zelená = vynikající kvalita vzduchu = první rychlost
101~200 = žlutá = dobrá kvalita vzduchu = druhá rychlost 
201~500 = červená = špatná kvalita vzduchu = třetí rychlost

CHILD LOCK (DĚTSKÝ ZÁMEK): Po stisknutí tlačítka dětského zámku přejdou tlačítka spotřebiče do uzamčeného 
stavu a nelze je ovládat. K odemčení držte tlačítko dětského zámku tři sekundy

RESET:  Spotřebič je vybaven funkcí upozornění na výměnu filtru, která bude blikat po uplynutí 1 500 hodin. Stisknutím 
a podržením tlačítka reset po dobu 5 sekund vymažete kontrolku filtru a vynulujte funkci časování.

POWER OFF (ON/OFF): Při zapnutém napájení, stiskněte tlačítko „power“ (napájení) a spotřebič přejde do 
pohotovostního stavu. (V pohotovostního stavu, svítí kontrolka.)

POPIS VÝROBKU

1 Výstup vzduchu
2 Ovládací panel
3 Držadlo
4 Filtrační mřížka
5 Senzor

Ovládací panel

A  Indikátor kvality vzduchu
B  Reset/Wifi/Připomenutí filtru
C  Časovač
D  ON/OFF (Kontrolka kvality vzduchu)
E  Rychlost
F  Dětský zámek
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POKYNY K INSTALACI

• V případě vnitřního prachu, například pylu, by měl být spotřebič umístěn na zemi. Protože pyly, prach atd. se
obvykle drží blízko podlahy, doporučuje se umístit čističku na rovnou podlahu v místnosti.

• Aby nebyl blokován přívod a odvod vzduchu, umístěte spotřebič asi 30 cm nebo více od levé a pravé strany stěny, 
nábytku, záclon atd. Pro efektivní používání spotřebiče, zachovejte prosím za ním nejméně 20 cm ode zdi volný
prostor.

• Na horní stranu spotřebiče neumisťujte žádné předměty (mohlo by to způsobit jeho poruchu). 
• Poznámka: Na spotřebič neumisťujte magnety ani kovové předměty.
• Neblokujte vstup a výstup vzduchu, například na výstup vzduchu neumisťujte žádné předměty. Nebo na přední

stranu na vstup vzduchu.

POVINNÁ ÚDRŽBA

• Jakmile nastane některá z následujících situací, (mohla by způsobit úraz elektrickým proudem, jiskru nebo kouř)
okamžitě vypněte spotřebič
- Během provozu dochází k neobvyklému zvuku nebo vibracím
- Spotřebič je neobvykle horký a je cítit spálenina

• Pravidelně čistěte zástrčku
- Pokud je zástrčka zaprášená, vlhkost může poškodit izolovanou část zástrčky a způsobit požár.
- Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, odpojte napájecí kabel.

• Před prováděním údržby na spotřebiči nezapomeňte odpojit napájení. Spotřebič se může náhle spustit a způsobit 
úraz elektrickým proudem a zranění.

• Zapojte správně zástrčku do elektrické zásuvky (pokud není zástrčka správně zasunuta, může dojít k úrazu
elektrickým proudem v důsledku přehřátí nebo dokonce k požáru). Nepoužívejte poškozenou zástrčku nebo
uvolněnou zásuvku.

• Napájecí kabel vytahujte vždy za zástrčku. Tahání za kabel může způsobit poškození napájecího kabelu, úraz
elektrickým proudem, zkrat nebo požár.

• Pokud nastane některá z následujících situací, okamžitě vypněte napájení spotřebiče a obraťte se na autorizovaný 
servis.
- Vypínač nefunguje.
- Napájecí kabel nebo zástrčka jsou neobvykle horké.
- Všimli jste si neobvyklého zvuku nebo vibrací.
- Existují jakékoli jiné abnormality nebo poruchy

• Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesmějí spotřebič rozebírat nekvalifikované osoby.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Běžné poruchy, popis chybového kódu a metoda odstraňování problémů.

Problém Příčina Řešení

Nelze zapnout nebo stisknout 
tlačítko, žádná odpověď

Je napájecí kabel zapojen? Zapojte napájecí kabel.

Je instalován přední kryt 
spotřebiče?

Instalujte přední kryt spotřebiče.

Tlačítko nereaguje
Je znečištěn filtr? Vyčistěte filtr.

Je filtr delší dobu neměněn? Vyměňte filtr za nový.

Zápach z výstupu spotřebiče je 
nepříjemný

Byl před montáží odstraněn 
plastový obal z filtru?

Před prvním použitím odstraňte 
plastový obal z filtru.

Je filtr čističky správně 
nainstalován?

Postupujte podle pokynů a opatření 
pro instalaci.

Čistička běží po dlouhou dobu, ale 
kvalita vzduchu se výrazně nelepší

Kontrolka alarmu filtru svítí: to 
znamená, že časovač pro výměnu 
filtru dosáhl nastavené hodnoty.

V tuto chvíli po výměně filtru 
stiskněte a podržte tlačítko „sleep“ 

pro reset.

www.robotworld.cz



OVLÁDÁNÍ POMOCÍ APLIKACE

Dříve než bude možné ovládat zařízení přes aplikaci, je nutné spojit ho s Vašim telefonem a umožnit mu přístup do Vaši 
WiFi sítě.

Doporučená vzdálenost při nastavení: měně než 4 metry

Ujistěte se, že čistička vduchu, router a váš mobilní telefon jsou blízko sebe, tak aby mohlo proběhnout bezproblémové 
spárování.

Stažení a instalace aplikace 

1. Naskenujte QR kód níže (obr. 1) nebo vyhledejte aplikaci „Concept Home“ na Google Play nebo App Store a stáhněte 
si ji do mobilního telefonu (obr. 2)

2. Pokud již máte Concept Home, otevřete aplikaci, přihlaste se a pokračujte na pokyny pro spárování.
3. Pokud jste nový uživatel, začněte registrací (obr. 3). Pokračujte podle instrukcí až k zadání ověřovacího kódu

a dokončete registraci. (obr. 4)
4. Postupujte dále podle instrukcí a vytvořte si rodinu (obr. 5).

obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 5obr. 4

Pokyny pro spárování zařízení

1. Na začátku párování je potřeba, aby jste byly připojení k vaši WiFi síti.
2. Na zařízení v pohotovostním režimu, stiskněte po dobu 5 sekund místo, kde se nachází tlačítko  (obr. 6), dokud 

ikona WiFi  nebo  nezačnou rychle blikat. 
3. Pak v aplikaci stiskněte +  nebo „Add device“ (obr. 7) pro přidání nového zařízení.
4. Potvrďte „Confirm indicator rapidly blink“ (obr. 8)
5. Vyberte vaši WiFi síť, ke které se má zařízení připojit a zadejte její heslo. (obr. 9)
6. Zahájí se proces nastavení, který může nějakou dobu trvat. (obr. 10)
7. Váš telefon se pokusí spojit se zařízením a připojí ho do vaši WiFi sítě.
8. Po úspěšném nastavení (obr. 11) stiskněte „Completed“ a vstoupíte do rozhraní pro ovládání zařízení (obr. 12).

obr. 6 obr. 7 obr. 8 obr. 9 obr. 10

obr. 11 obr. 12

UPOZORNÉNÍ PŘI POTÍŽÍCH S PÁROVÁNÍM

• Ověřte správnost zadaného hesla vaši WiFi sítě
• Zařízení podporuje pouze WiFi sítě 2,4 GHz
• Router je zahlcen připojením mnoha jiných zařízení
• Během pokusu o spojení se zařízením (obr. 10) se zkuste ručně připojit na jeho WiFi síť

10 11CA1030 CA1030
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SERVIS

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést 
kvalifikovaný odborník nebo servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběrného materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o elektrickém odpadu 
a  elektrických zařízeních (WEEE). Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek 
nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvést ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického 
a  elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit 
negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou 
likvidací tohoto výrobku. Likvidace musí být provedena v souladu s předpisy pro nakládání s odpady. 
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro 
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a  vyhrazujeme si 
právo na jejich změnu.

www.robotworld.cz
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 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka

Výrobce (příp. dovozce) odpovídá za to, že výrobek 
vyhovuje požadavkům právních předpisů a vyhovuje 
požadavkům stanovených příslušnými technickými 
normami. Dále odpovídá za to, že výrobek má takové 
vlastnosti, které výrobce popsal v dokumentech 
vztahujících se ke zboží nebo které spotřebitel očekával 
s  ohledem na povahu zboží a na základě reklamy 
výrobcem prováděné, jakož i odpovídá za to, že se 
výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití výrobce 
uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle 
používá.

Záruční doba za jakost výrobku trvá 24 měsíců od data 
převzetí výrobku spotřebitelem.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku 
způsobené jeho obvyklým užíváním. Právo z vadného 
plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím 
výrobku věděl, že výrobek má vadu, anebo pokud vadu 
sám způsobil.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy (zejména):
• nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz

a  obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v návodu 
k obsluze výrobku,

• k závadě došlo vlivem mechanického, tepelného
nebo chemického poškození, zkratem, přepětím 
v síti nebo nesprávnou instalací,

• k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby,
• k závadě došlo při živelné události, 
• k závadě došlo nedostatečnou nebo nevhodnou

údržbou v rozporu s návodem k obsluze včetně
závad způsobených vodními a jinými usazeninami,

• ke změně barvy topných ploch nebo poškrábání
ploch došlo v souvislosti s jejich obvyklým
používáním,

• se jedná o vzhledové a funkční změny způsobené
slunečním zářením, tepelným zářením nebo vodními
a jinými usazeninami,

• uplyne životnost některých součástí výrobku, např.
akumulátorů, žárovek atd.

Záruka se nevztahuje na plnění, která byla bezplatně 
poskytnuta spolu s výrobkem (dárky, propagační 
předměty, apod.).

Uplatnění reklamace

Reklamaci vady výrobku je třeba uplatnit bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však 
před uplynutím záruční doby.

Reklamaci výrobku uplatňuje spotřebitel u prodejce, 
u kterého výrobek zakoupil, případně u kteréhokoliv 
z autorizovaných servisních středisek, jejichž seznam 
je součástí balení výrobku, případně je uveden na 
internetu na adrese www.my-concept.com.

Při reklamaci výrobku je nutno výrobek řádně očistit 
a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při 
jeho případné přepravě do autorizovaného servisního 
střediska, není-li výrobek předáván osobně.

Spotřebitel je povinen prokázat uzavření kupní 
smlouvy předložením dokladu o koupi výrobku.

Zároveň s reklamací spotřebitel sdělí popis vytýkané 
vady a provede volbu reklamačního nároku.

Vyřízení reklamace

Jedná-li se o odstranitelnou vadu, má spotřebitel 
právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může 
spotřebitel požadovat dodání nového výrobku bez vad 
(výměnu), nebo týká-li se vada jen součásti výrobku, 
výměnu takové součásti. Je-li však požadavek na 
výměnu výrobku nebo jeho součásti vzhledem 
k  povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu 
odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel 
právo na bezplatné odstranění vady.

Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, případně 
vznikne-li spotřebiteli nárok na výměnu výrobku nebo 
jeho součásti, avšak tato výměna není možná, např. 
z důvodu vyprodání daného výrobku, má spotřebitel 
právo výrobek vrátit (odstoupení od smlouvy).

CZ Právo na dodání nového výrobku (výměnu), nebo 
výměnu součásti výrobku má spotřebitel i v případě 
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat 
pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší 
počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo na 
vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy).

Nedojde-li k vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy) 
nebo neuplatní-li spotřebitel právo na dodání nového 
výrobku bez vad (výměnu), na výměnu jeho součásti 
nebo na opravu výrobku, může požadovat přiměřenou 
slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu 
i v  případě, kdy mu nemůže být dodán nový výrobek 
bez vad, vyměněna součást výrobku nebo výrobek 
opraven, jakož i v případě, nedojde-li ke zjednání 
nápravy v  přiměřené době nebo by zjednání nápravy 
spotřebiteli působilo značné obtíže.

Prodávající, autorizované servisní středisko, či jimi 
pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned, ve 
složitých případech do tří pracovních dnů. Do této 
lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu 
výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nebo 
autorizované servisní středisko vyřizující reklamaci se 
spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Při vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy) 
je spotřebitel povinen provést vrácení rovněž 
příslušenství výrobku a všech dokumentů dodaných 
s výrobkem.

Spotřebitel nemá nárok na vydání vadných dílů 
a  součástí výrobku, které byly vyměněny v rámci 
opravy výrobku.

Veškerá další práva spotřebitele, která se ke koupi 
výrobku vážou, nejsou těmito záručními podmínkami 
dotčena.

Pozn.: Reklamace výrobku poškozeného při přepravě 
se řídí reklamačním řádem přepravce.

Výrobce:

Jindřich Valenta – Concept 
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň 
Česká republika
IČO 13216660
tel.: + 420 465 471 400, fax: +420 465 473 304,
email: servis@my-concept.cz 
www: www.my-concept.com

Podrobnosti o produktu

Model:

Výrobní číslo:

Datum prodeje: Razítko a podpis prodejce:

www.robotworld.cz
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Seznam servisních míst

Zoznam servisných stredisiek

Wykaz punktów servisovych

HU Szolgáltatók listáját

HR Popis uslužnih mjesta

Česká republika

Název Ulice PSČ Město Telefon/Fax E-mail
Jindřich Valenta 
CONCEPT

Vysokomýtská 1800 565 01 Choceň 465 471 400
465 473 304

servis@my-concept.cz

Slovenská republika

Názov Ulica PSČ Mesto Telefón/Fax E-mail
SERVIS ABC s.r.o. Štefánikova 50 949 03 Nitra 037/6526063 info@servisabc.sk

D-J service s.r.o. Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov 051/7767666 djservis@djservis.net

HOSPOL
elektro spol. s r.o

Rustaveliho 7 831 06 Bratislava 02/44889832 hospol@hospol.sk

T.V.A. servis s.r.o. Južná trieda 48/D 040 01 Košice 055/6338501 tvaservis@tvaservis.sk

VILLA MARKET 
s.r.o.

Odborárov 49 052 01 Spišská 
Nová Ves

053/4421857 servis@villamarket.sk

ELSPO BB s.r.o. Internátna 2318/24 974 01 Banská 
Bystrica

048/4135535 objednavky@
elektroobchod-elspo.sk

Polska

Nazwa Ulica Kod Miasto Telefon E-mail
CONCEPT 
POLSKA sp. z o.o.

Ostrowskiego 30 53-238 WROCŁAW 071/339-04-44 
w. 27

serwis@my-concept.pl

Magyarország

Név Utca ZIP Város Telefon E-E-mail
ASPICO KFT Hűtőház u. 25. H–9027 Győr +36 96 511 291 info@aspico.hu

Hrvatska

Ime Ulica Poštanski Grad Telefon E-E-mail
Horvat 
elektronika d.o.o.

Dravska 8 HR-
40305

Pušćine +385 040 895 
500

servis@horvat-elektronika.
hr

www.robotworld.cz
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Jindřich Valenta – Concept
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Tel.: +420 465 471 400, Fax: +420 465 473 304
www.my-concept.cz

ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o.
Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466
www.my-concept.sk

CONCEPT POLSKA sp. z o.o.
Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 713 390 444, Fax: 713 390 414
www.my-concept.pl

HU ASPICO KFT
H - 9027 Győr, Hűtőház u. 25.
Tel.: +36 96 511 291, Fax: +36 96 511 293
info@aspico.hu

LV Verners VT Ltd.
Piedrujas iela 5a, Riga, Latvia
Tel. + 371 67021021, fakss + 371 67021000
e-pasts: info@verners.lv, www.verners.lv

HR Horvat elektronika d.o.o.
Dravska 8, HR-40305 Pušćine
servis@horvat-elektronika.hr
Hotline: +385 040 895 500

www.robotworld.cz




