
AUS GUTEM GRUND 
GRUNDIG 

BLENDER RĘCZNY  
BL 7680

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE EN TR FR ES 

HR FI NO NL 

Instrukcja obsługi

Blender ręczny 
Bl 7680

PL

GRUNDIG
razem tworzymy dom



polski 1

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___

Przed przystąpieniem do użyt-
kowania niniejszego urządze-
nia należy uważnie przeczytać 
instrukcję obsługi. Należy prze-
strzegać wszystkich wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa, 
aby uniknąć szkód wynikających 
z niewłaściwego użytkowania!
Niniejszą instrukcję obsługi na-
leży zachować do późniejszego 
użytku. Jeżeli urządzenie zosta-
nie przekazane osobie trzeciej, 
należy je przekazać wraz z ni-
niejszą instrukcją obsługi.

 7 Niniejsze urządzenie jest prze-
znaczone wyłącznie do użytku 
prywatnego w gospodarstwie 
domowym i nie nadaje się do 
profesjonalnej działalności 
gastronomicznej. Niniejszego 
urządzenia nie należy używać 
dla celów komercyjnych.

 7 Ostrza noży w głowicy tnącej 
są bardzo ostre! Należy się 
z nimi obchodzić z najwięk-
szą starannością, szczególnie 
podczas ich zdejmowania 
i czyszczenia, aby uniknąć 
skaleczeń.

 7 Nigdy nie należy czyścić 
urządzenia gołymi rękoma. 
Zawsze należy używać w tym 
celu szczotki.

 7 Nie należy dotykać części 
urządzenia, które są w ruchu. 
Nie należy nakładać ani zdej-
mować tych części dopóki 
urządzenie całkowicie się nie 
zatrzyma.

 7 Niniejsze urządzenie jest prze-
znaczone wyłącznie do użytku 
w gospodarstwie domowym.

 7 Włosy, ubranie oraz inne uten-
sylia należy zawsze trzymać 
z dala od urządzenia podczas 
jego pracy, aby uniknąć obra-
żeń ciała i szkód.

 7 Należy sprawdzić, czy na-
pięcie sieciowe na tabliczce 
znamionowej odpowiada 
Państwa lokalnemu zasilaniu 
sieciowemu. Jedyny sposób, 
aby odłączyć urządzenie od 
napięcia jest wyciągnięcie 
wtyczki z kontaktu w ścianie.

 7 Nie wolno owijać przewodu 
zasilającego wokół urządze-
nia.

 7 W celu dodatkowej ochrony, 
niniejsze urządzenie powinno 
zostać podłączone do domo-
wego zabezpieczenia ziem-
nozwarciowego o wartości 
oporu elektrycznego nieprze-
kraczającej 30 mA. Poradę 
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w tym zakresie można uzy-
skać u elektryka.

 7 Nie należy zanurzać obu-
dowy silnika, przewodu zasila-
jącego lub wtyczki w wodzie 
lub w innych płynach, ani myć 
ich pod bieżącą wodą.

 7 Wtyczkę z kontaktu należy 
zawsze wyciągnąć przed ze-
stawieniem części urządzenia 
do pracy, po użyciu urządze-
nia, przed rozłączeniem jego 
części, przed wyczyszczeniem 
urządzenia lub pozostawie-
niem go w pomieszczeniu, 
a także w przypadku awarii 
lub błędu w funkcjonowaniu. 
Wtyczki nie należy wyciągać 
z kontaktu pociągając za prze-
wód zasilający. Nie należy 
ściskać ani zginać przewodu 
zasilającego, ani pozwalać, 
aby ocierał się o ostre krawę-
dzie, ponieważ może to spo-
wodować jego uszkodzenie.

 7 Należy trzymać przewód zasi-
lający z daleka od powierzchni 
gorących i płomieni.

 7 Przewodu zasilającego urzą-
dzenie nie należy podłączać 
do przedłużacza.

 7 Nigdy nie należy używać urzą-
dzenia w przypadku, gdy prze-
wód zasilający lub urządzenie 
są uszkodzone.

 7 Nasz Sprzęt AGD marki 
GRUNDIG spełnia właściwe 
standardy bezpieczeństwa. 
W związku z powyższym, 
w przypadku, gdy urządze-
nie lub przewód zasilający są 
uszkodzone, naprawa musi być 
wykonana przez autoryzowany 
punkt naprawczy, co pozwala 
uniknąć jakichkolwiek ryzyk dla 
użytkownika, jakie mogą wynik-
nąć z naprawy przeprowadzo-
nej nieprawidłowo lub przez 
osobę nieposiadającą odpo-
wiednich kwalifikacji osobę

 7 W żadnym wypadku nie 
wolno rozbierać urządzenia 
na części. Żadne roszczenia 
zgłaszane na podstawie gwa-
rancji nie są uwzględniane 
z tytułu szkód wynikających 
z niewłaściwego obchodzenia 
się z urządzeniem.

 7 Czyszczenia ani czynności 
konserwacyjnych użytkownika 
nie mogą być przeprowa-
dzane przez dzieci pozosta-
wione bez nadzoru.
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 7 Niniejsze urządzenie może 
być używane przez osoby 
o ograniczonych zdolnościach 
ruchowych, zdolnościach po-
strzegania lub zdolnościach 
umysłowych, a także osoby 
nieposiadające właściwego 
doświadczenia lub wiedzy, 
pod warunkiem, że będą one 
rozumieć instrukcje w zakre-
sie bezpiecznego korzystania 
z urządzenia oraz potencjalne 
ryzyka. Dzieci nie mogą bawić 
się niniejszym urządzeniem. 
Czyszczenia ani czynności 
konserwacyjnych użytkownika 
nie mogą być przeprowa-
dzane przez dzieci.

 7 Urządzenie i przewód zasila-
jący należy trzymać z dala od 
dzieci.

 7 Dzieci nie mogą korzystać 
z niniejszego urządzenia.

 7 Urządzenia nie należy pozo-
stawiać bez nadzoru, dopóki 
się z niego korzysta. Zaleca 
się najwyższą ostrożność 
w przypadku korzystania 
z urządzenia w pobliżu dzieci 
oraz ludzi o ograniczonych 
możliwościach ruchowych, 
postrzegania lub umysłowych.

 7 Przed użyciem niniejszego urzą-
dzenia po raz pierwszy należy 
wyczyścić starannie wszystkie 
części mające kontakt z żywno-
ścią. Szczegółowe informacje 
na ten temat znajdują się w roz-
dziale „Czyszczenie i pielęgna-
cja”.

 7 Przed podłączeniem urządze-
nia do zasilania sieciowego 
oraz zamocowaniem wszyst-
kich akcesoriów należy osuszyć 
urządzenie oraz wszystkie czę-
ści.

 7 Urządzenia nie należy używać 
bez włożenia składników do 
kubka z podziałką lub misce 
do siekania.

 7 Nigdy nie należy kłaść urzą-
dzenia, akcesoriów, sznura 
przewodu lub wtyczki w po-
bliżu powierzchni gorących 
takich jak palnik gazowy, płyta 
grzejna lub nagrzana kuchenka 
lub piec. Urządzenia nigdy nie 
należy używać do przetwarza-
nia gorących płynów lub napo-
jów, lecz należy poczekać, aż 
ostygną przynajmniej do tem-
peratury.

 7 Urządzenia nie należy stoso-
wać w jakimkolwiek innym celu 
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niż cel, do jakiego zostało ono 
przeznaczone.

 7 Urządzenia nie należy włą-
czać na dłużej niż jest to nie-
zbędne w celu przetworzenia 
składników spożywczych.

 7 Urządzenia nie należy uży-
wać mając wilgotne lub mokre 
dłonie.

 7 Do urządzenia należy pod-
łączać jedynie części dostar-
czone w zestawie.

 7 Niniejsze urządzenie jest 
przeznaczone wyłącznie do 
przetwarzania składników 
spożywczych w ilościach zwy-
czajowo powstających w go-
spodarstwie domowym.

 7 Z urządzenia nie należy korzy-
stać w przypadku gdy noże są 
uszkodzone lub noszą oznaki 
zużycia.

 7 Podczas korzystania z urzą-
dzenia należy upewnić się, że 
nie istnieje ryzyko przypadko-
wego wyciągnięcia przewodu 
zasilającego lub nadepnięcia 
na niego.

 7 Urządzenie należy umieścić 
w taki sposób, aby przez cały 
czas był dostęp do wtyczki.

 7 W celu usunięcia resztek je-
dzenia z kubka z dozownikiem 
oraz z miski do siekania można 
użyć łopatki. Przed przystąpie-
niem do tej czynności należy 
upewnić się, że urządzenie zo-
stało wyłączone.

 7 Nie zalecamy używania urzą-
dzenia do rozdrabniania su-
chych lub twardych składników 
spożywczych, lub kostek lodu, 
ponieważ może to się przyczy-
nić do stępienia lub uszkodze-
nia krawędzi noży.

 7 Składniki spożywcze, jakie 
mają zostać poddane prze-
tworzeniu, muszą być po-
zbawiona kości i pestek, aby 
uniknąć uszkodzenia krawędzi 
noży.
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Szanowny Kliencie,

Gratulujemy Państwu zakupu nowego blendera 
ręcznego BL 7680 marki GRUNDIG.
Proszę starannie przeczytać poniższe uwagi 
dla użytkownika, aby mogli się Państwo w pełni 
cieszyć zakupionym przez siebie wysokiej jakości 
wyrobem GRUNDIG przez wiele kolejnych lat.

Odpowiedzialność społeczna 
Dobre warunki socjalne stanowią 
dla GRUNDIG priorytet. Takie 
warunki jak i sprawiedliwe wyna-
grodzenie zostały zagwarantow-
ane  za równo  naszym 
pracownikom jak i dostawcom 

zewnętrznym w układach zbiorowych pracy. 
Przykładamy także dużą wagę do efektywnego 
wykorzystania surowców oraz ciągłego redu-
kowania ilości odpadów. Ilość odpadów zmnie-
jszamy o kilkanaście ton plastiku rocznie. 
Ponadto zapewniamy dostępność wszystkich 
akcesoriów do naszych urządzeń przez co najm-
niej 5 lat.
Dla przyszłości, w której będzie warto żyć.
Z ważnych powodów. Grundig 

Układy sterujące i części 
Por. rysunek na str. 5. 

A  przycisk start

B  przycisk turbo

C  jednostka silnika

D  kubek z dozownikiem

E  końcówka blendująca

F  ochrona naczyń przed zarysowaniem 

NA PIERWSZY RZUT OKA __________________
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UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA ______________

Przygotowanie 
1  Należy całkowicie wyjąć urządzenie z opa-

kowania i usunąć wszystkie naklejki, a następnie 
usunąć opakowanie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

2  Przed użyciem niniejszego urządzenia po 
raz pierwszy należy wyczyścić starannie 
wszystkie części mające kontakt z żywnością. 
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują 
się w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja.

3  Przed przystąpieniem do rozdrabniania 
składników spożywczych za pomocą 
urządzenia należy pokroić je na małe 
kawałki.

Blendowanie
1  Składniki spożywcze przeznaczone do roztarcia 

lub zmiksowania należy umieścić w kubku z do-
zownikiem D  lub podobnym naczyniu.

2  Dołącz końcówkę blendującą E  do jed-
nostki silnika C  wciskając ją do jednostki, aż 
do momentu zatrzasku. Należy upewnić się, 
że końcówka blendująca została należycie 
dołączona do jednostki silnika.

3  Wsadź wtyczkę do gniazda sieciowego.

4  Zanurz końcówkę blendującą E  w kubku 
z dozownikiem D , który zawiera składniki 
spożywcze przeznaczone do blendowania. 

Uwaga dodatkowa:

 7 Aby zapobiec rozpryskiwaniu się składników 
spożywczych nie należy wciskać przycisku Start 
A  ani przycisku Turbo B , dopóki końcówka 
blendująca nie zanurzy się w składnikach 
spożywczych.

5  Przyciśnij i przytrzymaj przycisk Start A  lub pr-
zycisk Turbo B .

Uwaga dadatkowa:

 7 Czas przetwarzania ok. 100-400 ml jedzenia 
dla niemowlęcia lub zupy wynosi 20 sek.

6  W celu zblednowania składników spożywczych 
należy poruszać urządzeniem powoli w górę 
i w dół oraz wokoło naczynia.

Uwaga dodatkowa:

 7 Urządzenie zawsze należy wyłączyć, przed 
wyjęciem z naczynia przetworzonych składników 
spożywczych.

7  Po zakończeniu pracy należy zwolnić przycisk 
Start A  lub przycisk Turbo B  oraz wyciągnąć 
wtyczkę z gniazda sieciowego, a następnie 
wylać mieszaninę z kubka z dozownikiem D .

8  Odłącz końcówkę blendującą E  wyciągając ją 
z jednostki silnika C  obracając w ruch przeci-
wstawnym do ruchu wskazówek zegara.

Uwagi dodatkowe:

 7 Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia nie 
należy używać go do pracy w trybie ciągłym 
przez dłużej niż 10 sekund.

 7 Nigdy nie należy włączać urządzenia na czas 
dłuższy niż jest to konieczne w celu przetworze-
nia składników spożywczych.

 7 Aby zapobiec przelewaniu się mieszaniny 
przez brzegi naczynia, nie należy nalewać lub 
nakładać zbyt wiele składników spożywczych 
do kubka z dozownikiem D  lub miski do sieka-
nia. Mniejsze ilości składników spożywczych są 
łatwiejsze do przetworzenia.

 7 Aby zapobiec wypadkom, jako podkładki 
przeciwpoślizgowej należy użyć przykrywki 
kubka dozującego podkładając ją pod kubek.

 7 W przypadku zamiaru użycia końcówki 
blendującej bezpośrednio w garnku, należy go 
najpierw zdjąć z pieca, aby zapobiec przegrza-
niu się końcówki blendującej.
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INFORmACJE ________________________________

Czyszczenie i pielęgnacja
Uwaga 

 7 Nigdy nie należy stosować benzyny, rozpuszc-
zalników, ściernych środków czyszczących, 
przedmiotów metalowych ani twardych szc-
zotek w celu wyczyszczenia urządzenia.

 7 Nigdy nie należy czyścić noży tnących gołymi 
rękoma. Zawsze należy używać w tym celu 
szczotki!

 7 Nie należy zanurzać obudowy silnika C , prze-
wodu zasilającego lub wtyczki w wodzie lub 
w innych płynach, ani myć ich pod bieżącą 
wodą

1  Należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć 
przewód zasilający z gniazda sieciowego.

2  Należy pozwolić, aby urządzenie ostygło 
całkowicie.

3  Do czyszczenia jednostki silnikowej C  należy 
używać miękkiej wilgotnej ściereczki. 

4  Niezwłocznie po użyciu należy wyczyścić 
końcówkę blendującą E  j pokrywkę miski do 
siekania D  ciepła wodą z płynem do mycia 
naczyń i dobrze je wysuszyć. Wyżej wymien-
ionych części nie należy myć w zmywarce do 
naczyń.

Uwaga

 7 Przed użyciem lub odłożeniem urządzenia na 
miejsce po umyciu lub wyczyszczeniu, należy 
wszystkie części starannie osuszyć miękką 
szmatką.

Przechowywanie 
Jeżeli nie planują Państwo korzystać z urządzenia 
przez dłuższy okres czasu, należy zabezpieczyć 
je na czas przechowywania. Należy upewnić się, 
że wtyczka urządzenia została wyjęta z kontaktu, 
zaś urządzenie jest całkowicie suche.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu 
chłodnym i suchym. Należy upewnić się, że 
urządzenie znajduje się poza zasięgiem dzieci.

Uwaga dotycząca ochrony 
środowiska 

Niniejszy produkt został wyprodu-
kowany z części wysokiej jakości, 
które mogą zostać wykorzystane 
ponownie i nadają się do ponow-
nego przetworzenia. Urządzenia, 

którego okres użytkowania dobiegł końca, nie 
należy wyrzucać wraz ze zwykłymi śmieciami 
bytowymi lub innymi odpadami, lecz należy je 
zawieźć do punktu odbioru urządzeń elektron-
icznych i elektrycznych przeznaczonych do 
odzysku. Należy skontaktować się z lokalnymi 
organami władzy w celu uzyskania informacji 
na temat lokalizacji takich punktów odbioru.

Dane techniczne 

Zasilanie sieciowe: 220-240 V~, 50/60 Hz

moc: 600 W

Zastrzeżenie możliwości zmian technicznych 
i dotyczących projektu.
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KARTA GWARANCYJNA ___________________

Warunki gwarancji Beko 
S.A- (małe urządzenia AGD) 
BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 
(02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warsza-
wie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Re-
jestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 
(dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: 
„Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do 
obrotu na terenie Polski produkty marki Grundig 
(dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te 
produkty („Użytkownik”) na następujących wa-
runkach: 

I. ZAKRES OCHRONY. 
1  BEKO gwarantuje, że Urządzenie zaku-

pione przez Użytkownika jest wolne od 
wad produkcyjnych lub materiałowych, 
powstałych z przyczyn tkwiących w tym 
Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią 
się w ciągu terminu określonego w części 
II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: 
„Okres Gwarancyjny”). 

2  W razie ujawnienia się Wady Produktu w 
trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie 
ona usunięta na koszt BEKO w sposób uza-
leżniony od właściwości wady, na zasadach 
i w zakresie określonym w niniejszych Warun-
kach Gwarancji. 

3  BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady 
poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy 
lub wymiany Urządzenia, bądź też rekla-
macja zgłoszona na podstawie niniejszych 
Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana 
w inny sposób uzgodniony przez BEKO i 
Użytkownika. 

4  Udzielona gwarancja jest ważna na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

II. CZAS TRWANIA 
GWARANCJI. 
1  Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące 

licząc od daty zakupu Urządzenia przez 
pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem 
wynikającym z punktu 2 poniżej. 

2  Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń 
zakupionych później niż 36 miesięcy licząc 
od daty produkcji Urządzenia zgodnie z nu-
merem seryjnym znajdującym się na tabliczce 
znamionowej Urządzenia. 

III. PROCEDURA 
ZGŁOSZENIA 
REKLAmACYJNEGO. 
1  Wady Urządzenia ujawnione w Okresie 

Gwarancyjnym będą usuwane pod warun-
kiem przedstawienia przez Użytkownika 
dowodu zakupu tego Urządzenia zawiera-
jącego oznaczenia niezbędne do jego iden-
tyfikacji ( model, datę zakupu). 

2  Uprawnienia wynikające z niniejszych Wa-
runków Gwarancji mogą być zrealizowane 
przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzo-
wanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: 
„Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłosze-
nia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 
62 766 77 70. Lista wszystkich lokalizacji 
Serwisu dostępna jest na stronie internetowej 
Grundig www.grundig.pl 

3  Urządzenie powinno być odpowiednio zapa-
kowane i zabezpieczone przez Użytkownika 
na czas transportu do punktu serwisowego 
Beko. 

4  Urządzenie do zabudowy meblowej powinno 
być udostępnione do naprawy przez Użyt-
kownika lub Sprzedawcę w sposób umożli-
wiający przystąpienie do jego naprawy przez 
pracowników Serwisu Beko. 
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5  Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 
21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii 
BEKO. 

6  Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach 
uprawnień wynikających z niniejszych 
Warunków Gwarancji Urządzenia jest 
sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, 
o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może 
ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 
dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia 
Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, 
że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada 
nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, 
dopuszczalne jest przekroczenie terminu 
30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, 
jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. 
Informacje o spodziewanych terminach 
napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod 
numerem 62 766 77 70. 

7  Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie do-
starczone Użytkownikowi na koszt BEKO. 

IV. WYŁĄCZENIA. 
1  Warunkiem skorzystania z niniejszych Wa-

runków Gwarancji jest:

a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z In-
strukcją Obsługi dołączoną do tego 
Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak 
również odpowiednie czyszczenie i kon-
serwację Urządzenia; 

b. użytkowanie w warunkach indywidual-
nego gospodarstwa domowego. Urzą-
dzenie nie jest używane do celów prowa-
dzenia działalności gospodarczej lub w 
zastosowaniach eksploatacji masowej, w 
szczególności w gastronomicznej działal-
ności hoteli, restauracji i innych obiektów 
turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego 
żywienia. 

c. stosowanie osprzętu zalecanego przez 
producenta; 

d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby 
do tego nieupoważnione; 

e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z 
numerem seryjnym Urządzenia. 

2  Udzielona przez Beko Gwarancja nie obej-
muje: 

a. wad powstałych z przyczyn innych niż 
tkwiące w Urządzeniu; 

b. czynności przewidzianych w Instrukcji Ob-
sługi, do wykonania których zobowiązany 
jest Użytkownik Urządzenia we własnym 
zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu 
dotyczącego obsługi Urządzenia, instala-
cji oraz regulacji urządzenia. 

c. usterek powstałych w wyniku 
nieprawidłowego lub niewłaściwego 
użytkowania, niedbalstwa, 
przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, 
nieodpowiedniego napięcia prądu lub 
dokonania jakichkolwiek zmian, które 
mają wpływ na niewłaściwe działanie 
Urządzenia, i które naprawiane były 
przez osoby nieupoważnione, używania 
instalacji niezgodnych z odpowiednimi 
Polskimi Normami i innych niż wymienione 
w Instrukcji Obsługi Urządzenia; 

d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, 
chemicznych, korozji, innych uszkodzeń 
spowodowanych działaniem lub zaniedba-
niem Użytkownika lub powstałych na sku-
tek działania sił zewnętrznych (do których 
zalicza się w szczególności wyładowania 
atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego 
rodzaju awarie domowej instalacji wodno
-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na 
skutek przedostania się zanieczyszczeń lub 
ciał obcych do Urządzenia. 

e. zakamienienia (proces odkamieniania musi 
być przeprowadzany zgodnie z instrukcją 
obsługi z użyciem odpowiednich środków 
czyszczących) 
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f. elementów ze szkła, plastiku oraz porce-
lany; 

g. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych 
jego części; 

h. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego 
montażu Urządzenia w zabudowie meblo-
wej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urzą-
dzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi 
montażu sprzętu w zabudowie meblowej 
określonymi przez Producenta; 

i. usterek powstałych na skutek przecho-
wywania i użytkowania Urządzenia w 
warunkach, które są niezgodne z normal-
nymi warunkami domowymi określonymi 
wymaganiami powszechnie obowiązują-
cych przepisów prawa i odpowiednich 
Polskich Norm. 

V. POZOSTAŁE 
POSTANOWIENIA. 
Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie 
do Urządzeń zakupionych od dnia 25.12.2014 r. 
Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest 
udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłą-
cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Użytkownika wynikających z przepisów o rę-
kojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie 
Kodeksu cywilnego.
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