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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 1500 W

Kapacita koše 3,5 l

Nastavitelná teplota 80-200 °C

Časovač 0-60 min

DŮLEŽITÉ
Před připojením do elektrické sítě zajistěte vizuální kontrolu, zda je jednotka neporušená a během přepravy nedošlo 
k žádnému poškození.

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.
• 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.
• Nikdy nestrkejte prsty, tužky ani jiné předměty skrz mřížku výstupu

vzduchu.
• Nezakrývejte spotřebič.

Pozor!
Horký povrch
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• 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.

• 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 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.

• Nedotýkejte se horkých povrchů
• Nenechávejte přívodní kabel volně viset přes hranu stolu nebo kuchyňskou 

linku. Nenechávejte přívodní kabel dotýkat se horkých povrchů.
• Neumisťujte spotřebič do blízkosti plynového nebo elektrického hořáku.
• UPOZORNĚNÍ: Povrchy spotřebiče mohou být velice horké. Uchopujte

spotřebič pouze za držadlo a používej ochranné pomůcky jako je např.
kuchyňská rukavice.

• Věnujte zvýšenou pozornost, aby se do spotřebiče nedostala voda ani
jiná tekutina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

• Ingredience vkládejte vždy do koše spotřebiče, aby se zabránilo jejich
styku s topným tělesem.

• Nikdy se během provozu nebo hned po vypnutí nedotýkejte vnitřních
ploch spotřebiče. Nechte spotřebič dostatečně vychladnout.

• Nezapojujte a neovládejte spotřebič s mokrýma rukama.
• Během smažení horkým vzduchem, se uvolňuje horká pára přes výstupní

otvory vzduchu, udržujte vaše ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti od
vodní páry ze vzduchových výstupních otvorů.

• Pokud během provozu uvidíte tmavý kouř vystupující ze spotřebiče,
okamžitě jej vypněte a kontaktujte autorizovaný servis.

• Před čištěním nechte spotřebič alespoň 30 minut vychladnout.

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

• Odstraňte ze spotřebiče veškeré obalové materiály.
• Odstraňte ze spotřebiče všechny štítky a nálepky.
• Fritovací koš (2) a fritovací nádobu (6) umyjte horkou vodou (pozn.: fritovací koš (2) lze mýt v myčce na nádobí).
• Důkladně vytřete hadříkem spotřebič zvenčí i zevnitř.

Upozornění: Tato fritéza pracuje pomocí horkého vzduchu. Nikdy neplňte nádobu olejem či jiným prostředkem ke 
smažení.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

• Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch (nestavte spotřebič na hořlavý povrch).
• Umístěte fritovací koš (2) do fritovací nádoby (6).

NÁVOD K OBSLUZE

• Spotřebič postavte na suché a rovné místo.
• Zapojte přívodní kabel do zásuvky elektrického napětí.
• Opatrně vytáhněte fritovací nádobu (6) z těla spotřebiče (5).
• Vložte pokrm do fritovacího koše (2).
• Vložte fritovací nádobu zpět do těla spotřebiče
• Jakmile jsou koš i nádoba správně umístěny v těle spotřebiče, rozsvítí se kontrolka napájení.
• Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko vypínače (A) po dobu 3 sekund. Spotřebič se zapne ve výchozím nastavení. 

Teplota je nastavena na 200 °C a časovač signalizuje 15 min.
• Tlačítkem volby programů (B) nastavte požadovaný program (H-O). Aktuální program vždy na displeji střídavě

signalizuje přednastavený čas (G) a teplotu (F).
• Pro potvrzení programu stiskněte krátce tlačítko vypínače (A). Spotřebič začne pracovat.

Pozn.: Stisknutím tlačítka zvyšování "+" / snižování "-" teploty (C) lze regulovat teplotu během provozu. Stisknutím 
tlačítka zvyšování "+" / snižování "-" času (D) lze regulovat délku přípravy jídla během provozu.

• Po skončení programu uslyšíte zvukový signál.
• Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko vypínače (A) po dobu 3 vteřin
• Zkontrolujte, zda jsou pokrmy hotové.
• Vyjměte fritovací nádobu ze spotřebiče a položte ji na podložku. Posuňte plastovou zarážku na držadle a stiskněte 

tlačítko pro uvolnění fritovacího koše. Vyjměte koš z nádoby.

Pozn.: Povrchy spotřebiče jsou horké. Při manipulaci s fritovacím košem nebo fritovací nádobou vždy používejte 
držadlo!

TIPY

• Menší množství pokrmů obvykle vyžaduje kratší dobu přípravy.
• Protřepání potravin v polovině doby přípravy optimalizuje konečný výsledek a může pomoci proti nerovnoměrnému 

fritování.
• Nepřipravujte extrémně mastné potraviny.
• Při použití spotřebiče pro pečení je nutno použít formu.
• Fritovací koš lze mýt v myčce na nádobí.
• Uvnitř fritovací nádoby je znázorněna ryska „MAX“. Neplňte dále nádobu surovinami, pokud byla dosažena tato

ryska.

POPIS VÝROBKU

1 Ovládací panel
2 Fritovací koš
3 Tlačítko pro uvolnění fritovacího koše
4 Držadlo
5 Tělo spotřebiče
6 Fritovací nádoba
7 Výstup vzduchu
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POPIS OVLÁDACÍHO PANELU 
A. Vypínač
B. Volba programů
C. Regulace teploty "+", "-"
D. Regulace času "+", "-"

B

H

D

A

C

I J K L M N O

G

F

E

E. Indikátor ventilátoru
F. Indikátor nastavené teploty
G. Indikátor nastaveného času
H.-O. Přednastavené programy
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PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Program Steak Kuře Mořské 
plody

Ryby Pizza Hranolky Pečení Zelenina

Teplota (°C) 180 180 180 180 160 200 160 160

Čas (min) 16 25 12 18 17 15 25 17
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čistěte spotřebič po každém použití.
Nepoužívejte drsné a agresivní prostředky jako jsou: ostré předměty, škrabky, chemická rozpouštědla, 
ředidla apod.

• Před čištěním vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí. Nikdy neponořujte spotřebič nebo 
topné těleso do vody nebo jiné kapaliny!

• Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout.
• Vnější povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
• Fritovací nádobu naplňte horkou vodou a nechte chvíli odležet. Poté lze měkkým hadříkem umýt ve vodě s přidáním 

saponátu.
• Fritovací koš lze umýt horkou vodou s přidáním saponátu nebo v myčce na nádobí.

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.

Poďakovanie

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si výrobok značky Concept a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom 
spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si prosím pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a dobre ho odložte. Zabezpečte, aby všetci, 
ktorí budú tento výrobok používať, boli oboznámení s týmto návodom.

Technické parametre

Napätie 220-240 V~50-60 Hz

Príkon 1500 W

Kapacita koša 3,5 l

Nastaviteľná teplota 80-200 °C

Časovač 0-60 min

DÔLEŽITÉ
Pred pripojením do elektrickej siete zaistite vizuálnu kontrolu, či je jednotka neporušená a pri preprave nedošlo 
k žiadnemu poškodeniu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Nepoužívajte spotrebič inak, než je uvedené v tomto návode.
• Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové 

materiály.
• Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku 

prístroja.
• Spotrebič umiestnite zásadne na stabilný povrch bokom od iných zdrojov 

tepla.
• Pri odpájaní prístroja zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za 

prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom prístroj odpojte.
• Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom 

a používajte ho iba mimo ich dosahu.
• Osoby so zníženými pohybovými schopnosťami,  zníženým zmyslovým 

vnímaním, nedostatočne duševne spôsobilí a osoby neoboznámené 
s obsluhou môžu spotrebič používať len za dozoru zodpovednej osoby 
oboznámenej s jeho obsluhou.

• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa spotrebič používa v blízkosti detí.
• Nedovoľte, aby sa prístroj používal ako hračka.
• Nikdy nestrkajte prsty, ceruzky ani iné predmety cez mriežku výstupu 

vzduchu.
• Nezakrývajte spotrebič.

Pozor!
Horúci povrch
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• Pred montážou a demontážou spotrebiča odpojte prívodný kábel 
zo zásuvky elektrického napätia.

• Pred čistením a po použití spotrebič vypnite a vypojte zo zásuvky 
elektrického napätia.

• Spotrebič udržujte v čistote, nedovoľte, aby cudzie telesá vnikli do otvorov 
mriežok. Mohli by spôsobiť vážne zranenie, skrat, poškodiť spotrebič 
alebo spôsobiť požiar.

• Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený prívodný kábel alebo ak je 
poškodená zástrčka, poruchu dajte ihneď odstrániť autorizovanému 
servisu.

• Spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak spadol na zem, je 
poškodený alebo bol namočený do kvapaliny. Dajte ho preskúšať 
a opraviť do autorizovaného servisu.

• Spotrebič sa odporúča len na použitie v domácnosti, nie je určený na 
komerčné použitie.

• Nesiahajte na prístroj vlhkými alebo mokrými rukami.
• Prívodný kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani do inej 

kvapaliny.
• Spotrebič neopravujte sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku a osoby so 

zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom 
skúseností a znalostí, ak majú nad sebou dozor alebo boli poučené 
o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadnému 
nebezpečenstvu. Domáce čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak 
nedosiahli 8 rokov a nemajú nad sebou dozor. Deti do 8 rokov veku 
sa nesmú zdržiavať v dosahu spotrebiča ani jeho prívodu. Deti sa so 
spotrebičom nesmú hrať.

• Nedotýkajte sa horúceho povrchu.
• Prívodný kábel nenechávajte voľne visieť cez hranu stola alebo kuchynskú 

linku. Prívodný kábel nenechávajte dotýkať sa horúceho povrchu.
• Spotrebič neumiestňujte do blízkosti plynového alebo elektrického 

horáka.
• UPOZORNENIE: Povrch spotrebiča môže byť veľmi horúci. Spotrebič 

držte iba za držadlo a používajte ochranné pomôcky, napr. kuchynské 
rukavice.

• Venujte zvýšenú pozornosť, aby sa do spotrebiča nedostala voda alebo 
iná tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

• Ingrediencie vkladajte vždy do koša spotrebiča, aby sa zabránilo ich 
kontaktu s výhrevným telesom.

• Nikdy sa počas činnosti alebo hneď po vypnutí nedotýkajte vnútorných 
plôch spotrebiča. Spotrebič nechajte dostatočne vychladnúť.

• Spotrebič nezapájajte a neovládajte mokrými rukami.
• Pri vyprážaní horúcim vzduchom sa uvoľňuje horúca para cez výstupné 

otvory vzduchu, preto majte ruky a tvár v bezpečnej vzdialenosti od 
vodnej pary zo vzduchových výstupných otvorov. 

• Ak počas činnosti uvidíte tmavý dym vystupujúci zo spotrebiča, spotrebič 
okamžite vypnite a kontaktujte autorizovaný servis.

• Pred čistením nechajte spotrebič aspoň 30 minút vychladnúť.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, prípadná oprava sa neuzná ako záručná.
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POPIS VÝROBKU

1 Ovládací panel
2 Fritovací kôš
3 Tlačidlo na uvoľnenie fritovacieho koša
4 Držadlo
5 Telo spotrebiča
6 Fritovacia nádoba
7 Výstup vzduchu
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POPIS OVLÁDACIEHO PANELU 
A. Vypínač
B. Voľba programov
C. Regulácia teploty "+", "-"
D. Regulácia času "+", "-"

B

H

D

A

C

I J K L M N O

G

F

E

E. Indikátor ventilátora
F. Indikátor nastavenej teploty
G. Indikátor nastaveného času
H.-O. Prednastavené programy

PRED PRVÝM POUŽITÍM

• Zo spotrebiča odstráňte všetky obalové materiály.
• Zo spotrebiča odstráňte všetky štítky a nálepky.
• Fritovací kôš (2) a fritovaciu nádobu (6) umyte horúcou vodou (pozn.: fritovací kôš (2) možno umývať v umývačke 

riadu).
• Spotrebič dôkladne vytrite handričkou zvonka aj zvnútra.

Upozornenie: Táto fritéza pracuje pomocou horúceho vzduchu. Nikdy neplňte nádobu olejom alebo iným 
prostriedkom na vyprážanie.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

• Spotrebič umiestnite na rovný a stabilný povrch (nedávajte ho na horľavý povrch).
• Fritovací kôš (2) umiestnite do fritovacej nádoby (6).

NÁVOD NA OBSLUHU

• Spotrebič postavte na suché a rovné miesto.
• Prívodný kábel zapojte do zásuvky elektrického napätia.
• Opatrne vytiahnite fritovaciu nádobu (6) z tela spotrebiča (5).
• Pokrm vložte do fritovacieho koša (2).
• Fritovaciu nádobu vráťte do tela spotrebiča
• Keď sú kôš a nádoba správne umiestnené v tele spotrebiča, rozsvieti sa kontrolka napájania.
• Na zapnutie spotrebiča na 3 sekundy stlačte tlačidlo vypínača (A). Spotrebič sa zapne v základnom nastavení. 

Teplota je nastavená na 200 °C a časovač signalizuje 15 min.
• Tlačidlom voľby programov (B) nastavte požadovaný program (H-O). Aktuálny program vždy na displeji striedavo 

signalizuje prednastavený čas (G) a teplotu (F).
• Pre potvrdenie programu krátko stlačte tlačidlo vypínača (A). Spotrebič začne pracovať.

Pozn.: Stlačením tlačidla zvyšovania "+" / znižovania "-" teploty (C) možno regulovať teplotu počas činnosti. Stlačením 
tlačidla zvyšovania "+" / znižovania "-" času (D) možno regulovať dĺžku prípravy jedla počas činnosti.

• Po skončení programu sa ozve zvukový signál.
• Pre vypnutie spotrebiča na 3 sekundy stlačte tlačidlo vypínača (A).
• Skontrolujte, či pokrmy sú hotové.
• Fritovaciu nádobu vyberte zo spotrebiča a položte ju na podložku. Posuňte plastovú zarážku na držadle a stlačte 

tlačidlo pre uvoľnenie fritovacieho koša. Vyberte kôš z nádoby.

Pozn.: Povrch spotrebiča je horúci. Pri manipulácii s fritovacím košom alebo fritovacou nádobou vždy používajte 
držadlo!

TIPY

• Menšie množstvo pokrmov obvykle vyžaduje kratší čas prípravy.
• Pretrepanie potravín v polovici času prípravy optimalizuje konečný výsledok a môže zamedziť nerovnomernému 

fritovaniu.
• Nepripravujte extrémne mastné potraviny.
• Pri použití spotrebiča na pečenie treba použiť formu.
• Fritovací kôš možno umývať v umývačke riadu.
• Vo fritovacej nádobe je znázornená ryska „MAX“. Nádobu plňte surovinami len po túto rysku.
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PREDNASTAVENÉ PROGRAMY

Program Steak Kurča Morské 
plody

Ryby Pizza Hranolčeky Pečenie Zelenina

Teplota (°C) 180 180 180 180 160 200 160 160

Čas (min) 16 25 12 18 17 15 25 17

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Spotrebič čistite po každom použití.
Nepoužívajte drsné a agresívne prostriedky, ako sú ostré predmety, škrabky, chemické rozpúšťadlá, riedidlá 
a pod.

• Pred čistením spotrebiča odpojte prívodný kábel zo zásuvky elektrického napätia. Nikdy neponárajte spotrebič
alebo výhrevné teleso do vody alebo inej kvapaliny!

• Pred čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
• Vonkajší povrch spotrebiča otrite vlhkou handričkou.
• Fritovaciu nádobu naplňte horúcou vodou a nechajte chvíľu pôsobiť. Potom možno mäkkou handričkou umyť vo 

vode so saponátom.
• Fritovací kôš možno umyť horúcou vodou so saponátom alebo v umývačke riadu.

SERVIS

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí prístroja, môže vykonať len 
kvalifikovaný odborník alebo servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

• Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých prístrojov.
• Škatuľu od prístroja môžete dať do zberu triedeného odpadu.
• Plastové vrecúška z polyetylénu (PE) odovzdajte ako zberný odpad na recykláciu.

Recyklácia prístroja na konci jeho životnosti:

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o elektrickom odpade a elektrických 
zariadeniach (WEEE). Symbol na výrobku alebo jeho obale udáva, že tento výrobok nepatrí do 
domáceho odpadu Treba ho odovzdať na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických 
zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite negatívnym dôsledkom na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na likvidáciu odpadu. 
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, u služby na 
likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, vzhľade a technických špecifikáciách môžu nastať bez predošlého upozornenia a na tieto zmeny si 
vyhradzujeme právo.
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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:
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 ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka

Výrobca (príp. dovozca) zodpovedá za to, že výrobok 
vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a vyhovuje 
požiadavkám stanovených príslušnými technickými 
normami. Ďalej zodpovedá za to, že výrobok má také 
vlastnosti, ktoré výrobca popísal v dokumentoch 
vzťahujúcich sa k tovaru alebo ktoré spotrebiteľ 
očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe 
reklamy výrobcom prevádzanej, ako odpovedá i za 
to, že sa výrobok hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie 
výrobca uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu 
obvykle používa.

Záručná doba za akosť výrobku trvá 24 mesiacov od 
dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku 
spôsobené jeho obvyklým používaním. Právo z vadného 
plnenia spotrebiteľovi nenáleží, pokiaľ pred prevzatím 
výrobku vedel, že výrobok má vadu, alebo pokiaľ vadu 
sám spôsobil.

Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy (najmä):
• neboli dodržané podmienky pre inštaláciu,

prevádzku a obsluhu výrobku, ktoré sú uvedené
v návode na obsluhu výrobku,

• k vade došlo vplyvom mechanického, tepelného
alebo chemického poškodenia, skratom, prepätím
v sieti alebo nesprávnou inštaláciou,

• k vade došlo neodborným zásahom tretej osoby,
• k vade došlo pri živelnej udalosti,
• k vade došlo nedostatočnou alebo nevhodnou

údržbou v rozpore s návodom k obsluhe vrátane
závad spôsobených vodnými a inými usadeninami,

• k zmene farby výhrevných plôch alebo poškriabaniu 
plôch došlo v súvislosti s ich obvyklým používaním,

• sa jedná o vzhľadové a funkčné zmeny spôsobené
slnečným žiarením, tepelným žiarením alebo
vodnými a inými usadeninami,

• uplynie životnosť niektorých súčastí výrobku, napr.
akumulátorov, žiaroviek atď.

Záruka sa nevzťahuje na plnenia, ktoré boli bezplatne 
poskytnuté spolu s výrobkom (darčeky, propagačné 
predmety, apod.).

Uplatnenie reklamácie

Reklamáciu vady výrobku je potrebné uplatniť bez 
zbytočného odkladu po jej zistení, najneskôr však pred 
uplynutím záručnej doby.

Reklamáciu výrobku uplatňuje spotrebiteľ u predajcu, 
u ktorého výrobok zakúpil, prípadne u ktoréhokoľvek 
z autorizovaných servisných stredísk, ktorých zoznam 
je súčasťou balenia výrobku, prípadne je uvedený na 
internete na adrese www.my-concept.com.

Pri reklamácii výrobku je nutné výrobok poriadne 
očistiť a bezpečne zabaliť tak, aby nedošlo 
k  poškodeniu pri jeho prípadnej preprave do 
autorizovaného servisného strediska, ak nie je výrobok 
predávaný osobne.

Spotrebiteľ je povinný preukázať uzavretie kúpnej 
zmluvy predložením dokladu o kúpe výrobku.

Zároveň s reklamáciou spotrebiteľ uvedie popis 
vytýkanej vady a prevedie voľbu reklamačného 
nároku.

Vybavenie reklamácie

Ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ právo 
na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady.

Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, 
môže spotrebiteľ požadovať dodanie nového výrobku 
bez vád (výmenu), alebo ak sa týka vada len súčasti 
výrobku, výmenu takej súčasti. Ak je však požiadavka 
na výmenu výrobku alebo jeho súčasti vzhľadom 
k povahe vady neúmerná, najmä ak je možné vadu 
odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ 
právo na bezplatné odstránenie závady.

Ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, prípadne ak 
vznikne spotrebiteľovi nárok na výmenu výrobku 
alebo jeho súčasti, avšak táto výmena nie je možná, 
napr. z dôvodu vypredania daného výrobku, má 
spotrebiteľ právo výrobok vrátiť (odstúpenie od 
zmluvy).

SK Právo na dodanie nového výrobku (výmenu), alebo 
výmenu súčasti výrobku má spotrebiteľ i v prípade 
odstrániteľnej vady, ak nemôže vec poriadne používať 
pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší 
počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ i právo na 
vrátenie výrobku (odstúpenie od zmluvy).

Ak nedôjde k vráteniu výrobku (odstúpeniu od zmluvy) 
alebo ak neuplatní spotrebiteľ právo na dodanie nového 
výrobku bez vád (výmenu), na výmenu jeho súčasti 
alebo na opravu výrobku, môže požadovať primeranú 
zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu 
i v prípade, keď mu nemôže byť dodaný nový výrobok 
bez vád, vymenená súčasť výrobku alebo výrobok 
opravený, ako i v prípade, že nedôjde k zjednaniu 
nápravy v primeranej dobe alebo by zjednanie nápravy 
spotrebiteľovi spôsobilo značné problémy.

Predávajúci, autorizované servisné stredisko, či nimi 
poverený pracovník, rozhodne o reklamácii ihneď, 
v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do 
tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa 
druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu 
vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť 
vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní 
odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci 
alebo autorizované servisné stredisko vybavujúce 
reklamáciu so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej 
lehote.

Pri vrátení výrobku (odstúpení od zmluvy) je 
spotrebiteľ povinný vrátiť peniaze a tiež príslušenstvo 
výrobku a všetkých dokumentov dodaných 
s výrobkom.

Spotrebiteľ nemá nárok na vydanie vadných dielov 
a súčastí výrobku, ktoré boli vymenené v rámci opravy 
výrobku.

Všetky ďalšie práva spotrebiteľa, ktoré sa ku kúpe 
výrobku viažu, nie sú týmito záručnými podmienkami 
dotknuté.

Pozn.: Reklamácia výrobku poškodeného pri preprave 
sa riadi reklamačným poriadkom prepravcu.

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

Distribútor:

ELKO Valenta - Slovakia, s. r. o. 
Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín 
Slovenská republika
tel.: +421 326 583 465, fax: +421 326 583 466
email: info@my-concept.sk 
www: www.my-concept.sk

Podrobnosti o produktu

Model:

Výrobné číslo:

Dátum prodeja: Pečiatka a podpis prodejca:
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Seznam servisních míst

Zoznam servisných stredisiek 

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
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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




