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PoĎAKoVANIE
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky LORD a prajeme Vám, aby ste boli s naším výrobkom spo-
kojní po celú dobu jeho používania.

Pred prvým použitím si preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaistite, aby aj 
ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.

Technické parametre

Napätie 230 V ~ 50 Hz
Príkon 1250 W
Výkon mikrovĺn
Výkon grilu 1000 W
Vonkajšie rozmery
Vnútorný objem rúry 20 l
Priemer taniera 245 mm
Hmotnosť 12,7 kg

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto spotrebiča je 63 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického 
výkonu vzhĺadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

800 W

461 mm (š) × 290 mm (h) × 359 mm (v)
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dÔLEŽITÉ BEZPEČNoSTNÉ UPoZoRNENIA:

•	 Nepoužívajte spotrebič inak, ako je opísané v tomto návode.
•	 Tento spotrebič môže byť používaný v domácnostiach a podobných 

priestoroch ako sú: Kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriach a 
ostatných pracoviskách; Spotrebiče používané v poľnohospodár-
stve; Spotrebiče používané hosťami v hoteloch, moteloch a iných 
oblastiach; Spotrebiče používané v podnikoch zaisťujúcich nocľah s 
raňajkami.

•	 Tento spotrebič môže byť používaný deťmi vo veku od 8 rokov vyš-
šie a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ sú 
pod dohľadom alebo boli oboznámené s pokynmi k použitiu spotre-
biča bezpečným spôsobom a rozumejú jeho rizikám.

•	 Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
•	 Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali prevádzať deti, pokiaľ sú 

mladšie než 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
•	 Udržujte zariadenie a jeho kábel mimo dosah detí mladších než 8 

rokov.
•	 UPOZORNENIE: Prístroj a jeho časti môžu byť horúce počas použí-

vania. Dávajte pozor aby sa zabránilo dotyku výhrevných telies. Deti 
mladšie než 8 rokov musia byť udržované v bezpečnej vzdialenosti a 
byť nepretržite pod dohľadom.

•	 Povrch korpusu, kde je prístroj uložený, môže byť horúci.
•	 Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marke-

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

spotrebiča.
•	 Nenechávajte spotrebič bez dozoru počas prevádzky.
•	 Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch,
•	 bokom od iných zdrojov tepla. Tento povrch musí mať dostatočnú 

nosnosť, aby uniesol spotrebič aj s pripravovaným obsahom.
•	 Nezakrývajte otvory spotrebiča, hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
•	 Neodstraňujte nožičky.
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•	 Používajte iba riad určený na použitie v mikrovlnnej rúre (nekovový, 
bez kovovej potlače a ozdôb). Plastové nádoby alebo papierové obaly 
sa môžu teplom deformovať alebo vznietiť, počas prípravy ich preto 
sledujte.

•	 Vo vnútornom priestore spotrebiča nič neskladujte.
•	 Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte držadlá a tlačidlá.
•	 Pokiaľ manipulujete s horúcimi časťami, používajte kuchynské rukavi-

ce (chňapky).
•	 Dodržujte pokyny pre vstavanie spotrebiča. Zvláštnu pozornosť 

venujte vzdialenosti od horľavých materiálov, ako sú záclony, závesy, 
prikrývky, papier, oblečenie a pod.!

•	 Udržujte spotrebič v čistote. Nedovoľte, aby cudzie telesá prenikli do 
otvoru mriežok. Mohli by spôsobiť skrat, poškodiť spotrebič alebo 
spôsobiť požiar.

•	 Do vnútorného priestoru spotrebiča nevkladajte nadmerne veľké 
potraviny alebo kovové predmety. Mohli by spôsobiť požiar.

•	 Pri vypájaní spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahaj-
te za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom ju vypojte.

•	 Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám so spotrebičom manipu-
lovať, používajte ho mimo ich dosahu.

•	 Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým 
vnímaním, s nedostatočnou duševnou spôsobilosťou alebo osoby ne-
oboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom 
zodpovednej, s obsluhou oboznámenej osoby.

•	 Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ je spotrebič používaný v blízkosti 
detí.

•	 Nedovoľte, aby bol spotrebič používaný ako hračka.
•	 Zabráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu pracovnej 

dosky, kde by na neho mohli dosiahnuť deti.
•	 Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí alebo na mokrom 

povrchu, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
•	 Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom.
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•	 Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zá-
strčkou, nechajte chybu ihneď odstrániť autorizovanému servisnému 
stredisku.

•	 Neťahajte a neprenášajte spotrebič za prívodný kábel.
•	 Držte spotrebič bokom od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry
•	 a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením, vlhkosťou.
•	 Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami.
•	 V prípade poruchy vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky 

elektrického napätia.
•	 Nedotýkajte sa pohyblivých súčastí počas prevádzky spotrebiča.
•	 Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na 

komerčné použitie.
•	 Spotrebič je určený iba na varenie, ohrievanie alebo rozmrazovanie 

jedla a potravín.
•	 Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do 

inej kvapaliny.
•	 Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel z dôvodu poškode-

nia. Nezapínajte poškodený spotrebič.
•	 Pred čistením a po použití spotrebič vypnite a nechajte aspoň
•	 30 minút vychladnúť.
•	 POZOR! Pri otváraní dvierok sa môže uvoľniť veľké množstvo pary. 

Buďte opatrní. Nebezpečenstvo oparenia!
•	 Pokiaľ spozorujete dym, vypnite spotrebič a vypojte prívodný kábel 

zo zásuvky. Nechajte zatvorené dvierka, aby sa zabránilo prípadnému 
šíreniu ohňa.

•	 Nepoužívajte spotrebič bez vložených potravín. Môže dôjsť k jeho 
poškodeniu.

•	 Pri príprave alebo ohreve dojčenskej stravy jedlo alebo nápoj dobre 
premiešajte a skontrolujte teplotu, aby ste zabránili popáleniu.

•	 Mikrovlnný ohrev môže spôsobiť oneskorený var, buďte opatrní pri 
manipulácii s ohriatou kvapalinou.

•	 Nepoužívajte spotrebič na ohrev vajec v škrupinke a celých varených 
vajec, môže dôjsť k ich explózii, aj po skončení ohrevu.

SK-5



•	 Potraviny so šupkou (párky, zemiaky, ovocie a pod.) pred ohrevom 
niekoľkokrát prepichnite.

•	 Nepoužívajte spotrebič na vyprážanie jedál. Horúci olej môže poško-
diť časti spotrebiča alebo spôsobiť popáleniny kože.

•	 Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ sú dvierka alebo tesnenie dvierok po-
škodené. Nechajte ich opraviť v autorizovanom servise.

•	 Z dôvodu ochrany pred mikrovlnným žiarením je pre neoprávnené 
osoby nebezpečné vykonávať akýkoľvek servisný zásah alebo opravu, 
napr. odobratie krytu, ktorý chráni pred mikrovlnným žiarením.

•	 Nepoužívajte spotrebič na prípravu a ohrev potravín v uzatvorených 
nádobách, môžu explodovať.

•	 Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.

Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byt prípadná oprava uzna-
ná ako záručná.

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bezpečnostná zámka 
dvierok 
2. Okno rúry 
3. Otočné valčeky 
4. Sklený podnos 
5. Ovládací panel 
 

Grilovací rošt 
(Len pre použitie pri grilovaní alebo pri 
kombinovanej funkcii. Musí byť umiestnený na 
sklenom podnose. 

A-sklený podnos; B-kruhová podložka (pod); C-otočný hriadeľ; 
D-otočné valčeky 
 
 
a. Nikdy nevkladajte sklený podnos naopak. Sklený podnos 
nesmie byť nikdy blokovaný.  
b. Sklený tanier a kruhová podložka musí byť vždy použitá pri 
varení.  
c. Potraviny a nádoby musia byť vždy umiestnené na sklenom 
podnose na varenie.  
d. Ak je sklený podnos alebo kruhová podložka poškodená 
alebo zlomená, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko. 
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 Pozrite rúru, či nie je

poškodené alebo nie sú 
V prípade poškodenia rúru neinštalovať

  
 
 Vnútorná časť: Odstraňte všetky ochranné fólie z povrchu 
vnútornej časti mikrovlnnej rúry. Neodstraňujte tenký svetlý 

hnedý obklad, ktorý je 
pripevnený na vnútornom priestore ako ochrana magnetronu. 
 
 
 

 
Inštalácia 
1. Vyberte rovný povrch, ktorý poskytuje dostatočne otvorený 
priestor pre prívod a odvod vzduchu pre ventilačné otvory. 
Medzi rúrou a vedlajšími i stenami musia byť minimálne 
odstup 20 cm. 
(1) Nad rúrou musí byť ponechaný   odstup minimálne 30 
cm. 
(2) Ze spodu rúry neodstraňujte nožičky. 
(3) Zablokovanie  prívodných a / alebo výstupných otvorov 
môže spôsobiť poškodenie rúry. 
(5) Rúru umiestnite tak ďaleko od rádia a TV ako sa dá. 
Prevádzka 
mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie vo vašom rádiu alebo 

Inštalácia na pracovný dosku 
 
Odstraňte všetky obalový material a príslušenstvo. 

poškodená, či nie su dvierka 

ulomené západky dvierok. 

televízny príjem. 
2. Pripojte rúru do štandardné domácej zásuvky. 
Uistite sa, že napätie a frekvencia je rovnaká 
ako napätie a frekvencia uvedená na štítku.  
VÝSTRAHA: Neinštalujte rúru nad varnú dosku alebo nad iný 
tepelný spotrebič. Ak je v blízkosti alebo nad zdrojom tepla, 
môže dôjsť k poškodeniu rúry a záruka by bola neplatná.

 
 Dostupný povrch môže byť

 
počas fungovania rúry horúci.
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Táto mikrovlnná rúra používa moderné elektronické ovládanie 
pre nastavenie parametrov varenia, aby lepšie vyhovovalo 
vašim potrebám.  
 
1. Nastavenie hodín 
Po zapnutí sa zobrazí na displeji "0:00", zvuková signalizácia 
zazvoní.  
1) Stlačte dvakrát tlačidlo " ", keď hodiny blikajú.  
2) Otočením "  " nastavte hodinu v rozsahu medzi 0 - 23. 
3) Stlačte tlačidlo " ", začnú blikať minúty.  
4) Otočením "  " nastavte minúty v rozsahu medzi 0 - 59. 
5) Stlačte " " pre ukončenie nastavenia . ":" 

bude blikať.   
 
2. Mikrovlnné varenie 

1) Stlačte tlačidlo " ", zobrazí sa "P100". 
2) Stlačte " " pre čas alebo otočte "  " 

na výber mikrovlnného výkonu "P100", "P80", "P50", "P30",
 "P10", ktorý sa postupne zobrazuje.  

3) Stlačením " " potvrďte.  
4) Otočením "  " nastavte čas varenia. (Nastavenie času by 
malo byť v rozsahu 0:05 - 95:00.) 

5) Stlačte " " pre spustenie varenia.   
Výkon mikrovlnnej rúry 

 
Výkon 100% 80% 50% 30% 10% 

Zobrazenie P100 P80 P50 P30 P10 

 

Clock/ Pre-Set

Clock/ Pre-Set

Clock/ Pre-Set

Micro./Grill/Combi.

Quick Start/Start                         

Micro./Grill/Combi.

Micro./Grill/Combi.
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3. Grilovanie 

1) Stlačte " ", zobrazí sa "P100". 
2) Stlačte " " pre čas alebo otočte "  " 

pre nastavenie výkonu grilu.  
3) Stlačte " " pre potvrdenie keď sa zobrazí "G". 
4) Otočením "  " nastavte čas grilovania. (Čas môžete nastaviť 
v rozsahu 0:05 - 95:00.) 
5) Stlačením " " spustite varenie.  
 
Poznámka: V polovici grilovacieho času dvakrát zaznie 
zvukový signál. Aby malo grilovanie lepší účinok, otočte pokrm, 
zatvorte dvierka a stlačte " " pre pokračovanie. 

žiadnu operáciu, bude pracovať ďalej. 
  

 4. Kombinované varenie 

1) Stlačte tlačidlo " ", zobrazí sa "P100". 
2) Stlačte " " pre čas alebo otočte "  " pre 

výkonu. "C-1 (55 % mikrovlny + 45 % gril)" a
  "C-2 (36 % mikrovlny + 64 % gril)" sa zobrazí v poradí. 

3) Stlačte " " pre potvrdenie.  
4) Otočením "  " nastavte čas varenia. (Nastavenie by malo 

byť v rozsahu 0:05 - 95:00.) 
5) Stlačením " " spustíte varenie.  

 
1) Najprv nastavte hodiny. (Pozrite si pokyny na nastavenie 
hodín.) 
2) Vložte program na varenie. Tri úrovne výkonu možno 

nastaviť nanajvýš. Rozmrazovanie by malo byť vždy 

nastavené ako prvá fáza, ak je zahrnutá do viac úrovňového 

programu. 
Príklad: Ak chcete používať 80% mikrovlnnú rúru na varenie 

potravín na 20 minút, postupujte podľa nasledujúcich krokov: 
a. Stlačte " ", na obrazovke sa zobrazí "P100". 

b. Otočením "      " nastavte 80% mikrovlnný výkon, kým sa na 

displeji nezobrazí "P 80". 

 Odložený start

 

Micro./Grill/Combi.

Quick Start/Start                         

Micro./Grill/Combi.

Micro./Grill/Combi.

Quick Start/Start                         
 Ak nevykonáte 

Micro./Grill/Combi.

Micro./Grill/Combi.
 nastavenie 

Micro./Grill/Combi.

Quick Start/Start                        

5. 

Micro./Grill/Combi.
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c. Stlačte tlačidlo " " na potvrdenie, na 

displeji sa zobrazí "P 80". 
d. Otáčaním tlačidla " " nastavte dobu varenia, kým sa na 

displeji nezobrazí "20:00". 
e. Pozor! NEstláčajte "                          " pre začiatok varenia. 
3) Stlačte " ", hodiny na displeji budu blikať. 
4) Otáčaním " " nastavte hodiny v rozmedzí 0 - 23. 
5) Stlačte " ", minúty budú blikať. 
6) Otáčaním " " nastavte minúty v rozmedzí 0 - 59. 
7) Stlačením " " dokončíte nastavenie. Ak sú 

dvere zatvorené, zvukový signál zazvoní dvakrát. V 
nastavený čas sa varenie automaticky spustí. 

Micro./Grill/Combi.

Quick Start/Start

          Clock/ Pre-Set

Clock/ Pre-Set

                   Quick Start/Start

Rýchle varenie 
 V kľudovom režime stlačte tlačidlo " " 
pre nastavenie 100% výkonu na 30 sekúnd. 
Každým stlačením tlačidla môžete zvýšiť 

 Maximálny nastaviteľný čas je 95 minút. 

6. 
                   Quick Start/Start

čas o 30 sekúnd. 

 
Rozmrazovanie podľa hmotnosti 

1) Stlačte " ", na displeji sa zobrazí "dEF1". 

2) Otočením "  " zvoľte hmotnosť pokrmu. Rozsah hmotnosti 
je 100 - 2000g. 
3) Stlačením tlačidla " " spustíte rozmrazovanie.  

7. 

Defrost By W.T.

Quick Start/Start

 
Rozmrazovanie podľa času 

1) Stlačte dvakrát " ", na displeji sa zobrazí "dEF2". 
2) Otočením "  " nastavte čas rozmrazovania.  
3) Stlačením tlačidla " " spustíte rozmrazovanie.  

8. 

Defrost By Time

Quick Start/Start
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Viac stupňové varenie 

Môžete nastaviť maximálne dva stupne. Jeden stupeň je 
rozmrazovanie, mal by byť nastavený ako prvý. Po každom 
stupni zaznie zvukový signál a spustí sa ďalší stupeň.  

9.

 Kroky nastavenia: 
1) Dvakrát stlačte tlačidlo " ", na displeji sa zobrazí 

"dEF1" 
2) Otočením "  " nastavte čas rozmrazovania na 500g.  
3) Stlačte " ". 
4) Otočením "  " nastavte 80% výkon, na displeji sa zobrazí 
"P80". 
5) Stlačením tlačidla " " potvrďte. 
6) Otočením "  " nastavte čas varenia na 5 minút.  
7) Stlačením tlačidla " " spustíte proces prípravy.  

 
Poznámka: Automatické varenie nie je možné nastaviť ako 
jeden zo stupňov.  
Príklad: Ak chcete rozmrazovať jedlo 500 g  a potom variť 
na 80 % výkone 5 minút.  

Defrost By W.T.

Micro./Grill/Combi.

Micro./Grill/Combi.

Quick Start/Start

 
10. Menu automatického varenia 

1) V kľudovom režime otočte "  " 
doprava pre výber ponuky "A-1" až "A-8"; 

2) Stlačením " " potvrďte výber menu.  
3) Otočením "  " nastavte hmotnosť pokrmu; 
4) Stlačením " " spustite varenie; 
5) Po ukončení varenia zaznie 5-krát zvukový signál.  

Auto Menu

Quick Start/Start

pre čas alebo otočte 
pre "  " 

 Auto Menu
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11. Detská zámka 
Aktivácia: V kľudovom režime stlačte na 3 sekundy 

" ", 
 aktivovanie detskej 

Na displeji sa zobrazí aktuálny čas, ak bol natavený.  V 
opačnom prípade sa zobrazí " ". 

Deaktivácia: V kľudovom režime stlačte na 3 sekundy 
" ", 
 deaktiváciu detskej zámky.  
 
12. Funkcia rýchleho zobrazenia 
1) V režime mikrovlnného varenia, grilovania alebo 

kombinovaného varenia stlačte tlačidlo " ".
 Na sa zobrazí aktuálny výkon. 
2) V režime varenia stlačte " " 
 aktuálneho času. Zobrazí sa na 
 
13. Špecifikácie 
1) Signál jedenkrát zaznie na začiatku pri otočení ovládača. 
2) " " 

 ak boli počas varenia otvorené dvierka. 

 3) Po nastavení programu nie je stlačené počas jednej minúty 

tlatčidlo " ". Na displeji sa zobrazí aktuálny čas. 

zruší.  
4) Po stlačení nesprávneho tlačidla zaznie zvukový signál.  
5) Po ukončení varenia zaznie 5-krát zvukový signál.   

Cancel/Stop pokaľ nezaznie dlhé “pípnutie” označujúce 

zámky. 

Cancel/Stop pokiaľ nezaznie dlhé “pípnutie” označujúce 

                            Micro./Grill/Combi.

Clock/ Pre-Set na zobrazenie 

Quick Start/Start musí byť stlačené pre obnovenie varenia, 

Quick Start/Start
Natavenie sa 
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4 sekundy 

4 sekundy.  



 
Automatické menu 

 

Menu

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7
Pizza

A-8

200 g
400 g
600 g
200 g
300 g
400 g
250 g
350 g
450 g
250 g
350 g
450 g

50 g
100 g
200 g
400 g
600 g
200 g
400 g
200 ml
400 ml

1

2

3

4

5

6

7

8

200 
400 
600 
200 
300 
400 
250 
350 
450 
250 
350 
450 

50 
100 
200 
400 
600 
200 
400 
200 
400 

ZobrazenieHmotnosťObjednat'

 Auto Ohrievanie

 Zelenina

Ryby

Mäso

 Cestoviny

 Zemiak

Polievka
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ČISTENIE A ÚdRŽBA
Čistite spotrebič po každom použití, aby ste zabránili hromadeniu mastnoty, napečených zvyškov potravín a 
vzniku nepríjemného pachu.
Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, vypojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte ho 
vychladnúť.
Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
Výmenné príslušenstvo umyte v teplej saponátovej vode a opláchnite v čistej vode.
Tesnenie dvierok, vnútorný a vonkajší povrch spotrebiča čistite vlhkou handričkou. Môžete použiť tekutý 
saponát Nepoužívajte na čistenie špongiu, drôtenku, abrazívne prostriedky alebo rozpúšťadlá (benzín, rie-
didlá, a pod.). Mohli by ste poškodiť ochrannú povrchovú vrstvu.
Pachy z vnútorného priestoru odstránite tak, že do hlbokej misky vhodnej na mikrovlnný ohrev nalejete vodu 
a pridáte šťavu a kôrku z jedného citróna a necháte 5 minút v zapnutej rúre. Po uplynutí tejto doby vnútrajšok 
rúry vysušte jemnou handričkou.
Pokiaľ je potrebné vymeniť vnútornú žiarovku, kontaktujte distribútora.
Neudržiavanie spotrebiča v čistote by mohlo viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by tak mohlo nepriaznivo 
ovplyvniť životnosť spotrebiča a mať za následok vznik nebezpečnej situácie.

ZoSTAVENIE A INŠTALáCIA SPoTREBIČA
Spotrebič je určený na vstavanie do kuchynského nábytku.
Prívodný kábel musí byť prístupný aj po inštalácii spotrebiča!

Rozmery skrinky
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PoZoR!
Spotrebič inštalujte do výšky minimálne 85 cm.
Z dôvodu chladenia a prístupu vzduchu by skrinka pre zabudovanie nemala mať zadnú stenu.
Dodržujte minimálny rozmer ventilačného otvoru v zadnej hornej časti skrinky v celej jej šírke. Pokiaľ je nad 
spotrebičom umiestnená iná skrinka, je nutné dodržať túto ventiláciu aj u nej. Vznikne tzv. ventilačný komín.

RIEŠENIE ŤAŽKoSTí

Problém Príčina Riešenie

Spotrebič nepracuje

Zle alebo málo zasunutá zástrčka 
do zásuvky. Skontrolujte pripojenie zástrčky.

Zásuvka nie je napájaná. Skontrolujte prítomnosť napätia, 
napr. iným spotrebičom.

Zle zavreté dvierka.
Prekontrolujte dvierka spotrebiča. 
Prípadnú nečistotu alebo cudzie 
predmety odstráňte.

Otáčanie taniera je hlučné. Znečistené kolieska obežného 
kolesa.

Očistite vlhkou handričkou 
kolieska obežného kolesa.

SERVIS
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí 
vykonať odborný servis.

oCHRANA ŽIVoTNÉHo PRoSTREdIA
•	 Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
•	 Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
•	 Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. 
Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického 
zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym 
dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou 
likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte 
na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, 
kde ste výrobok zakúpili.
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LORD Hausgeräte GmbH
Greschbachstraße 17
76229 Karlsruhe
Germany

info@lord.eu
www.lord.eu
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