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Likvidace obalového materiálu

 ● Všechny použité materiály jsou ekologické a lze je bez nebezpečí umístit na místo 
urěené obcí k ukládání odpadů. Obal z nového výrobku zlikvidujte přiměřeným 
způsobem.

 ● Použité plasty mohou být recyklovány a jsou označeny:  
PE = polyetylen, PS = polystyren, PP = polypropylen

 ● Kartónové části obalu byste měli odvézt do sběrny nebo do kontejneru se starým 
papírem.

Likvidace vysloužilého spotřebiče

 ● Až jednoho dne Váš starý elektrický spotřebič definitivně vyřadíte z provozu, zamezte 
jeho zneužití odštípnutím přívodního kabelu a dopravte jej do nejbližšího střediska 
recyklace odpadů. Nevyhazujte starý spotřebič do odpadu spolu s domovním 
odpadem, ale kontaktujte své místní úřady a zjistěte, zda a kde jsou ve vaší oblasti 
místa, kde lze spotřebič recyklovat.

 ● Prosím, dodržujte národní a regionální předpisy týkající se vyhazování spotřebičů 
a obalového materiálu do odpadu, jakož i značení materiálů (třřídění odpadů, sběr 
odpadů, sběrná místa).

Podrobné informace na www.elektrowin.cz

Blahopřejeme Vám k zakoupení nové multifunkční trouby

 ● Děkujeme Vám, že jste nám volbou značkového výrobku Teka projevili svoji důvěru. 
Jsme přesvědčeni, Že Vám nový výrobek poskytne dobré služby a rychle se stane ve vaší 
domácnosti nepostradatelným.

 ● Ovládání a používání tohoto spotřebiče je velmi jednoduché. Přesto vám doporučujeme 
prostudovat tento návod k obsluze, který vám ukáže, jak správně a bezpečně používat 
váš nový výrobek a jak můžete skutečně plně využívat všechny jeho funkce, dovednosti 
a příjemné vlastnosti. Řiďte se doporučeními v odstavci „Bezpečnostní pokyny“, „Obsluha“ a 
„Údržba“ tak, aby Vám Váš nový výrobek dlouho a spolehlivě sloužil.

 ● Návod k obsluze si dobře uschovejte pro pozdější možnost ověření některých rad a informací.
***

 ● Pro zajištění technického vývoje a další modernizace si výrobce vyhrazuje právo v případě 
potřeby změnit bez předchozího upozornění a závazků vzhled, technické provedení nebo 
příslušenství tohoto výrobku.

Obal výrobku

 ● Byly splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, včetně uhrazení 
finančního příspěvku organizaci zajišťující využití obalového materiálu.

 ● Doporučujeme uschovat po dobu záruky obal výrobku včetně výplní, pro případnou možnost 
bezpečného přepravení do servisního střediska.

Tento elektrický spotřebič odpovídá českým i evropským normám, týkajících se 
bezpečnosti elektrických spotřebičů určených do domácností a ochrany před 
elektromagnetickou interferencí a bylo na něj vystaveno „Prohlášení o shodě“. 

Likvidace
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Popis spotřebiče

Ovládací panel

1 Ovládací panel  8 Výstup pro chlazení vzduchu
2 Grilovací prvek  9 Montáž jednotky
3 Postranní držáky  10 Osvětlení
4 Mřížka   11 Panel zadní stěny
5 Pekáč (tác)   12 Ventilátor
6 Panty    13 Těsnění trouby
7 Vnitřní sklo   14 Dveře

1 Ovladač funkcí  3 Ovladač teploty
2 Displej   4 Dotyková tlačítka
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Symboly voliče funkcí

Funkce trouby

Úrovně výkonu mikrovln

 Informace                                                     
Popis použití jednotlivých funkcí                 
naleznete v přiloženém návodu                   

 VYPNUTÍ TROUBY

 KONVENČNÍ

 MAXIGRIL

 KONVENČNÍ S VENTILÁTOREM

 MAXIGRIL S VENTILÁTOREM

SPODNÍ PRVEK

TURBO + SPODNÍ PRVEK

TURBO

ECO

MIKROVLNY + HORKÝ VZDUCH

MIKROVLNY + GRIL

MIKROVLNY + GRIL

Mikrovlnný výkon Potraviny

200 Pomalé rozmrazování jemných potravin, udržování teploty pokrmů

400
Vaření při nízké teplotě, vaření rýže
Rychlé rozmrazování, ohřívání dětských pokrmů

600 Ohřívání a vaření pokrmů

800

Vaření zeleniny a pokrmů
Opatrné vaření a ohřívání 
Ohřívání a vaření malých porcí pokrmů

1000 Rychlé ohřívání tekutin

Model HLC 844
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Popis displeje

1 Tlačítka
,  a : umožňují Vám naprogramovat 

funkce
: umožňuje Vám spustit varné funkce
: umožňuje Vám zastavit varné funkce

2 Symboly
 Varovný časovač: Rozsvítí se, pokud je 

nastaven časovač/hodiny. Jakmile nastavený 
čas uplyne, ozve se zvukový signál. Trouba se 
na konci nastavené doby časovače nevypne. 
Tuto funkci lze rovněž použít, i když je trouba 
v provozu.

 a  Programování: Svítí pro upozorně-
ní, že je trouba naprogramována (doba vaření, 
doba ukončení a celkový čas).

 ●  Doba vaření: Tento program Vám 
umožňuje naprogramovat dobu vaření, po 
jejímž uplynutí se trouba automaticky vypne.

 ●  Zastavení doby vaření: Toto nastavení 
umožňuje naprogramovat čas, kdy se vaření 
zastaví a trouba se automaticky vypne.

 ●  Doba vaření a doba zastavení vaření: 
Toto nastavení Vám umožňuje naprogramovat 
dobu vaření a čas zastavení vaření. Trouba 
se automaticky zapne v nastavený čas a 
pracuje po zvolenou dobu vaření (doba 
vaření). Potom se automaticky vypne 
v nastavený čas (zastavení doby vaření).

 BEZPEČNOSTNÍ BLOKOVÁNÍ: Zobrazuje, 
že dotykové ovladače jsou blokovány, aby je 
nemohly použít malé děti.

Další funkce

 Zahřívání: Znázorňuje, že trouba přenáší 
teplo do pokrmů.

 Rozmrazování podle času: Kontrolka svítí, 
když je tato funkce rozmrazování podle času 
spuštěna.

 Rozmrazování podle hmotnosti: Kon-
trolka svítí, když je tato funkce rozmrazování 
podle hmotnosti spuštěna.

                UPOZORNĚNÍ
Citlivost dotykových tlačítek se nepřetržitě při-
způsobuje podmínkám prostředí. Dbejte, aby 
povrch ovládacího panelu byl vždy čistý a ne-
byly na něm žádné předměty, pokud zapínáte 
troubu.
Když displej správně nereaguje, pokud stiskne-
te ovladač, vypojte na několik vteřin troubu ze 
sítě, a poté ji znovu zapojte. Když tak učiníte, 
senzory se automaticky nastaví a budou znovu 
reagovat na dotyk.

NASTAVENÍ ČASU

 ● Jakmile troubu zapnete, na hodinách bude 
blikat 12:00.

 ● Stiskněte  nebo  pro nastavení hodin.
 ● Stiskněte OK pro potvrzení hodin.
 ● Stiskněte  nebo  pro nastavení minut.
 ● Stiskněte  pro potvrzení minut.
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 ● Pokud chcete čas upravit, stiskněte – nebo + , 
až začne čas blikat. Stiskněte OK a postupujte 
dle předcházejících pokynů.

               UPOZORNĚNÍ
V případě výpadku proudu bude nastavení ho-
din vymazáno a na displeji bude blikat 12:00. 
Resetujte a znovu nastavte hodiny.

SKRYTÍ A ODKRYTÍ HODIN

 ● Pokud chcete hodiny skrýt, stiskněte na 5 
vteřin tlačítko .

 ● Pokud chcet znovu zobrazit hodiny na displeji, 
stiskněte tlačítko  na 5 vteřin.

Používání trouby
Funkce trouby

 ● Po nastavení hodin je trouba připravena 
k používání. Nastavte funkci vaření 
ovladačem funcí a teplotu ovladačem teploty. 

                INFORMACE
U modelů s elektronickým ovládáním teploty, 
když otočíte ovladačem, na displeji se zobrazí 
teplota.
Po zvolení teploty se automaticky znovu objeví 
hodiny.

 ● Všimnete si, že během vaření svítí  Symbol, 
který znázorňuje, že je teplo přenášeno 
do pokrmu. Tento symbol zmizí, jakmile je 
dosaženo požadované teploty.

 ● Pro vypnutí trouby nastavte ovladače na .

                INFORMACE
Jakmile je varný cyklus zahájen, na displeji 
trouby se automaticky zobrazí celková doba 
cyklu, pokud není doba vaření a doba ukonče-
ní nastavena.

PROVOZ ČASOVAČE TROUBY

Programování alarmu

1. Stiskněte tlačítko  nebo  , až začne na 
displeji blikat symbol , potom stiskněte 

. Na displeji se zobrazí „0_00“. 

2. Pomocí tlačítek  nebo  zvolte čas, 
kdy chcete, aby se ozval alarm. Ozve se 
dvojí pípnutí pro potvrzení nastavení času a 
hodiny začnou odpočítávat nastavený čas. 

 Symbol začne blikat pomalu.

3. Jakmile čas uplyne, akustický signál se 
ozývá po dobu 90 vteřin a symbol  bliká 
rychle.
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                   UPOZORNĚNÍ

Při použití funkce alarmu se trouba po uplynutí 
času nevypne.

4.  Pro vypnutí alarmu stiskněte libovolné 
tlačítko. Symbol  potom zmizí.

Pokud chcete změnit čas alarmu, zopakujte 
uvedené kroky. Po zadání času ovladačem se 
zobrazí aktuální zbývající čas, který budete 
moci upravit.

               UPOZORNĚNÍ
Při použití funkce alarmu je na displeji neustá-
le zobrazen zbývající čas. S touto naprogra-
movanou funkcí není možné vidět čas nebo 
celkovou naprogramovanou dobu vaření.

Programování doby vaření

1. Pomocí ovládání trouby zvolte funkci a tep-
lotu vaření.

2. Stiskněte tlačítko  nebo  , až začne na 
displeji blikat symbol , potom stiskněte 
OK. Na displeji se zobrazí „0_00“.

3. Pomocí tlačítek  nebo  zvolte čas, kdy 
chcete, aby se ozval alarm. Ozve se dvojí 
pípnutí pro potvrzení nastavení času a ho-
diny začnou odpočítávat nastavený čas. 
Symbol Symbol začne blikat pomalu.

4. Jakmile doba vaření uplyne, trouba se vy-
pne, ozve se alarm a symbol  začne 
blikat.

5. Stiskněte symbol  pro vypnutí alarmu a 
vypněte symbol . Trouba se znovu za-
pne.

6. Nastavte ovladače do pozice , abyste 
troubu vypnuli.

Kdykoli můžete změnit zbývající čas vaření 
stisknutím tlačítka  nebo  , až začne 
symbol  rychle blikat. Pro změnu času 
stiskněte tlačítko .

Programování konce doby vaření

1. Zvolte varnou funkci a teplotu.
2. Stiskněte tlačítko  nebo  , až začne na 

displeji blikat symbol , potom stiskněte 
. Na displeji se zobrazí „0_00“.

3. Pomocí tlačítek  nebo  zvolte čas, kdy 
chcete, aby se ozval alarm. Ozve se dvojí 
pípnutí pro potvrzení nastavení času a ho-
diny začnou odpočítávat nastavený čas. 
Symbol  začne blikat pomalu.

4. Jakmile je cyklus ukončen, trouba se vy-
pne, ozve se alarm a  začne rychle bli-
kat.

5. Stiskněte symbol  pro vypnutí alarmu a 
vypněte symbol . Trouba se znovu za-
pne.

6. Nastavte ovladače do pozice , abyste 
troubu vypnuli.

Kdykoli můžete změnit zbývající čas vaření 
stisknutím tlačítka  nebo  , až začne 
symbol  rychle blikat. Pro změnu času 
stiskněte tlačítko .

Programování doby vaření a ukončení doby 
vaření
1.Zvolte varnou funkci a teplotu.
2. Stiskněte tlačítko  nebo  , až začne na 
displeji blikat symbol , potom stiskněte . 
Na displeji se zobrazí „0_00“.
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3. Pomocí tlačítek  nebo  zvolte dobu 
vaření. Ozve se dvojí pípnutí, na displeji se 
zobrazí zbývající čas a symbol  začne 
blikat.

4. Stiskněte OK pro volbu.
5. Stiskněte tlačítko  nebo  , až začne na 

displeji blikat symbol , potom stiskněte 
OK. Na displeji se zobrazí „0_00“.

6. Zvolte konec doby vaření pomocí tlačítek 
 nebo .

7. Trouba zůstane odpojena s rozsvícený-
mi symboly  a . Nyní je trouba na-
programována.

8. Jakmile nastane čas pro spuštění, trouba 
se zapne a bude v provozu po dobu, která 
byla naprogramována.

9. Během vaření je na displeji zobrazen zbý-
vající čas a bliká symbol .

10. Když doba vaření uplyne, trouba se vypne, 
ozývá se alarm a bliká symbol .

11. Pro vypnutí alarmu a zhasnutí symbolu  
stiskněte libovolné tlačítko. Trouba se opět 
zapne.

12. Nastavte ovladače do pozice Symbol, 
abyste troubu vypnuli.

Kdykoli můžete změnit zbývající čas vaření 
stisknutím tlačítka  nebo  , až začne 
symbol  rychle blikat. Pro změnu času 
stiskněte tlačítko .

Mikrovlny

1. Zvolte funkci mikrovln.
2. Na displeji se zobrazí 00:30 (funkce rychlé-

ho začátku) ve výchozím nastavení. Stisk-
něte  nebo  , až se na displeji zobrazí 
1:00.

3. Pro potvrzení stiskněte .
4. Na displeji je zobrazena výchozí doba va-

ření. Pomocí tlačítek  nebo  nastavte 
požadovanou dobu vaření.

5. Pro potvrzení stiskněte .
6. Na displeji je zobrazeno výchozí nastavení 

výkonu. Pomocí tlačítek  nebo  na-
stavte požadovaný výkon.

7. Potvrďte stisknutím tlačítka .
8. Stiskněte tlačítko symbol  pro spuštění 

funkce mikrovln s požadovanými parame-
try.

Rychlý začátek

1. Zvolte mikrovlnnou funkci.
2. Stiskněte symbol  a mikrovlny začnou 

okamžitě pracovat ve funkci mikrovln na 
maximální výkon po dobu 30 vteřin.

3. Pokud chcete zvýšit provozní dobu, stisk-
něte opět symbol . Při každém stisknutí 
se provozní doba zvýší o 30 vteřin.

Rozmrazování podle času

1. Zvolte funkci mikrovln.
2. Stiskněte  nebo , až se na displeji ob-

jeví symbol . 
3. Stiskněte tlačítko  pro požadovanou vol-

bu.
4. Na displeji je zobrazen výchozí čas rozmra-

zování. Pomocí tlačítek  nebo  zvolte 
požadovanou dobu.

5. Stisknutím tlačítka  spustíte funkci roz-
mrazování podle času dle požadovaných 
parametrů.

! POZOR
Mikrovlnnou troubu používejte, když je
potravina (nebo sklenka s tekutinou) určená
k ohřívání, vložena do trouby. Nezapínejte
mikrovlnný ohřev, když je trouba prázdná.

! DŮLEŽITÉ
Při používání mikrovlnného ohřevu vyndejte
vždy kovový rošt z trouby. Použijte pouze
skleněný pekáč, na který pokládejte potraviny
určené k ohřevu.
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               UPOZORNĚNÍ
Rady ohledně časů rozmrazování viz Průvodce 
vaření.

               INFORMACE
Když se na displeji objeví slovo „TURN“ (obrá-
tit), otevřete dvířka, otočte pokrm a stiskněte 

. Proces bude pokračovat.

ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

1. Zvolte funkci mikrovln.
2. Stiskněte  nebo , až se na displeji ob-

jeví symbol . 
3. Stiskněte tlačítko  pro požadovanou vol-

bu.
4. Na displeji bliká „F01“ jako výchozí hod-

nota. Pomocí tlačítek  nebo  nastavte 
požadovanou hodnotu pro rozmrazování.

5. Stiskněte  pro potvrzení.
6. Na displeji bliká výchozí hmotnost. Nastav-

te požadovanou hmotnost pomocí tlačítek 
 nebo .

7. Stiskněte  pro potvrzení.
8. Stisknutím tlačítka  spustíte funkci roz-

mrazování podle hmotnosti dle požadova-
ných parametrů.

Následující tabulka znázorňuje funkce pro-
gramů pro rozmrazování podle hmotnosti, 
uvádí váhová rozmezí, dobu rozmrazování a 
dobu odpočinku (aby se dosáhlo rovnoměrné 
teploty pokrmů).

Program Potravina Hmotnost
(kg)

Čas
(min)

Doba odpo-
činku (min)

F01 Maso 0.10-2.00 2:10-43 20-30

F02 Drůbež 0.10-2.50 2:20-58 20-30

F03 Ryby 0.10-2.00 2-40 20-30

F04 Ovoce 0.10-0.50 2:36-13 10-20

F05 Chleba 0.10-0.80 2:25-19 10-20

               INFORMACE
Když se na displeji objeví slovo „TURN“ (obrá-
tit), otevřete dvířka, otočte pokrm a stiskněte 

. Proces bude pokračovat.

KOMBINOVANÉ FUNKCE

1. Funkčním ovladačem nastavte funkci mik-
rovlny + konvenční trouba.

2. Na displeji je zobrazena výchozí doba vaře-
ní. Pomocí tlačítek  nebo  zvolte poža-
dovanou dobu vaření. 

3. Stiskněte  pro potvrzení.
4. Na displeji je zobrazeno výchozí nastavení 

výkonu. Pomocí tlačítek  nebo  zvolte 
požadovaný výkon. 

5. Stiskněte  pro potvrzení.
6. Stisknutím tlačítka  spustíte funkci dle 

požadovaných parametrů.

                UPOZORNĚNí
Otáčením ovladače teploty můžete kdykoli 
změnit hodnotu nastavené teploty.

               UPOZORNĚNÍ
Maximální výkon, který můžete nastavit, je 600 W.



11

Bezpečnostní pokyny
BEZPEČNOSTNÍ BLOKOVÁNÍ

Tuto funkci můžete zvolit, kdykoli budete 
troubu používat.

Pro aktivaci této funkce stiskněte  na ně-
kolik vteřin, až uslyšíte pípnutí a na displeji se 
objeví symbol . Trouba je zamčená.

Pokud je trouba vypnutá a aktivujete funkci 
bezpečnostního blokování, trouba nebude 
pracovat, i když zvolíte varnou funkci.

Pokud je tato funkce aktivována během vaření, 
budou uzamčeny pouze displej a ovladače.

Pro deaktivaci zámku stiskněte na několik 
vteřin , až uslyšíte pípnutí.

REŽIM SHOWROOMU

Tento režim je používán v předváděcích 
prostorách pro ukázku klientům, jak trouba 
funguje při uvedených funkcích, ale nedochází 
k aktivaci ohřevu.

Pro aktivaci předváděcího režimu stiskněte 
 a .

Pro deaktivaci této funkce stiskněte opět 
 a .

Funkce TEKA Hydroclean
Tato funkce umožňuje snadné odstranění 
mastnoty a jiných zbytků potravin, které mo-
hou uvíznout na stěnách trouby.

Pro snadnější čištění nenechávejte nečistoty 
dlouho hromadit. Čistěte troubu pravidelně.

Programování funkce TEKA Hydroclean

               UPOZORNĚNÍ

Nelijte vodu do horké trouby, neboť by mohlo 
dojít k poškození smaltu uvnitř trouby.

Vždy spusťte cyklus, když je trouba studená. 
Výsledek by mohl být ovlivněn a povrch po-
škozen, pokud by byla trouba příliš horká.

Nejprve odstraňte vše z vnitřního prostoru 
trouby (pekáče a příslušenství), včetně po-
stranních držáků a teleskopických pojezdů.

Postupujte dle pokynů, které jsou uvedeny 
v příručce pro instalaci a údržbu.

1. Po vychladnutí trouby rozložte hadřík na 
spodní straně trouby.

2. Opatrně nalijte 200 ml vody na dno vnitřní-
ho prostoru trouby.

                INFORMACE

Lepších výsledků dosáhnete přidáním čajové 
lžičky jemného mycího prostředku do sklenice 
vody před jejím nalitím na hadřík.

!
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3. Otočte ovladačem do polohy .
4. Nastavte teplotu na 90 C.
5. Na časovači naprogramujte dobu trvání na 

4 minuty.
6. 6. Po 4 minutách se ozve alarm a trouba se 

přestane zahřívat.

7. 7. Otočte ovladačem do polohy .
8. 8. Vyčkejte asi 20 minut, až vnitřek trouby 

zchladne.

                DŮLEŽITÉ
Neotevírejte troubu dříve, dokud není fáze 
zchladnutí trouby dokončená.
Je to velmi důležité, aby funkce Hydroclean 
pracovala správně.

9. Veškeré zbytky nečistot i zbylá voda mohou 
být nyní z trouby odstraněny hadříkem.

Funkce Hydroclean probíhá při nízkých tep-
lotách. Avšak doba ochlazování se může lišit v 
závislosti na pokojové teplotě.

               UPOZORNĚNÍ
Než se dotknete vnitřního prostoru trouby, 
přesvědčte se, že je dostatečně vychladlý.

Pokud je po použití funkce Hydroclean ještě 
zapotřebí důkladnější vyčištění, použijte ne-
utrální čisticí prostředky a neabrazivní houby.





Jméno technika (hůlkově): Datum zapojení a přezkoušení:

Kontaktní údaje technika:
Adresa:

Telefon:

Razítko a podpis technika:

Vyplní oprávněná osoba při zapojení spotřebiče

DOVOZCE:
TEKA-CZ, spol.s r.o.
V Holešovičkách 593

182 00 Praha 8
  

Tel: 284 691 940
Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

www.tekaservis.cz,  servis@teka-cz.cz



Záruční podmínky
 ● Výrobek byl před odesláním z výrobního závodu přezkoušen a výrobce ručí za to, že výrobek bude mít 
po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za předpokladu, že jej bude 
spotřebitel užívat v souladu s návodem k obsluze.

 ● Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu § 2161 dle zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
na bezplatné odstranění závad, které vznikly v průběhu záruční lhůty chybou výroby nebo vadou materiálu.

 ● Za podmínek dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k obsluze nebo jiným ustanovením 
výrobce se na uvedený výrobek poskytuje uživateli záruční doba 24 měsíců od data prodeje vyznačeného 
prodejcem na záručním listě.

 ●  Záruční opravu provede pověřená opravna servisní sítě na základě předložení správně a úplně vyplněného 
záručního listu spolu s dokladem o zakoupení. Adresu pověřené opravny sdělí prodejce.

 ● Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu u autorizovaného servisu do 
dne ukončení opravy výrobku. Tyto skutečnosti je kupující povinen doložit čitelnou kopií opravního listu. 
Nebude-li při opravě zjištěna závada spadající do záruky, uhradí náklady spojené s výkonem servisního 
technika uživatel výrobku.

 ● Záruka se vztahuje pouze na smluvený účel užívání, jímž je určení výrobku výhradně pro užití v domácnosti 
a podle přiloženého návodu k obsluze. Vadou se tedy pro účely uplatnění záruky rozumí prokazatelná vada 
materiálu, případně chybné provedení dílu či sestavy (nikoliv však obvyklé vlastnosti výrobku určeného pro 
domácí použití, jež však případně neodpovídají subjektivním představám kupujícího).

 ● Záruka se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poruchy v elektrické 
síti nebo bytové instalaci, nesprávným tlakem plynu nebo nečistotou v přívodní síti plynu, nevhodnými pro-
vozními podmínkami (vlhké, prašné, chemicky či jinak nevhodné prostředí), na poškození způsobené do-
pravou a manipulací, neodvratnou událostí (Živelnou pohromou), neoprávněným servisním zásahem, nebo 
je-li výrobek instalován či obsluhován v rozporu s obsahem návodu k obsluze. Záruka se dále nevztahuje 
na spotřební materiál, jako jsou Žárovky, filtry, snímatelné části ze skla nebo plastických hmot, nevhodné 
skladování, nadměrné opotřebení, na poškození způsobené vložením nevhodného předmětu do spotřebiče 
apod.

 ● Prodávající je povinen výrobek vybalit, prokázat povrchovou i vzhledovou kvalitu a kompletnost výrobku 
a zároveň informativně seznámit zákazníka s obsluhou a použitím. Poté je povinen vyplnit na přední straně 
záručního listu veškeré údaje v tučném rámečku a správnost údajů potvrdit razítkem prodejny a podpisem. 
Všechny údaje musí být vyplněny ihned při prodeji a nesmazatelným způsobem. Neúplně vyplněný nebo 
přepisovaný záruční list je neplatný.

Upozornění pro uživatele:

 ● Uživatel výrobku je povinen na vlastní náklady zabezpečit vyhovující elektrickou, plynovou a vodovodní 
instalaci dle platných norem a předpisů. Nesprávné připojení k elektrické, plynové nebo vodovodní instalaci 
nespadá do záruční opravy.

 ● Při reklamaci v záruční době výrobek vyčistěte a zabalte do originálního obalu s příslušnými vnitřními 
vložkami. Z hygienických důvodů se znečištěné výrobky do opravy nepřijímají.

 ●  Záruka se vztahuje pouze na výrobky uvedené na český trh společností Teka-CZ, s r.o. Důsledky ze ztráty 
záručního listu jdou na vrub kupujícího.

 ● Ve Vašem zájmu je práce opravny kontrolována. Prosíme Vás proto, abyste při kontrolách vyšli našim 
pracovníkům vstříc poskytnutím nutných informací, zejména předložením tohoto záručního listu a kopií 
opravných listů aby nemohly vzniknout pochybnosti o oprávněnosti záruční opravy.

DOVOZCE:
TEKA-CZ, spol.s r.o.
V Holešovičkách 593

182 00 Praha 8

Tel: 284 691 940
Servisní linka pro poskytování informací o servisní síti

www.tekaservis.cz,  servis@teka-cz.cz






