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ÚVOD

Vážení priatelia,
Predstavujeme vám prístroj na prípravu dojčenského mlieka AGU PMBF2, vášho 
najlepšieho pomocníka pre úspešný rast a vývoj dieťaťa.

Po stiahnutí mobilnej aplikácie «AGU» budete mať k dispozícii aj ďalšie funkcie!

Prečítajte si pozorne tento návod, aby ste zaistili správnu a bezpečnú 
prevádzku prístroja. 

Výrobca nenesie zodpovednosť za prevádzku prístroja, pokiaľ by boli 
porušené pravidla popísané v tomto dokumente. 

Uchovávajte tento návod na obsluhu po celú dobu používania.

1
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ZOZNAM SYMBOLOV

Význam		 Symbolov
Výrobok spĺňa základné požiadavky:
 • smernica EMC 2014/30/EU o elektromagnetickej 

kompatibilite;
 • smernica LVD 2014/35/EU týkajúca sa zariadení  

s nízkym napätím;
 • smernica RoHS 2011/65/EU o obmedzení používania 

niektorých nebezpečných látok v elektrických  
a elektronických zariadeniach.

(OEEZ) (smernica ES o odpadných elektrických a elektronic-
kých zariadeniach). Toto označenie znamená, že zariadenie 
sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa 
zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia a ľuds-
kého zdravia, musí sa tento odpad oddeliť od ostatných dru-
hov odpadu a zlikvidovať v súlade s príslušnými prijatými 
normami.

Výrobok spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU o obme-
dzení používania niektorých nebezpečných látok v elektric-
kých a elektronických zariadeniach.

Výrobok spĺňa hlavné požiadavky nasledujúcich dokumentov:
 • Technického predpisu colnej únie 020/2011 o elektro-

magnetickej kompatibilite technických zariadení.
 • Technického predpisu colnej únie 004/2011 týkajúce sa 

bezpečnosti nízkonapäťových zariadení.

Varovanie/Pozor. 

Pred spustením prístroja si dôkladne prečítajte tento návod 
na použitie.

Výrobca.

Dátum výroby.

Autorizovaný zástupca výrobcu v Európskej únii. 

2
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 ROZSAH POUŽITIA

Zariadenie je určené na prípravu dojčenskej mliečnej výživy a má nasledujúce 
výhody:

 • zaistenie presných pomerov a teploty;

 • možnosť pripraviť výživu vzdialene pomocou smart telefónu;

 • prietokový výhrevný systém, ktorý umožňuje okamžitý ohrev vody na 
požadovanú teplotu. Nie je treba udržovať teplotu celkového objemu vody, 
čo zaisťuje úsporu energie a zabraňuje rastu mikroorganizmov vo vode.

OBSAH BALENIA

 • Prístroj na prípravu dojčenského mlieka AGU PMBF2 – 1 ks.

 • Silikónové tesnenie – 2 ks.

 • Návod na použitie – 1 ks.

3
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 HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

ŠPECIFIKÁCIE	

Typ Prístroj	na	prípravu	dojčens-
kého	mlieka

Napätie 220 V / 50 Hz

Maximálna spotreba energie, W 2200

Spotreba energie v pohotovostnom režimu, W Menej než 5

Množstvo vody, l 1,2

Množstvo prípravku, g 200

Rozmery, DхŠхV, mm 335x147x330

Hmotnosť, kg 3,2

POPIS PRÍSTROJA

Pred spustením prístroja na prípravu dojčenského mlieka AGU PMBF2 
si dôkladne prečítajte tento návod na použitie.

OVLÁDACÍ	PANEL

5
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HLAVNÉ	SÚČÁSTI	ZARIADENIA		

Prídavná nádoba
Nádoba na zmes

Zásobník  
na vodu

Zapnuté / 
Vypnuté

Nálevka

Odkvapkávacia 
miska

misikova
Prečiarknutie

misikova
Vložený text
SÚČASTI



30

SÚČASTI	ZARIADENIA

Veko

Zámok miešadla

Mixér

Miešadlo

Nádoba na zmes

Skrutka

Hriadeľ

Silikónové 
tesnenie

Kryt nálevky

Rošt odkvapkávacej 
misky

Podstavec  
odkvapkávacej misky

Nálevka

Zásobník na vodu

Prídavná nádoba
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 BEZPEČNOSTNÉ PREVÁDZKOVÉ POKYNY

POZOR
 • Záruka sa nevzťahuje na prístroje, behom prevádzky ktorých boli 

porušené bezpečnostné opatrenia.

 • Používajte IBA detskú (balenú) prevarenú vodu izbovej teploty!

 • Nepridávajte vodu s teplotou vyššou než 45 °С.

 • Nepridávajte neprevarenú vodu.

Pokiaľ	 je	voda	v	zásobníku	príliš	horú-
ca	alebo	prekračuje	nastavenú	 teplotu,	
zariadenie	 zablokuje	 proces	 prípravy	
výživy,	 pokým	 sa	 voda	 neochladí	 na	
prijateľnú	teplotu.	Na	ovládacom	paneli	
začne	 blikať	 indikátor	 tlačidla	 «Warm	
water».

 • Nesprávne použitie prístroja spôsobí stratu záruky.

 • Používajte prístroj iba k určenému účelu. Tento prístroj je určený iba 
pre domáce použitie a pre výrobu detskej výživy.

 • Nenechávajte zapojený prístroj bez dozoru.

 • rístroj neponárajte do vody ani do iných kvapalín.

 • Nevystavujte prístroj prudkým zmenám teploty.

 • Prístroj nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla (kuchynskej rúry, radiá-
tora atď.), otvoreného ohňa alebo na priamom slnečnom svetle.

 • Nerozoberajte prístroj.

 • Prístroj neopravujte samostatne. Pokiaľ zistíte poruchu, kontaktujte 
autorizované servisné stredisko.

 • Nepracujte s chybným prístrojom alebo s poškodeným napájacím 
káblom.

7
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Vložený text
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Prístroj
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 • Tento prístroj nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí), ktoré 
majú fyzické, nervové či mentálne postihnutie alebo nedostatok skú-
seností a znalostí, pokiaľ tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo ne-
boli poučené o používaní tohto prístroja osobou zodpovednou za ich 
bezpečnosť. 

 • Je nutné dohliadnuť na to, aby sa deti nehrali s prístrojom!

 • Skladujte a používajte prístroj mimo dosahu detí.

PREDBEŽNÉ ČISTENIE

Pred prvým použitím dôkladne prepláchnite všetky odnímateľné diely 
pod prúdom teplej tečúcej vody (použite neutrálne čistiace prostriedky), 
následne ich utrite suchou handričkou alebo počkajte, až úplne vyschnú.

ODNÍMATEĽNÉ	SÚČASTI,	KTORÉ	MUSIA	BYŤ	VOPRED	OČISTENÉ

8
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PORADIE MONTÁŽE A PRÍPRAVA K PREVÁDZKE

1. Namontujte tesnenie podľa obrázku 1, položka 5.

2. Namontujte nádobu na výživu (obr. 1, položka 3) tak, aby sa lišta nádoby zhodo-
vala s drážkou (slotom) na hlavnej jednotke, ako je znázornené na obrázku 1, 
položka 2 (2.1–2.6). Uistite sa, že je nádoba pevne zasunutá do slotu a že zuby 
hriadeľa nádoby a hlavná jednotka do seba nenarážajú (sú spojené). V prípade 
potreby otočte hriadeľ nádoby ručne a znovu vložte nádobu. 

9

Obrázok 1.
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3. Namontujte zásobník na vodu (obr. 1, položka 4). Všimnite si, že lišta na tele 
zásobníka na vodu musí byť pevne zasunutá do drážky (slotu) na plášti hlav-
nej jednotky a zásobník musí byť úplne zasunutý do spodnej časti podstavca. 
Naplňte zásobník vodou, ale neprekračujte hladinu označenú MAX.

POZOR
Teplota vody by mala byť o niekoľko stupňov nižšia než teplota pre prípravu 
výživy; v opačnom prípade bude prístroj v pohotovostnom režime, pokiaľ sa 
voda neochladí. V takom prípade začne blikať indikátor tlačítka «Warm water». 
Pre správne fungovanie prístroja používajte detskú (balenú) prevarenú vodu 
s izbovou teplotou, približne 25 °C.

4. Na zásobník na vodu namontujte prídavnú nádobu (obr. 1, položka 5).
5. Uzavrite prídavnú nádobu vekom (obr. 1, položka 6).
6. Namontujte nálevku (obr. 1, položka 8) tak, aby sa lišta veka nálevky zhodo-

vala s drážkou na tele nálevky, ako je znázornené na obrázku 1, položka 7. 
Uistite sa, že nálevka je pevne vložená (až na doraz) do slotu.

7. Po montáži podľa obr. 1, položka 9, nainštalujte odkvapkávaciu misku 
(obr. 1, položka 10).

POZOR
 • Používajte IBA detskú (balenú) prevarenú vodu izbovej teploty!

 • Nepridávajte vodu s teplotou vyššou než 45 °С.

NASTAVENIE	PARAMETROV	VÝŽIVY
Pred prvým spustením prístroja a pred použitím novej výživy je nutné upraviť 
parametre výživy. Naplňte prístroj vodou. Zapnite ho, namontujte zásobník 
na vodu pod nálevku, stlačte a podržte tlačidlo  20 sekundi. po dobu 
20 sekúnd. Ručne nakonfigurujte parametre výživy, postupujte podľa pokynov 
na strane 36 alebo použite mobilnú aplikáciu AGU podľa pokynov na strane 35.

INŠTALÁCIA	A	NASTAVENIE	APLIKÁCIE

POZOR
Ak chcete pracovať s aplikáciou, potrebujete mobilný telefón s operačným 
systémom iOS 6.0 a vyšším alebo Android 4.5 a vyšším. Telefón musí byť 
pripojený k Internetu a musí v ňom byť povolené bezdrôtové pripojenie.

Bezdrôtová	komunikácia: verzia 4.0 LE (kompatibilná s aplikáciou)

misikova
Prečiarknutie

misikova
Vložený text
internetu
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POZNÁMKY
Požiadavky	na	smart	zariadenie:	 
iOS:	iPhone 4S alebo novší, iOS 6.0 alebo novší.

Android:	bezdrôtová komunikácia 4.0 alebo novší,  
Android 4.5 alebo novší.

1. Stiahnite aplikáciu.

Možnosť	a:	pre priame stiahnutie aplikácie oskenujte kód QR.

Možnosť	 b: prejdite do služby GooglePlay alebo AppStore a do 
vyhľadávacieho poľa zadajte «AGU».

2. Spusťte aplikáciu.

3. Zaregistrujte sa alebo sa prihláste prostredníctvom sociálnej siete.

4. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k «Prístroju na prípravu dojčenského 
mlieka AGU PMBF2».

5. Zadajte potrebné údaje o dieťati.

6. Naplňte nádobu na vodu. Teplota vody by mala byť o niekoľko stupňov nižšia 
než teplota pre prípravu výživy; v opačnom prípade bude prístroj v pohoto-
vostnom režime, pokiaľ sa voda neochladí. V takom prípade začne blikať indi-
kátor tlačítka «Warm water». Pre správne fungovanie prístroja používajte 
detskú (balenú) prevarenú vodu izbovej teploty, približne 25 °C.



36

7. Namontujte zásobník na vodu pod nálevku.

8. Zapnite prístroj.

9. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo  pre zaplnenie systému vodou. Naliata 
voda vyteká zo zásobníku na vodu.

10. Kliknite na tlačidlo «Pripojiť» v aplikácii.

POZOR	
Pripojenie k prístroju je možné iba v prípade, že nedošlo k žiadnym chybám. 
Pred pripojením sa uistite, že tlačidlo «Warm water» nebliká, ale nepretržite 
svieti, inak opakujte krok 9.

11. Oskenujte čiarový kód z obalu. Pokiaľ je všetko vykonané správne, na displeji sa 
zobrazí výživa a program prípravy výživy. Teraz môžete pripraviť výživu (viď 
«Príprava detskej výživy», strana 38).

NOVÁ	VÝŽIVA	=	NOVÉ	PARAMETRE.
Stačí	oskenovať	nový	čiarový	kód	z	obalu,	aby	ste	zmenili	parametre	
výživy.

NASTAVENIE	PARAMETROV	VÝŽIVY	V	MANUÁLNOM	REŽIME
Ak chcete zariadenie nakonfigurovať bez použitia smart telefónu, postupujte takto: 

1. Prejdite na nasledujúcu webovú stránku: 
agu-baby.com	→	produkty	→	STROJE	PRE	PRÍPRAVU	
DETSKEJ	VÝŽIVY	→	Databáza	receptov.
Nájdite výživu, ktorú práve používate. Budete mať k dispozícii nasledujúce 
informácie: objem vody, teplota prípravy, recept a program prípravy pre daný 
objem vody.

2. Pred zahájením prevádzky prístroja skontrolujte, či je v nádobe na zmes 
dostatočné množstvo zmesi.

DETSKÁ 
VÝŽIVA
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POZOR	
Pre	správnu	prípravu	výživy	by	v	nádobe	malo	byť	aspoň	30–40	gramov	
zmesi.

3. Naplňte zásobník na vodu. Teplota vody by mala byť o niekoľko stupňov nižšia 
než teplota pre prípravu výživy; v opačnom prípade bude prístroj v pohoto-
vostnom režime, pokiaľ sa voda neochladí. V takom prípade začne blikať indi-
kátor tlačítka «Warm water». Pre správne fungovanie prístroja používajte 
detskú (balenú) prevarenú vodu izbovej teploty, približne 25 °C.

4. Umiestnite zásobník na vodu pod nálevku.

5. Zapnite prístroj.

6. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo  pre zaplnenie systému vodou. Naliata 
voda vyteká zo zásobníka na vodu.

Poznámka:	Keď stlačíte tlačidlo , voda v nastavenom objeme a teplote 
natečie do nádrže bez pridania výživy.

7. Kliknite na tlačidlo . Pomocou tlačidiel  nastavte potrebné 
množstvo hotového množstva výživy od 30 ml do 300 ml.

8. Stlačte tlačidlo  a potom nastavte požadovanú teplotu pre prípravu 
výživy pomocou tlačidiel  od 25 °C do 50 °C.

9. Stlačte tlačidlo  3x a nastavte požadovaný program prípravy výživy pre 
daný objem vody pomocou tlačidiel  od 1 do 9. Teraz môžete 
pripraviť výživu (viď «Príprava detskej výživy», strana 38).

POZOR
 • Používajte IBA prevarenú vodu izbovej teploty.

 • Nepridávajte vodu, ktorá má viac než 45 °C.

 • Používajte iba detskú (balenú) prevarenú vodu!
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PREVÁDZKOVÉ ZÁSADY A POSTUPY

PRÍPRAVA	DETSKEJ	VÝŽIVY
1. Pred použitím prístroja skontrolujte zmes v nádobe.

POZOR
Pre	správnu	prípravu	výživy	by	v	nádobe	malo	byť	aspoň	30–40	gramov	
zmesi.

2. Naplňte zásobník na vodu. Teplota vody by mala byť o niekoľko stupňov nižšia 
než teplota pre prípravu výživy; v opačnom prípade bude prístroj v pohotovost-
nom režime, pokiaľ sa voda neochladí. V takom prípade začne blikať indikátor 
tlačítka «Warm water». Pre správne fungovanie prístroja používajte detskú 
(balenú) prevarenú vodu izbovej teploty, približne 25 °C.

3. Umiestnite nádobu pre pripravenú výživu pod nálevku. Pokiaľ je nádoba pre 
pripravenú výživu príliš vysoká a nezapadá do priestoru medzi nálevkou a 
odkvapkávacou miskou, odstráňte rošt odkvapkávacej misky a nainštalujte 
nádobu pre pripravenú výživu bez roštu.

POZOR
 • Používajte IBA prevarenú vodu izbovej teploty.

 • Nepridávajte vodu, ktorá má viac než 45 °C.

4. V	manuálnom	režime	ovládania prístroja na prípravu dojčenského mlieka 
stlačte tlačidlo . Keď bude výživa pripravená, zaznie zvukový signál 
(pípnutie).

5. V režime ovládania prístroja na prípravu dojčenského mlieka pomocou apli-
kácie nastavte požadované množstvo výživy a stlačte tlačidlo «Štart».

10

DETSKÁ 
VÝŽIVA

alebo
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ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Ak	nepoužívate	prístroj	dlhšiu	dobu:

Raz za tri dni zapnite cirkuláciu vody v systéme stisnutím tlačidla . Predtým 
umiestnite zásobník na vodu pod nálevku.

Pokiaľ neplánujete používať prístroj dlhšie než 3 dni, vyprázdnite zásobník 
na vodu. Potom vypustite vodu zo systému prístroja stisnutím a pridržaním 
tlačidla  na 20 sekúnd.

Pokiaľ neplánujete prístroj používať dlhšiu dobu, kontaktujte miestne servisné 
stredisko, aby ho pripravili na dlhodobé uskladnenie. 

1.  Počas prevádzky pred prvým použitím dôkladne prepláchnite všetky odní-
mateľné diely pod prúdom teplej tečúcej vody (použite neutrálne čistiace 
prostriedky), následne ich utrite suchou handričkou alebo počkajte, až úplne 
vyschnú. Odporúčaná frekvencia čistenia je raz za deň.

2. Očistite prístroj mierne navlhčenou handričkou. NEPONÁRAJTE hlavnú 
jednotku prístroja do vody alebo iných kvapalín a NEPOUŽÍVAJTE chemické 
alebo abrazívne čistiace prostriedky.

3. Očistite všetky plastové diely prístroja ihneď po ich kontakte s olejovitý-
mi látkami, korením, octom a silne ochutenými alebo farbiacimi látkami. 
Zabráňte kontaktu s kyselinami a citrusovými šťavami.

4. Pred použitím vždy postavte prístroj na tvrdú rovnú plochu.

5. Netlčte do prístroja, predchádzajte jeho nárazom a pádom z výšky.

6. Prístroj je určený pre domáce použitie a nesmie sa používať na komerčné účely.

7. Uchovávajte prístroj na chladnom suchom mieste.

11
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MOŽNÉ PORUCHY A ICH ODSTRANENIE

Pokiaľ pri používaní prístroja príde k nejakým problémom, najprv skontrolujte 
nasledujúci zoznam.

Problém Možné	príčiny Riešenie

Výživa je príliš 
studená / horúca

Nesprávne  
nastavenie teploty Skontrolujte nastavenie teploty

Prístroj nie je zobra-
zený medzi dostup-
nými

Bezdrôtové pripo-
jenie a internet nie 
sú povolené

Skontrolujte, či je aktivovane bezdrôtové 
pripojenie v telefóne

Na displeji  
sa zobrazuje «Err»

V systému prístroja 
a v zásobníku  
na vodu nie je 
žiadna voda

Skontrolujte, či je v zásobníku voda

Prístroj sa nezapne
Prístroj nie je 
pripojený k sieti 
striedavého prúdu

Skontrolujte, či je prístroj zapojený do elek-
trickej zásuvky

Tlačidlo «Warm 
water» bliká a prístroj 
nereaguje na stlače-
nie žiadneho tlačidla

V systému nie je 
voda, alebo je príliš 
horúca

Skontrolujte, či je voda v zásobníku, stlačte 
tlačidlo «Warm water» – prístroj skontroluje 
všetky prívody vody

Displej sa nerozsvieti

Zariadenie nie  
je zapnuté

Skontrolujte spínač O / I a uistite sa,  
že je zapnutý

Kábel ovládacieho 
panelu je poškodený 
alebo odpojený

Skontrolujte celistvosť kábla. Skontrolujte, 
či je kábel zapojený do zásuvky

Únik vody na povrchu 
nálevky

Nálevka nie  
цje správne nainšta-
lovaná

Znovu nainštalujte nálevku
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Počas prípravy 
detskej výživy tečie 
iba voda  
(stroj «pripravuje» 
iba vodu)

Nádoba na zmes nie 
je správne nainšta-
lovaná

Uistite sa, že nádoba je nainštalovaná 
tak, aby sa lišta nádoby zhodovala s dráž-
kou (slotom) na hlavnej jednotke, ako je 
znázornene na obrázku 1, položka 2 (2.1–
2.6). Uistite sa, že je nádoba pevne zasu-
nutá do slotu a že zuby hriadeľa nádoby  
a hlavná jednotka do seba nenarážajú (sú 
spojené). V prípade potreby otočte hria-
deľ nádoby ručne a znovu vložte nádobu. 
Skontrolujte, či je nádoba pre zmes správ-
ne zostavená. Uistite sa, že lišta veka nále-
vky sa zhoduje s drážkou na tele nálevky, 
ako je znázornene na obrázku 1, polož-
ka 7. Uistite sa, že nálevka je až na doraz 
usadená v bloku

Počas prípravy 
detskej výživy  
sa sype iba zmes 
sušeného mlieka 
(stroj «pripravuje» 
iba zmes)

Chýba voda Naplňte nádobu vodou, ale neprekračujte 
hladinu označenú MAX

Zásobník na vodu  
nie je správne  
nainštalovaný

Uistite sa, že lišta na tele zásobníku na 
vodu je pevne zasunutá do drážky (slotu) 
na plášti hlavnej jednotky a že je až na 
doraz zasunutá do spodnej časti podstavca.
Stlačte tlačidlo «Teplá voda» pre kontrolu 
prívodu vody. Opakujte, pokiaľ voda 
nezačne normálne prúdiť

POZOR

Pokiaľ stroj nepracuje ani po vykonaní vyššie uvedených postupov, obráťte 
sa na najbližšieho predajcu alebo kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

Nezapínajte prístroj, pokiaľ je niektorá z jeho súčastí poškodená alebo 
nefunguje správne.
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SKLADOVANIE, PREPRAVA A PREVÁDZKA
 • Prístroj na prípravu dojčenského mlieka AGU PMBF2 sa musí prevádz-

kovať pri teplote okolia od +5 °C do +30 °C v maximálnej relatívnej vlhkosti 
vzduchu najviac 75 %.

 • Nevystavujte prístroj prudkým zmenám teploty alebo vysokej vlhkosti.

 • Pokiaľ prístroj neplánujete používať dlhšiu dobu (viac než 30 dní), vyjmite 
a vysušte zásobník na vodu.

LIKVIDÁCIA

Tento symbol na zariadení alebo na jeho obale znamená, že výrobok 
nie je klasifikovaný ako komunálny odpad.

 • Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predchádzať možným negatívnym 
vplyvom prístroja na životné prostredie a ľudské zdravie.

 • Prístroj sa kvôli ochrane životného prostredia musí likvidovať v súlade 
s miestne platnými recyklačnými predpismi, nie ako komunálny odpad.

 • Prístroj sa musí likvidovať podľa smernice EU 2012/19/EU OEEZ (odpadné 
elektrické a elektronické zariadenie) pre odpadné elektrické a elektronické 
zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na miestny orgán, ktorý zodpo-
vedá za likvidáciu odpadu.

CERTIFIKÁCIA

Prístroj na prípravu dojčenského mlieka AGU PMBF2 spĺňa:

 • Hlavné požiadavky smernice 2014/30/EU o elektromagnetickej kom-
patibilite, smernice 2014/35/EU týkajúcej sa nízkonapäťových zariadení 
a smernice 2011/65/EU o obmedzení používania niektorých nebezpeč-
ných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach.

13
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 • Hlavné požiadavky Technického predpisu colnej únie 020/2011 «Elektro-
magnetická kompatibilita technického zariadenia», týkajúce sa elektro-
magnetické kompatibility technických prostriedkov.

 • Нlavné požiadavky Technického predpisu colnej únie 004/2011 «O bez-
pečnosti nízkonapäťových zariadení», týkajúce sa bezpečnosti nízkona-
päťových zariadení.

ZÁRUKA VÝROBCU
Záručná doba pre tento výrobok je 24 mesiacov od dátumu predaja pri prísnom 
dodržiavaní prevádzkových podmienok v súlade s týmto návodom.

Záruka	môže	prestať	platiť	v	nasledujúcich	prípadoch:
 • ak prístroj nesie známky vonkajšieho porušenia alebo pokusu o opravu;

 • ak boli odhalené nepovolené zmeny štruktúry prístroja;

 • ak prístroj nebol prevádzkovaný v súlade so zamýšľaným účelom, alebo 
bol prevádzkovaný za podmienok, pre ktoré nebol určený.

Záruka	sa	nevzťahuje	na	nasledujúce	poruchy:
 • mechanické poškodenie;

 • poškodenie spôsobené preniknutím chemikálií a kvapalín na povrch a do 
výrobku;

 • škody spôsobené prírodnými katastrofami, požiarom či sociálnymi faktormi.

POZOR
Nesnažte sa opraviť prístroj na prípravu dojčenského mlieka AGU PMBF2 sami, 
spôsobí to zánik záruky. Pre opravy a údržbu sa obráťte na špecializované servisné 
stredisko (viď agu-baby.com).

Výrobca si vyhradzuje právo meniť a upravovať konštrukciu prístroja.
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ZÁRUČNÍ LIST/ZÁRUČNÝ LIST

Sériové číslo/
Sériové číslo

Datum prodeje/
Dátum predaja

Jméno prodejce/
Meno predajcu

Podpis prodejce/
Podpis predajcu

Úplnost sady a provoz zařízení se zkouší za přítomnosti zákazníka./
Úplnosť setu a chod zariadenia sa skúša za prítomnosti zákazníka.

Podpis kupujícího/
Meno kupujúceho

Jméno kupujícího/
Podpis kupujúceho

Razítko prodejce/
Pečiatka predajcu

POZOR! Tato záruka platí, 
pouze pokud jsou doklady 
řádně vyplněny./
POZOR! Táto záruka platí 
iba vtedy, keď sú riadne 
vyplnené doklady.

AGU PMBF2

měsíců záruky

mesiacov záruka24



Hlášení pro servisní a opravárenské středisko/
Hlásenie pre servisné a opravárenské stredisko

DATUM/DÁTUM

DŮVOD/DÔVOD

DOPORUČENÍ/ODPORUČENIE

DATUM/DÁTUM

DŮVOD/DÔVOD

DATUM/DÁTUM

DŮVOD/DÔVOD

DOPORUČENÍ/ODPORUČENIE

AGU PMBF2



Výrobce	/	Výrobca: 
Shenzhen Cholma Technology Co., LTD. 
A Area The Fourth Floor, 2A Building, No. 55 Pinshun Road, 
Xinghua Community, Guanlan Town, Longhua New Zone, 
Shenzhen City, Čína.

Autorizovaný	zástupce	v	EU	/	Autorizovaný	zástupca	v	EU: 
Montex Swiss AG, Tramstrasse 16, CH-9442, 
Berneck, Švýcarsko.

agu–baby.com
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