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 ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt!

Multifunkčná rýchlovarná kanvica AGU EC6 je jedinečný kuchynský spotrebič, 
ktorý nahrádza niekoľko zariadení.

S multifunkčnou rýchlovarnou kanvicou AGU EC6 môžete ohriať vodu na požado-
vanú teplotu a potom ju pri danej teplote ohrevu udržovať. Teplota ohrevu sa dá 
nastaviť s presnosťou na 1° C.

Multifunkčná rýchlovarná kanvica AGU EC6 môže slúžiť ako sterilizátor s použitím 
špeciálnej nádoby a vysokého krytu, ktorý je súčasťou balenia. Tiež môže pripra-
viť detské pokrmy v nádobe na varenie, ktorá je tiež súčasťou balenia. Pomocou 
multifunkčnej rýchlovarnej kanvice AGU EC6 môžete tiež ohrievať fľaše a poháre 
s detskou stravou. Ďalšou možnosťou je príprava jogurtov. Multifunkčná rýchlovar-
ná kanvica AGU EC6 je zároveň bezpečná, hygienická, jednoducho sa čistí a zaberá 
málo miesta.

Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod na použitie.

1
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ZOZNAM SYMBOLOV

Význam	 symbolov

Výrobok spĺňa základné požiadavky:
• smernica EMC 2014/30/EÚ  

o elektromagnetickej kompatibilite;
• smernica LVD 2014/35/EÚ  

týkajúca sa zariadení s nízkym napätím;
• smernica RoHS 2011/65/EÚ o obmedzení použí-

vania niektorých nebezpečných látok v elektric-
kých a elektronických zariadeniach.

OEEZ (smernica ES o odpadových elektrických a elektronických 
zariadeniach). Toto označenie znamená, že zariadenie sa nesmie 
likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo mož-
nému poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia, musí 
sa tento odpad oddeliť od ostatných druhov odpadov a zlikvidovať 
v súlade s príslušnými prijatými normami.

Výrobok spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EÚ o obmedzení 
používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elek-
tronických zariadeniach.

Výrobok spĺňa základné požiadavky:
• TP ТС 020/2011 «Elektromagnetická kompatibilita technického 

zariadenia» týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility tech-
nických zariadení.

• ТР ТС 004/2011 «O bezpečnosti nízkonapäťových zariadení», 
týkajúca sa bezpečnosti nízkonapäťových zariadení.

Varovanie / pozor

Pred spustením prístroja si pozorne  
prečítajte tento návod na použitie.

Výrobca

2
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ROZSAH POUŽITIA

Prístroj je určený na domáce použitie. Nepoužívajte prístroj na iné účely.
Prístroj	sa	dá	použiť	na:

 • ohrev vody na prípravu detskej výživy/mliečnej výživy (s presnosťou na 1 °C);
 • udržovanie požadovanej teploty vody;
 • ohrievanie detských fliaš a pohárov s detskou stravou;
 • ohrev vody (100 °C);
 • sterilizáciu;
 • varenie v pare;
 • prípravu jogurtov.

3
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OBSAH BALENIA

1 Kryt nádoby – 1 ks.
2 Sklenená nádoba – 1 ks.
3 Podstavec (stojan) – 1 ks.
4 Nádoba na varenie v pare – 1 ks.
5 Nádoba na ohrev a sterilizáciu – 1 ks.
6 Vysoký kryt nádoby – 1 ks.
7 Návod na použitie – 1 ks.

4
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ŠPECIFIKÁCIA

Špecifikácia 

Typ Multifunkčná	rýchlovarná	kanvica

Zdroj napájania Systém striedavého prúdu 220 – 240 V, 
kmitočet 50 Hz

Rozsah nastavenia teploty, °С 1–100

Nastavenie/rozlíšenie teploty, °С 1

Rozmer, mm 205×140×200

Objem nádoby, ml 1000

Hmotnosť, g 1500

Zobrazenie výsledkov  
merania teploty Každých 10 sekúnd

Maximálny výkon, W 800

5
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OPIS PRÍSTROJA

Prevádzkové režimy multifunkčnej rýchlovarnej kanvice AGU EC6:

1. Ohrev vody na prípravu mliečnej výživy (MILK MOD)

2. Ohrev detskej výživy (WARMER)

3. Sterilizácia (STERILIZER)

4. Varenie v pare (STEAMER)

5. Ohrev vody (TEA MAKER)

6. Funkcia odloženého štartu (TIME SET) 

6
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 BEZPEČNOSTNÉ PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Pred spustením prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uložte 
ho pre prípadné budúce použitie.

 • Pred pripojením prístroja do siete sa uistite, že parametre uvedené na 
prístroji zodpovedajú parametrom siete. Kanvica sa dá použiť iba vo 
vertikálnej polohe na podstavci (stojane), ktorý je súčasťou setu.

 • Tento prístroj je určený iba na domáce použitie. Nepoužívajte ho 
nevhodným spôsobom. Používajte prístroj iba na účely opísané v návode 
na použitie. Postavte prístroj na rovný horizontálny stabilný a suchý 
povrch.

 • Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí), ktoré majú 
fyzické, zmyslové či mentálne postihnutie alebo nedostatok skúseností 
a znalostí, kým tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo neboli pouče-
né o používaní tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 
Je nutné dohliadať na to, aby sa deti nehrali s prístrojom, jeho príslušen-
stvom ani obalmi. Čistenie a údržbu nesmie vykonávať dieťa bez dohľadu 
dospelých. Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti prístroja.

 • Dávajte pozor na deti, keď je prístroj v chode. Nedovoľte deťom, aby sa 
s prístrojom hrali!

 • Nenechávajte kábel visieť z okraja stola alebo miesta, kde je prístroj 
nainštalovaný.

 • Dĺžka napájacej šnúry sa dá nastaviť tak, že ju zmotáte na spodnej strane 
podstavca (stojana).

 • Vždy držte napájací kábel a prístroj v bezpečnej vzdialenosti od horúcich 
povrchov.

 • Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka a ďalšie 
súčasti prístroja. Napájací kábel smie vymeniť iba servisný technik.

 • Pravidelne kontrolujte, či nie je elektrický kábel poškodený.

 • Nedávajte rýchlovarnú kanvicu do umývačky.

 • Neponárajte prístroj do vody ani inej kvapaliny.

7
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 • Nepoužívajte prístroj bez vody.

 • Nepoužívajte rýchlovarnú kanvicu bez krytu nádoby a uistite sa, že je kryt 
nádoby pri ohreve tesne uzavretý.

 • Dbajte na opatrnosť, keď je prístroj naplnený horúcou vodou. Nedo-
týkajte sa plášťa kanvice a nedržte ruky nad parou, ktorá vychádza spod 
krytu nádoby. Berte kanvicu iba za rukoväť. Neotvárajte kryt nádoby počas 
varu. Buďte opatrní pri otváraní krytu nádoby ihneď po uvarení vody: 
z prístroja vyjde horúca para. Horúca voda môže spôsobiť ťažké popáleniny.

 • Pri prenášaní kanvice naplnenej vriacou vodou dávajte pozor na deti.

 • Nádobu na sterilizáciu a varenie v pare a kanvicu zdvíhajte iba za rukoväť. 
Prístroj neplňte nad značku maximálnej úrovne. Voda by mala zakrývať 
dno nádoby, v opačnom prípade sa môže odpariť a prístroj zostane bez 
vody.

 • Vyhrievacie teleso po použití uchováva zvyškové teplo. Nemanipulujte  
s prístrojom, kým je v ňom horúca voda. Na kryte nádoby a podstavci (stojane) 
prístroja sa môže vytvoriť kondenzát. To je normálne a neovplyvňuje to chod 
prístroja.

 • Nezabudnite skontrolovať teplotu mlieka ohriateho v prístroji a detskej 
výživy pred kŕmením dieťaťa!

 • Po opakovanom použití sa na vnútorných stenách prístroja a na povrchu 
výhrevného telesa môže objaviť vodný kameň v závislosti od tvrdosti 
použitej vody. Čím tvrdšia je voda, tým rýchlejšie sa vytvára vodný kameň. 
Vodný kameň môže mať rôzne farby. I keď je vodný kameň neškodný, 
jeho nadmerné množstvo môže ovplyvniť chod prístroja. Aby bol zacho-
vaný optimálny výkon, pravidelne čistite prístroj podľa opisu v časti 
«Odstraňovanie vodného kameňa».

 • Pred čistením kanvice ju nezabudnite odpojiť a v prípade potreby nechajte 
prístroj vychladnúť.

 • Prístroj má ochranu proti prehriatiu a zapnutiu bez vody. Keď v ňom 
nie je dostatok vody alebo keď voda celkom chýba, prístroj sa pri 
pokuse o zapnutie automaticky vypne.

 • Keď plánujete kanvicu dlhšie nepoužívať, odpojte ju z elektrickej siete, 
vypustite vodu, nechajte prístroj vychladnúť (ak je to nutné) a vysušte ho.
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 • Pokiaľ odpájate prístroj zo siete, ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

 • Uschovávajte prístroj mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom, aby sa s prístro-
jom hrali.

 • V prípade zistenia poruchy prestaňte prístroj používať a kontaktujte 
špecializované servisné stredisko. Nepokúšajte sa opraviť prístroj sami. 
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných 
predpisov, ako aj následkom nesprávneho alebo neúmyselného použitia 
tohto návodu.

PRÍPRAVA NA PRÁCU

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod. Uschovajte ho pre 
prípadné budúce použitie.

Vyberte prístroj a jeho príslušenstvo zo škatule, odstráňte všetky obalové 
materiály, propagačné samolepky a štítky.

POZOR
Obalový materiál (fólie, pena atď.) môže byť pre deti nebezpečný. Nebezpe-
čenstvo udusenia! Uschovávajte obal mimo dosahu detí.

Starostlivo umyte kryt nádoby, kanvicu, sterilizačnú nádobu a nádobu 
na varenie v pare teplou vodou. Nepoužívajte abrazívne a agre-
sívne prípravky. Utrite zvnútra i zvonka vlhkou handričkou. Kryt nádoby, 
kanvicu, sterilizačnú nádobu ani nádobu na varenie v pare neumývajte 
v umývačke.

Naplňte nádobu potrebným množstvom vody nepresahujúcim značku 
«MAX». Pevne zavrite rýchlovarnú kanvicu.

Položte kanvicu na podstavec (stojan). Pripojte prístroj do siete. Pred 
prvým použitím kanvicu dvakrát vyvarte.

POZOR:	Rýchlovarná kanvica je určená iba na ohrev vody. Nelejte 
do prístroja žiadne iné kvapaliny ani látky.
Po dokončení vyššie uvedeného je kanvica pripravená na použitie.

8
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POKYNY NA ČISTENIE A DEZINFEKCIU PRÍSTROJA:

Na čistenie prístroja nepoužívajte chemicky aktívne čistiace prostriedky.

1 Pred čistením odpojte kanvicu zo zásuvky.
2 Podstavec kanvice očistite mäkkou vlhkou handričkou.
3 Sklenená nádoba kanvice sa môže čistiť mydlovým roztokom.
4 Vypláchnite sklenenú nádobu kanvice, aby ste odstránili všetok zostávajúci 

roztok mydla.
5 Nechajte prístroj vyschnúť na vzduchu pri izbovej teplote.
6 Uschovávajte prístroj na suchom, čistom a bezprašnom mieste 

v zhode s podmienkami uvedenými v kapitole «Skladovacie, prepravné 
a prevádzkové podmienky».
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PREVÁDZKOVÉ ZÁSADY A POSTUPY

 

Tlačidlo na výber programu

Tlačidlo ON / OFF

 Indikátor času

 Indikátor teploty

Indikátor nastavenia programu

 Indikátor chodu

Zobrazenie času a teploty

Nastavenie času alebo teploty (závisí od režimu)

 Indikátor režimu

9

3 6

4 5
28

7

1

9
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CHOD PRÍSTROJA
1 Zapojte napájací kábel do uzemnenej elektrickej zásuvky a stlačením 

tlačidla  zapnite prístroj. Kým nenastavíte program, prístroj sa po 
10 sekundách automaticky vypne.

2 Nastavte program pomocou tlačidla na výber programu . Nad vybraným 
programom sa rozsvieti indikátor. Pomocou tlačidiel  nastavte 
čas alebo teplotu. 

REŽIM 1 
OHREV VODY NA PRÍPRAVU MLIEČNEJ VÝŽIVY (MILK MOD)

OPIS	REŽIMU:	Rýchlovarná	kanvica	uvarí	 vodu	a	potom	udržuje	 teplotu 
na	nastavenej	hodnote.

1 Naplňte kanvicu pitnou vodou a uzavrite ju krytom nádoby. Nenapĺňajte viac 
než 1 000 ml vody.

2 Nastavte program pomocou tlačidla na výber programu . Nad 
vybraným programom sa rozsvieti indikátor. Indikátory teploty ( ) a nasta-
venia programu ( ) sa rozsvietia na displeji. Po troch sekundách sa 
indikátor nastavenia programu ( ) prepne do indikátora chodu ( ).  
Prednastavená teplota je 40 °C a dá sa meniť pomocou tlačidiel 

 v rozmedzí 1 – 100 °C. Vezmite do úvahy, že teplota vody v kanvici 
nesmie byť nižšia ako teplota okolia. 

3 Kanvica uvarí vodu a potom ju udržuje na nastavenej teplote. Teplota je 
zobrazená na displeji.

4 Po použití prístroj vypnite.

misikova
Prečiarknutie

misikova
Vložený text
Keď
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REŽIM 2 
OHREV DETSKEJ VÝŽIVY (WARMER)

OPIS	REŽIMOV:	Rýchlovarná	kanvica	udržuje	nastavenú	teplotu	vody.
1 Do kanvice nalejte dostatočné množstvo pitnej vody tak, aby voda úplne 

pokrývala kvapalinu vnútri ohrievanej fľaše.
2 Vložte nádobu (5) na ohrievanie a sterilizáciu (5) do rýchlovarnej kanvice 

(2), potom vložte fľašu s detskou výživou do nádoby (5) (nádoba na ohrie-
vanie a sterilizáciu) a zakryte vysokým krytom na poháre (6).

HORÚCE

3 Nastavte program pomocou tlačidla na výber programu . Nad vybraným 
programom sa rozsvieti indikátor. 
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4 Indikátory teploty ( ) a nastavenia programu ( ) sa rozsvietia na displeji. 
Po troch sekundách sa indikátor nastavenia programu ( ) prepne do 
indikátora chodu ( ). Prednastavená teplota je 37 °C a dá sa meniť pomocou 
tlačidiel .

5 Na displeji sa zobrazí teplota vody.
Poznámka:	Čas ohrevu mlieka závisí od množstva a počiatočnej teploty 
mlieka, rovnako ako aj od typu použitej fľaše. 
Pred	 kŕmením	 dieťaťa	 vždy	 skontrolujte	 teplotu	 detskej	 výživy! 
Fľašou jemne potraste a skontrolujte teplotu mlieka kvapnutím niekoľ-
kých kvapiek na zápästie. 
Pri prehriatí môže mlieko stratiť vitamíny a živiny.

6 Po použití prístroj vypnite.

REŽIM 3
STERILIZÁCIA (STERILIZER)

 
OPIS	 REŽIMU:	 Rýchlovarná	 kanvica	 udržuje	 vodu	 na	 teplote	 varu	 počas	
nastaveného	počtu	minút.	Voda	sa	varí	od	1	do	8	minút.	

1 Do kanvice nalejte 100 ml pitnej vody.
2 Vložte nádobu na ohrievanie a sterilizáciu (5) do rýchlovarnej kanvice (2), 

do nádoby (5) vložte sterilizačné predmety, napríklad cumlíky a zubné 
krúžky, a zakryte vysokým krytom na poháre (6).

3 Nastavte program pomocou tlačidla na voľbu programov . Nad vybraným 
programom sa rozsvieti indikátor.

misikova
Prečiarknutie

misikova
Vložený text
sterilizované
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HORÚCE

100 ml

4 Indikátory času ( ) a nastavenia programu ( ) sa rozsvietia na displeji.  
Po 3 sekundách sa indikátor nastavenia programu ( ) prepne 
do indikátora chodu ( ). Prednastavený čas je 6 minút a dá sa meniť 
pomocou tlačidiel . Maximálny čas sterilizácie je 8 minút. 

5 Prevádzkový čas je zobrazený na displeji.

6 Po dokončení sterilizácie zaznie zvuková signalizácia (pípnutie).

7 Neodstraňujte kryt ihneď po sterilizácii. Nechajte zariadenie vychladnúť.

8 Pred vybratím sterilizovaných predmetov si dôkladne umyte ruky.

9 Po použití prístroj vypnite.
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REŽIM 4 
VARENIE V PARE (STEAMER)

 

OPIS	REŽIMU:	Rýchlovarná	kanvica	udržuje	vodu	pri	teplote	varu	počas	nasta-
veného	počtu	minút.	Čas	varu	vody	sa	dá	nastaviť. 

1 Do kanvice nalejte maximálne 400 ml pitnej vody.

2 Vložte potravinu do nádoby na varenie v pare (4), nádobu na varenie 
v pare (4) vložte do rýchlovarnej kanvice (2) a zakryte vekom (1). Rozdr-
vením potravín skrátite čas ich varenia.

HORÚCE

max
400 ml
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3 Nastavte program pomocou tlačidla na voľbu programov . Nad 
vybraným programom sa rozsvieti indikátor. 

4 Indikátory času ( ) a nastavenia programu ( ) sa rozsvietia na disp-
leji. Po troch sekundách sa indikátor nastavenia programu ( ) prepne 
do indikátora chodu ( ). Prednastavený čas je 20 minút a dá sa zmeniť 
pomocou tlačidiel . 

5 Prevádzkový čas je zobrazený na displeji.
6 Po dokončení prípravy zaznie zvuková signalizácia (pípnutie).
7 Po použití prístroj vypnite.

V priebehu varenia sledujte tvorbu peny. V prípade potreby ju odstráňte 
lyžicou.

REŽIM 5 
OHREV VODY (TEA MAKER)

OPIS	REŽIMU:	Voda	v	kanvici	sa	bude	variť	a	jej	teplota	sa	bude	následne	
udržovať	na	nastavenej	hodnote.

1 Naplňte kanvicu pitnou vodou a zakryte vekom (1). Nenapĺňajte viac než 
1 000 ml vody.

2 Nastavte program pomocou tlačidla na voľbu programu . Nad vybraným 
programom sa rozsvieti indikátor. Indikátory teploty ( ) a nastavenia 
programu ( ) sa rozsvietia na displeji. Po 3 sekundách sa indikátor 
nastavenia programu ( ) prepne do indikátora chodu ( ). Prednastavená 
teplota je 90 °C a dá sa zmeniť pomocou tlačidiel . 

3 Kanvica uvarí vodu a následne ju udržuje na nastavenej teplote. Teplota 
je zobrazená na displeji.

4 Po použití prístroj vypnite.
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FUNKCIA ODLOŽENÉHO ŠTARTU (TIME SET)

Funkcia	odloženého	štartu	sa	dá	použiť	pre	dva	programy:	ohrev	vody	na	mliečnu	výživu	a ohrie-
vanie	detskej	výživy.	Funkcia	umožňuje	odložiť	spustenie	prístroja	neskôr.	Maximálny	čas	odkladu	
je	24	hodín.

1 Nastavte program pomocou tlačidla na programe . Nad vybra-
ným programom sa rozsvieti indikátor. Indikátor sa rozsvieti tiež nad 
programom ohrevu vody na mliečnu výživu. Opätovným stlačením 
tlačidla na výber programu sa rozsvieti indikátor nad programom na ohrev 
detskej výživy. 

2 Po výbere programu (ohrev vody na mliečnu výživu alebo ohrievanie detskej 
výživy) sa na displeji rozsvietia indikátory času ( ), teploty ( ) nasta-
venia programu ( ). Prednastavený čas je 60 minút a dá sa zmeniť 
pomocou tlačidiel . Po 3 sekundách sa indikátor nastave nia 
programu ( ) prepne do indikátora chodu ( ). 

3 Prístroj sa automaticky prepne do úsporného režimu.

4 Po uplynutí času odkladu štartu sa zariadenie automaticky zapne a spustí 
zvolený program podľa vyššie uvedených parametrov.

5 Po použití prístroj vypnite.
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ČISTENIE PRÍSTROJA

Pred čistením odpojte prístroj zo siete a nechajte ho vychladnúť. Umyte 
kryt a všetky nádoby horúcou vodou. Nepoužívajte abrazívne ani agresívne 
prípravky. Prístroj utrite vlhkou handričkou. Kryty nádob ani nádoby 
neumývajte v umývačke. Neponárajte kanvicu ani podstavec do vody! Dno 
podstavca sa môže utrieť vlhkou handričkou.

ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA
Pre trvalý a efektívny chod sa odporúča pravidelne odvápňovať prístroj. Pri 
bežnom používaní sa odporúča odvápňovať v nasledujúcich intervaloch: 1-krát za 
3 mesiace pri mäkkej vode (do 18 dH), každý mesiac pri tvrdej vode (nad 18 dH).

1 Do prístroja pridajte 20 g kyseliny citrónovej a nalejte 200 ml vody.
2 Zapnite prístroj a zvoľte ohrev vody na prípravu mliečnej výživy.
3 Nastavte teplotu na 100 °C.
4 Ponechajte prístroj v tomto režime 5 minút.
5 Nechajte roztok v zariadení, kým sa úplne nerozpustí vodný kameň.
6 Dôkladne vypláchnite vnútro zariadenia. Kým sú v prístroji stopy vodného 

kameňa, opakujte čistenie. Môžete použiť aj iné vhodné odvápňovacie 
prostriedky podľa pokynov výrobcu.

10
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RIEŠENIE PROBLÉMOV

Porucha Možné	príčiny Riešenie

Na displeji sa zobrazuje 
chybová hláška Err

Kanvica nestojí na 
podstavci (stojane)

Postavte kanvicu na podstavec 
(stojan)

Kanvica sa vypne  
ihneď po zapnutí

V kanvici nie je voda 
alebo je jej príliš málo

Nalejte do kanvice vodu

POZOR!
Ak odoberiete kanvicu z podstavca (stojana), bude zvolený program 
resetovaný!

SKLADOVACIE, PREPRAVNÉ A PREVÁDZKOVÉ 
PODMIENKY

 • Prístroj sa musí prepravovať pri teplote –10 až +40 °C pri maximálnej 
relatívnej vlhkosti 75 % alebo nižšej.

 • Prístroj je možné prevádzkovať pri teplote +10 až +40 °C.
 • Multifunkčnú rýchlovarnú kanvicu AGU EC6 skladujte pri teplote 

+10 až +40 °C pri maximálnej relatívnej vlhkosti 65%.
 • Nevystavujte prístroj náhlym teplotným výkyvom.

 POZOR
Po preprave alebo skladovaní pri nízkych teplotách by mal byť prístroj 
pri izbovej teplote najmenej 2 hodiny pred zapnutím.

11
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LIKVIDÁCIA

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

 • Správnou likvidáciou výrobku môžete 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 o odpade z elektrických a elek-
tronických zariadení EÚ 2012/19/EU OEEZ.

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

CERTIFIKÁCIA

Multifunkčná rýchlovarná kanvica AGU EC6 zodpovedá požiadavkám:
 • smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smerni-

ce 2014/35/EÚ týkajúcej sa nízkonapäťových zariadení a smernice 
2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok 
v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach;

 • nemeckého zákona o potravinách, výrobkoch každodennej potreby 
a krmivách z 1. septembra 2005 (LFGB), § 30 a 31 v platnom znení, 
nariadeniu EÚ komisie (ES) č. 10/2011 v platnom znení a odporúčaní 
BfR – celková migrácia; 

 • francúzskej vyhlášky 2007-766 v platnom znení, metodickému listu 
DGCCRF «Súboru organických materiálov – syntetické látky» a naria-
deniu komisie (ES) č. 10/2011 zo dňa 14. januára 2011 v platnom 
znení – celková migrácia; 

 • TP TC 020/2011 «Elektromagnetická kompatibilita technického zaria-
denia» týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility technických 
prostriedkov;

 • TP ТС 004/2011 «O bezpečnosti nízkonapäťových zariadení» týkajúca 
sa bezpečnosti nízkonapäťových zariadení.

13
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ZÁRUKA VÝROBCU

Záručná lehota na tento výrobok je 24 mesiacov od dátumu predaja pri 
príslušnom dodržovaní prevádzkových podmienok v súlade s týmto 
návodom. Pre zaistenie spoľahlivého a dlhodobého chodu zariadenia 
dodržujte pokyny.

Pokiaľ prístroj nefunguje správne, obráťte sa na autorizovaného predajcu.

Výrobca si vyhradzuje právo meniť a upravovať konštrukciu prístroja.

POZOR
Nesnažte sa opraviť prístroj sami, spôsobí to stratu záruky.

Zmeny spravené v prístroji bez súhlasu výrobcu spôsobia stratu záruky.

Pre opravy a údržbu sa obráťte na špecializovaný servis (pozrite 
agu-baby.com).

15







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 EC6

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 EC6



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 EC6

Výrobce	/	Výrobca	 
Montex Swiss AG, Tramstrasse 16,  
CH-9442, Berneck,  
Švýcarsko (továrna v Číně) / Švajčiarsko (vyrobené v Čine).

agu-baby.com



AGU® is the registered trademark by Montex Swiss AG, 
Tramstrasse 16, CH–9442, Berneck, Switzerland




