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Všeobecné informace 
 
Vážený zákazníku, 
děkujeme Vám, že jste si vybral náš spotřebič. 
Prosíme, před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití, který Vám pomůže správně používat spotřebič. 
Je důležité, abyste rozuměli všem funkcím před začátkem pečení. Prosíme, uschovejte si jej pro budoucí potřebu a pro 
osoby, které nejsou obeznámeny s tímto spotřebičem. 
 
Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. 
Spotřebič je určen k přípravě a ohřívání pokrmů, proto ho nikdy nepoužívejte k jiným účelům než k jakým je určen 
(např.vytápění místnosti).  
 
Zapamatujte si všechny bezpečnostní pokyny a upozornění. 
 
Výrobce ponechává právo vykonat potřebné nebo důležité změny bez vyrozumění klienta předem. 
 
Spotřebič je v souladu s těmito předpisy: 

- Bezpečnostní požadavky podle nařízení 73/23/EEC týkající se „Nízkých napětí“. 
- Požadavky podle nařízení 89/336/EEC týkající se „ Elektromagnetické kompatibility“ 
- Nařízení 89/109/EEC týkající se „Materiálů, které mohou přicházet do styku s potravinami“ 

 
Záruka 
Na Váš spotřebič je poskytována záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od data prodeje 
Upozornění: Zapojení tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný pracovník. 
 
Poprodejní servis 
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz. 
Pokud dojde k závadě, pokuste se ji odstranit zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto 
návodu. 
V případě potřeby odborné technické pomoci, prosíme, kontaktujte naše servisní středisko: viz. Seznam servisních 
firem, nebo přímo na servisní oddělení firmy Karma Český Brod a.s. na telefonním čísle 321 610 554. 
 
Prosíme, abyste při kontaktování našeho servisního střediska měli připravené  následující údaje: 
 

 typ výrobku / model  …………………………………….. 
 sériové číslo   …………………………………….. 
 datum zakoupení spotřebiče …………………………………….. 

 
Ochrana životního prostředí 
 
Likvidace odpadu 
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů ( zákon č. 
125/97 Sb. o odpadech § 18 a 19 a vyhláška č.338/9 Sb. § 16). 
Spotřebič i jeho části předejte po jejich skončení  životnosti do sběrných surovin 
( § 16 a 17, vyhláška č. 338/97 Sb.). 
 
Bezpečnostní pokyny 
Tento spotřebič vyhovuje všem platným evropským bezpečnostním normám. Společnost Karma Český Brod a.s. však 
zdůrazňuje, že tato skutečnost není v rozporu s tím, že povrch spotřebiče se  během používání zahřeje a přechodně 
zůstane horký i po vypnutí.  
 Spotřebič mohou obsluhovat pouze dospělé osoby. Není přípustné ponechat děti bez dozoru u spotřebiče , který je 

v provozu a po dobu chladnutí spotřebiče. 
 Pokud musí být mladší osoby přítomni v kuchyni, zajistěte aby byly po celou dobu pod dohledem. 
 Velkou pozornost a opatrnost věnujte používání a čištění spotřebiče.  
 Během provozu je zakázáno čištění a omývání spotřebiče 
 Nepoužívejte spotřebič pro vytápění místnosti nebo sušení oděvů apod. 
 Je zakázáno užívat spotřebič k jiným než k tomu určeným účelům. 
 Je zakázáno během provozu dotýkat se jiných částí spotřebiče než ovládacích prvků k tomu určených. 
 Je zakázáno zasahovat do konstrukce spotřebiče 
 Dodržte bezpečnou vzdálenost od zařizovacích předmětů. 
 Údržbu a opravy je možno provádět pouze po odpojení spotřebiče od elektrické sítě. V opačném případě hrozí 

nebezpečí úrazu el. proudem. 
 Za provozu a krátce po něm jsou některé části spotřebiče horké (např. sklo dvířek). Těchto částí se nedotýkejte. 



  

 Při vyjímání pokrmů a nádobí používejte ochranné rukavice. 
 Spodní část trouby se nesmí zakrývat hliníkovou fólií. 
 V troubě neskladujte jakékoliv hořlavé předměty. Při náhodném zapnutí by se přístroj mohl vznítit. 
 
Přístroj je vyroben ze znovupoužitelných materiálů. Po konečném vyřazení přístroje z provozu respektujte platná 
nařízení. Přístroj znehodnoťte přestřižením síťového kabelu. 
 
Nepoužívejte rukojeť dveří trouby k manipulaci se spotřebičem, např. k jeho vytahování z obalu. 
 
Montáž spotřebiče musí být provedena kvalifikovanou osobou, přesně podle návodu výrobce. 
 
Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem nebo jeho servisním 
technikem, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace. 
 
Společnost Karma Český Brod a.s. odmítá jakoukoliv odpovědnost za zranění, škody způsobené osobám nebo na 
majetku v důsledku nesprávné instalace nebo obsluhy tohoto spotřebiče. 
 
Příprava trouby před prvním použitím 
Před prvním použitím umyjte troubu jemným čistícím prostředkem a pečlivě osušte. Vložte rošty a pečící plechy do 
bočních běžců trouby. Zapněte troubu na program konvenčního pečení (horní a dolní spirála) nastavte teplotu na 
maximum po dobu cca.60 minut, dále nastavte program zadního kruhového tělesa s ventilátorem, teplotu na maximum 
po dobu dalších 60 minut, aby se odstranily zbytky konzervačních materiálů použitých při výrobě. Během této doby se 
z ochranných vrstev a izolačních materiálů bude uvolňovat určitý zápach a trouba bude mírně kouřit. Tyto výpary 
nejsou jedovaté. 



 
TEPLOTA PEČENÍ 
Horkovzdušné pečení obecně vyžaduje nižší pečící teplotu než statické 
pečení (kombinace horní a spodní topné spirály). Rozdíl je přibližně 15 
- 20 °C. 
 
PŘEDEHŘÍVÁNÍ 
Aby jste dosáhli maximálně možných výsledků Vaší trouby, 
doporučujeme troubu před použitím předehřát (zvláště pro 
horkovzdušné pečení). Zvláště důležité to je pro pečení koláčů, chleba 
atd.  Bez předehřátí budete muset pravděpodobně prodloužit čas pečení.  
Předehřátí je nutné při přípravě mražených potravin nebo polotovarů. 
 
POUŽÍVÁNÍ TROUBY 
Tyto trouby mají elektronický termostat, teplotu můžete nastavit od 40 
do 250 °C. 
Požadovanou funkci pečení nastavíte přepínačem funkcí. K dispozici 
máte následující funkce: 

 
SVĚTLO 
Osvětlení trouby. 
 
TRADIČNÍ PEČENÍ 
Termostat nastavte na požadovanou teplotu, přičemž dvířka 
jsou zavřená. Před vložením jídla je nutné troubu předehřát. 
 
HORNÍ TĚLESO  
Vhodné pro velmi pomalou přípravu jídla. 
 
SPODNÍ TĚLESO  
Tato funkce je ideální pro ohřívání pokrmů. 
 
GRIL 
Termostat nastavte na požadovanou teplotu. Na mřížku 
položte maso, pod mřížku vložte plech pro zachycování tuku. 
Doporučujeme do plechu nalít trochu vody, omezíte tím 
tvorbu kouře a  
vystřikování tuku.Vhodné pro menší porce jídla. Griluje se 
při zavřených dvířkách. 
 
ROZMRAZOVÁNÍ 
Světlo trouby se rozsvítí jako u ostatních funkcí. Pracuje 
zadní ventilátor, ale trouba nehřeje (termostat se nezapíná). 
Dvířka trouby musí být zavřená. 
Tato funkce zkracuje rozmrazování asi o jednu třetinu. 
   
HORKOVZDUŠNÉ PEČENÍ 
Tato funkce umožňuje pečení různých pokrmů zároveň ( 
ryba, maso atd.) bez vzájemného přenosu zápachu. Současně 
se mohou péci pokrmy, které vyžadují přibližně stejnou 
teplotu. 
Prostřednictvím topného tělesa umístěného na zadní vnitřní 
stěně se zabezpečuje rovnoměrná   distribuce tepla ve zvolené 
teplotě (od 50 do 250°C ). 
 
TURBO GRIL ( GRIL S CIRKULACÍ VZDUCHU ) 
Tato funkce umožňuje pečení např. roštěné zvenku, přičemž 
zůstává měkká uvnitř. 
Doporučujeme předehřát troubu pár minut před vložením 
jídla do trouby. 

 
FUNKCE PIZZA 
Ideální pro přípravu pizzy nebo zeleniny. Při této funkci hřeje 
současně spodní a zadní topné těleso a otáčí se zadní 
ventilátor. 
 

 
Dvířka trouby musí být vždy zavřeny. 

 
 
 
 
 
 
 

Pro orientaci uvádíme přibližné teploty prostoru trouby pro pečení při 
jednotlivých funkcích: 
                                                  
                                         50°C  sušení 
                                         80   – 100°C  sterilování 
                                        130 – 150°C  dušení 
                                        180 – 220°C  pečení těsta 
                                        220 – 250°C  pečení masa. 
 
DŮLEŽITÉ 
 V průběhu grilování musí být dvířka trouby zavřená. 
 K zakrytí pečících nádob nepoužívejte hliníkovou fólii. 
 Potraviny nebalte do hliníkové fólie a nepokládejte příliš blízko 

grilu - vysoká schopnost fólie odrážet teplo může poškodit topnou 
spirálu trouby. 

 
RADY A DOPORUČENÍ 
 Před zapnutím trouby se ujistěte, že v troubě nezůstaly žádné 

nepotřebné předměty (příslušenství, plechy). 
 Troubu před pečením předehřejte. 
 Dvířka trouby při pečení otevírejte minimálně. Pokrm můžete 

kontrolovat průhledem ve dvířkách. 
 Při otevírání dvířek buďte opatrní, pozor na horké díly, příp. páru 

z pečení. 
 
Teploty a čas pečení jsou uvedené na obalech potravin, příp. v 
kuchařských receptech. Tyto informace jsou pouze orientační. Po 
seznámení se s pečícími vlastnostmi trouby dobu a teplotu pečení 
upravte podle Vašich požadavků.  
Ujistěte se, že mražené potraviny jsou před úpravou v troubě dobře 
rozmražené, pokud není doporučeno jinak. 
 
ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR SE ZOBRAZENÍM 
TEPLOTY 
 
   A Teplota 
   B Automatický programátor 
   C Manuální provoz 
   D Minutka 
   E Přepínač funkcí 
   F Tlačítka pro nastavení teploty 

              F      E 
 
 
Popis tlačítek 
 
 
Časovač 
 
 
Délka pečení 
 
 
 Konec pečení 
 
 
Nastavení času vzestupně 
 
 
Nastavení času sestupně 
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Nový typ elektronického programátoru spojuje následující funkce: 
- elektronické hodiny s podsvíceným displejem 
- časovač ( 0.00 až 23.59 ) 
- program pro automatický začátek a konec doby pečení 
- program pro poloautomatický proces pečení (pouze začátek nebo 

konec pečení) 
- zobrazení požadované teploty pečení. 
 
DIGITÁLNÍ HODINY 
Hodiny ukazují čas  ve 24-ti hodinovém modu. 
Po zapojení trouby do el. sítě, nebo po výpadku el. proudu, na displeji 
blikají tři nuly. 
Při nastavení času musíte současně stisknout tlačítko "Délka pečení" a 
"Konec pečení" , stiskem tlačítek "+" nebo "-", nastavíte aktuální čas. 
Po nastavení tlačítka uvolněte a hodiny začnou pracovat. 
 
REŽIMY PEČENÍ 
1) Manuální pečení bez použití programátoru 
Stiskněte současně tlačítka "Délka pečení" a "Konec pečení". Pokud 
byl nastavený program pečení, symbol "AUTO" (B) zhasne, rozsvítí se 
symbol "Manuální pečení" (C). 
Jakýkoliv nastavený program tímto postupem zrušíte. 
Nastavte funkci pečení a teplotu. 
 
2)Automatické pečení (začátek a konec) 
 Nastavte dobu pečení stisknutím tlačítka "Délka pečení" a pomocí 

"+" a "-" 
 Nastavte konec pečení stisknutím tlačítka "Konec pečení" a 

pomocí "+" a "-" 
 Nastavte teplotu a pečící program pomocí termostatu a voliče 

programů. 
Po nastavení svítí symbol "AUTO"(B). Když se shoduje čas na 
hodinách s nastaveným časem startu pečení, trouba se zapne, rozsvítí se 
symbol "Manuální provoz" (C). 
 
Příklad: Pečení trvá 45 minut a chceme, aby pečení skončilo ve 14.00 
hodin. 
Stiskněte tlačítko "Délka pečení" a pomocí "+" a "-" nastavte na displeji 
"0.45". 
Stiskněte tlačítko "Konec pečení" a pomocí "+" a "-" nastavte na 
displeji "14.00". 
Po ukončení nastavení se na displeji znovu objeví reálný čas a svítí 
symbol "AUTO"(B). To znamená, že program byl uložený do paměti. 
Ve 13.15 (14.00 hodin mínus 45 minut) začne trouba pracovat. Během 
pečení svítí kontrolka "AUTO" (B) a "Manuální provoz" (C). 
Ve 14.00 hodin se trouba automaticky vypne, ozve se zvukový signál, 
který trvá, dokud nestisknete  současně tlačítko "Délka pečení" a 
"Konec pečení".. 
Bliká symbol "AUTO"(B), kontrolka "Manuální provoz" (C) zhasne. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Program začne pracovat 4 vteřiny po jeho naprogramování. 
Program lze průběžně kontrolovat  stisknutím příslušného knoflíku. 
 
3) Poloautomatické pečení 
 

A. Nastavení délky pečení 
Délku pečení nastavíte tlačítkem "Délka pečení" a pomocí "+" a "-". 
Trouba se okamžitě zapne, rozsvítí se symbol "AUTO"(B) a symbol 
manuálního proozu (C). Po uplynutí nastaveného času se trouba vypne 
(symbol manuálního provozu (C) zhasne) a ozve se zvukový signál, 
který trvá, dokud nestisknete současně tlačítko "Délka pečení" a 
"Konec pečení". 
Symbol "AUTO"(B) bliká. 
 
B. Nastavení ukončení pečení 
Nastavte konec pečení stisknutím tlačítka "Konec pečení" a pomocí "+" 
a "-" 
Trouba se okamžitě zapne, rozsvítí se symbol "AUTO" (B) a symbol 
manuálního provozu (C). V nastavený čas se trouba vypne (symbol 
manuálního provozu (C) zhasne) a ozve se zvukový signál, který trvá,  
 

dokud nestisknete současně tlačítko "Délka pečení" a "Konec pečení". 
Symbol "AUTO"(B) bliká. 
 
Pečící program může být zrušen kdykoliv stisknutím tlačítek "Délka 
pečení" a "Konec pečení", trouba může pracovat v ručním režimu. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Režimy pečení 2 a 3 jsou aktivovány pouze,  pokud je nastavená 
pečící funkce. 
 
Časovač = Zvukový signál 
Časovač Vás upozorní na uplynutí nastaveného času v rozmezí 1 
minuta až 23 hodin a 59 minut. Lze použít nezávisle na funkci trouby. 
Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko "Časovač" a pomocí "+" a "-" 
nastavte požadovaný čas, který se zobrazí na displeji. 
Po nastavení se na displeji znovu objeví reálný čas a zobrazí se symbol 
zvonku. 
Odpočítávání nastaveného času začne ihned; zbytkový čas můžete 
zkontrolovat kdykoliv stisknutím tlačítka "časovač". 
Po uplynutí nastaveného času symbol zvonku zmizí a ozve se zvukový 
signál, dokud nestisknete tlačítko "časovač". Stisknutím tlačítka "-" 
můžete zvukový signál změnit ve 3 úrovních (nízký - střední - vysoký). 
Upozornění: Na konci času pečení se zvukový signál ozývá každou 
vteřinu po dobu maximálně 7 minut. 
 
Zrušení automatického pečícího programu 
Automatický pečící program můžete kdykoliv zrušit současným 
stisknutím tlačítek "Délka pečení" a "Konec pečení".  
 
Nastavení pečících funkcí 
Otočným knoflíkem můžete nastavit níže uvedené funkce. 
Pro každou funkci je již přednastavená teplota pečení; tuto hodnotu je 
možné změnit tlačítky "+" nebo "-". Hodnotu můžete měnit po 5 °C, od 
40 do 250 °C. 
Při vyhřívání na požadovanou teplotu symbol "°C" bliká, po dosažení 
nastavené teploty svítí symbol oC trvale. 
 
 

světlo                               190 °C         
                                             
 
165 °C                      190 °C     
 
 
250 °C                 165 °C 

 
 
50 °C                               165 °C     

 
 
Rozmrazování 

 
 
ČIŠTĚNÍ TROUBY 
UPOZORNĚNÍ  
Před čistěním je nutno vypnout všechny ovládací knoflíky a vyčkat, 
dokud spotřebič nevychladne. Při mytí dávejte pozor, aby se voda 
nedostala za kryt ventilátoru ani do jiných otvorů.  
 
Smaltovaný povrch 
Smaltovaný povrch trouby čistěte vlhkým hadříkem nebo houbou. Při 
větším znečistění použijte speciální čistící prostředek pro smalt. Zbytky 
čistícího prostředku opláchněte vodou a celou plochu důkladně osušte.  
Nikdy nepoužívejte drsných čistících prostředků. Smaltovaný povrch 
chraňte před stykem s kyselými a zásaditými roztoky (ocet, citron atd.). 
 
Nerezový povrch  
Nerezový povrch trouby čistěte vlhkým hadříkem nebo houbou. Při 
větším znečištění použijte speciální čistící prostředek na nerez. 
Nakonec povrch vysušte měkkým hadříkem nebo jelenicí. 
Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředek. 
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Hliníkový povrch  
Hliníkový povrch trouby čistěte vlhkým hadříkem nebo houbou. Při 
větším znečištění použijte speciální čistící prostředek na hliník. 
Nakonec povrch vysušte měkkým hadříkem nebo jelenicí. 
Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředek. 
 
Čištění dvířek trouby 
Dvířka čistěte doporučeným způsobem pro smaltovaný povrch. Vnitřní 
sklo lehce sejmete po odšroubování dvou šroubků (pouze u modelu  
KT 510).  
 
Vyjmutí vnitřního skla (pouze u modelu KT 510)  
 
Otevřete dveře trouby a vyšroubujte  
šrouby B. To umožňuje vnitřní 
čištění skla. Vždy čistěte pouze 
pokud je trouba studená. 
 
 
 
DŮLEŽITÉ   
Postupujte přesně podle uvedených rad a pokynů. Výrobce odmítá 
jakoukoliv zodpovědnost za škody, které vzniknou nedodržením těchto 
pokynů nebo nesprávným používáním přístroje. 
 
UMÍSTĚNÍ A ZABUDOVÁNÍ TROUBY 
Trouba může být zabudována do běžné linky hloubky 600mm – buď 
pod pracovní desku, nebo do kuchyňské sestavy. V obou případech 
musí být provedena odvětrávací opatření, přičemž za spotřebičem musí 
být dodržena min. vzdálenost 85-90mm x 500mm. Doporučujeme 
odstranit zadní stěnu skříňky. 
Větrací otvory  na vrchní straně trouby nesmí být zakryty. 
 

Všechny modely popisované v tomto návodu mají ochlazovací 
ventilátor. 
 

Připevnění trouby se provádí pomocí 4 šroubů v bodech „A“ 
umístěných v rozích rámu trouby (obr. dole). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuchyňský nábytek musí být schopen odolat teplotě 85°C dle nařízení 
EEC. 
 

Nikdy nepoužívejte dvířek trouby jako pomoc při zasunutí trouby 
do kuchyňské linky, netlačte silou na otevřená dvířka trouby. 
 

UPOZORNĚNÍ  
Porucha, která vznikne díky nesprávné montáži spotřebiče ruší 
platnost záruky ! 
 

ÚDRŽBA TROUBY 
Kryt ventilátoru je možné odejmout až po odpojení trouby od sítě a 
opět jej namontovat v souladu s pokyny výrobce. 
 

UPOZORNĚNÍ : Spotřebitel smí provádět demontáž nebo výměnu 
pouze následujících součástí: 
 

 Ovládací knoflíky jsou na čepech ovládacích prvků a demontují se 
pouze stažením z čepů  směrem od panelu. 

 
 Výměna žárovky 
-       odpojte spotřebič od sítě 
- odšroubujte skleněný kryt (A) otáčením 

proti   směru hodinových ručiček 
-  po výměně žárovky kryt pořádně 

dotáhněte 
-  k  osvětlení lze použít žárovku E14, 

230/240V, 15W vysokoteplotní ( na 
žárovky se záruka nevztahuje) 

 
 Demontáž dvířek trouby 

Pro jednodušší čištění uvnitř 
trouby mohou být dvířka 
vysazena.  
Závěsy A jsou opatřeny 
pohyblivými západkami B. 
Pokud je západka B zvednutá, je 
hák uvolněn ze svého uložení. 
Potom dvířka nadzdvihněte a 
vysaďte posunutím směrem ven; 
dvířka držte na boku, blízko 
uložení.  
Při zpětné montáži dvířek zasuňte nejprve závěsy do drážek. 
Před zavřením dvířek nezapomeňte sklopit západky do 
původní polohy. 

 
UPOZORNĚNÍ 
 Dejte pozor na vyháknutí západek při demontáži dvířek (vzhledem 

k silnému pružinovému systému). 
 Dvířka nikdy neponořujte do vody. 
 
Všechny trouby jsou vybaveny bezpečnostním zařízením, které odpojí 
přívod el. energie v případě velkého přehřátí trouby. Když teplota 
klesne na přiměřenou hodnotu, trouba opět začne pracovat. 
 
NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS  
Než zavoláte servis, prosím zkontrolujte následující. 
Pokud zavoláte technika a ten na místě zjistí, že případná závada a její 
řešení je uvedeno v Záručních podmínkách, budou Vám účtovány 
veškeré náklady na výjezd. 
 
Trouba, gril nebo časovač je bez proudu: 
 Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojený do zdroje el. proudu. 
 Zkontrolujte, zda je funkční rozvod el. proudu ve Vašem domě. 
 Zkontrolujte, zda jste při nastavení časovače postupovali přesně 

podle návodu. 
 
Funguje gril, ale ostatní funkce trouby nikoliv 
 Zkontrolujte, zda jste nastavili správnou pečící funkci. 
 
Gril a horní topné těleso nepracují nebo během používání vypínají 
na dlouhou dobu 
 Vypněte troubu a nechte jí vychladnout přibližně 2 hodiny. 

Troubu zapněte a zkontrolujte, zda pracuje správně. 
 

ŠROUBY 
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Jídlo není propečené rovnoměrně 
 Zkontrolujte, zda je trouba správně nainstalovaná a je v rovině. 
 Zkontrolujte, zda jste zvolili vhodnou teplotu i vhodnou výšku 

umístění pečící mřížky. 
 
Nesvítí světlo v troubě 
 Viz. údržba trouby, výměna žárovky 
 
Teplota v troubě je příliš vysoká, nebo příliš nízká 
 Zkontrolujte, zda jste nastavili správnou teplotu na termostatu. 

Někdy postačí zvýšit nebo snížit teplotu o 10 °C, aby jste získali 
nejlepší výsledky pečení. 

 
 
 
 
TECHNICKÁ DATA 
 
Výška:  591 mm 
Šířka: 597 mm 
Hloubka: 525 mm 
Napětí: 230V, 50 Hz  
Jištění: 16 A 
Max. příkon:          3,68 kW 
Osvětlení trouby  15 W 
Přívodní kabel Bez zástrčky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY 
 
Vážený zákazníku, 
k Vašemu novému spotřebiči je přiložen záruční list, jehož vyplněnou vratnou část  vyplňte a zašlete prosím 
zpět co možno nejdříve. 
Tato záruka je jakýmsi doplňkem Vašich zákonných práv a žádným způsobem nebude Vaše práva omezovat. 
 
Dále uvádíme záruční podmínky, které platí pro Váš spotřebič  Karma: 
 
Veškeré práce v souvislosti se zárukou musí být prováděny společností Karma, a.s. nebo autorizovaným 
servisem Karma. Jakékoliv záruční nároky uplatňované v rámci této záruky musejí být podloženy originální 
fakturou nebo kupní stvrzenkou ze dne zakoupení. 
 
Záruční doba začíná dnem zakoupení a výrobce poskytne součásti a práci potřebné pro opravu spotřebiče, 
pokud by jeho selhání bylo způsobeno mechanickou nebo elektrickou závadou. Tato služba bude poskytnuta 
zdarma v době záruky.  
 
TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY: 
 

 Jakékoliv poškození způsobené dopravou, chybným použitím nebo nedbalostí. 
 Kosmetických a nízkoživotných součástí jako zásuvek, pojistek, žárovek, krytů svítidel, kosmetických úprav hran, kabelů, 

filtrů a připevňovacích elementů, knoflíků, pryže a těsnění, keramických nebo skleněných povrchů, promáčklin, 
škrábanců, lakovaných povrchů. 

 Periodická údržba, oprava nebo výměna součástí z důvodu přirozeného opotřebení. 
 Změna barvy materiálů, koroze. 
 Nesprávná instalace, úpravy nebo opravy provedené neoprávněnými osobami. 
 Použití součástí nepocházejících od firmy Karma 
 Poškození způsobená cizími předměty nebo látkami.  
 Použití spotřebiče pro jiné účely. 
 Provozování spotřebiče s nesprávným napětím 
 Živelní pohromy  a jiné příčiny mimo sféry vlivu společnosti Karma, a.s. 

 
VŠECHNY ZÁRUKY JSOU NEPŘENOSNÉ  
 
Další informace ochotně podáme a jakékoliv jiné dotazy odpovíme na uvedených telefonních číslech : 
 

KARMA Český Brod a.s, Zborovská  693, 282 31 Český Brod 

obchodní oddělení  servis   náhradní díly 
tel.:   321 610 523   tel.:   321 610 554  tel.:   321 610 554 
fax:   321 620 971 
e-mail: odbyt @karma-as.cz 
www.karma-as.cz 
 
Přejeme mnoho spokojenosti s používáním spotřebiče značky Karma Design. 

 


