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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.

 █ 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.

 █ Niniejszego urządzenia nie na-
leży używać na zewnątrz ani 
w łazience.

 █ Należy sprawdzić, czy na-
pięcie sieciowe na tabliczce 
znamionowej odpowiada Pań-
stwa lokalnemu zasilaniu sie-
ciowemu. Jedyny sposób, aby 
odłączyć urządzenie od napię-
cia jest wyciągnięcie wtyczki z 
kontaktu w ścianie.

 █ W celu dodatkowej ochrony, 
niniejsze urządzenie powinno 
zostać podłączone do domo-
wego zabezpieczenia ziemno-
zwarciowego o wartości oporu 
elektrycznego nieprzekraczają-
cej 30 mA. Poradę w tym zakre-
sie można uzyskać u elektryka.

 █ 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.

 █ Urządzenia, przewodu zasila-
jącego ani wtyczki nie należy 
zanurzać w wodzie ani w in-
nych płynach.

 █ 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.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___
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 █ Nie należy owijać przewodu 
zasilającego dookoła urządze-
nia.

 █ Nie należy ściskać ani zginać 
przewodu zasilającego, ani 
pozwalać, aby ocierał się o 
ostre krawędzie, ponieważ 
może to spowodować jego 
uszkodzenie. Należy trzymać 
przewód zasilający z daleka 
od powierzchni gorących i pło-
mieni.

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

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

 █ Czyszczenia ani czynności kon-
serwacyjnych użytkownika nie 
mogą być przeprowadzane 
przez dzieci pozostawione 
bez nadzoru.Nasz Sprzęt 
AGD marki GRUNDIG spełnia 
właściwe standardy bezpie-
czeństwa. W związku z po-
wyższym, w przypadku, gdy 
urządzenie lub przewód zasila-
jący są uszkodzone, naprawa 
musi być wykonana przez au-
toryzowany punkt naprawczy, 

co pozwala uniknąć jakichkol-
wiek ryzyk dla użytkownika, 
jakie mogą wyniknąć z na-
prawy przeprowadzonej nie-
prawidłowo lub przez osobę 
nieposiadającą odpowiednich 
kwalifikacji osobę.

 █ W żadnym wypadku nie wolno 
rozbierać urządzenia na czę-
ści. Żadne roszczenia zgła-
szane na podstawie gwarancji 
nie są uwzględniane z tytułu 
szkód wynikających z niewła-
ściwego obchodzenia się z 
urządzeniem.

 █ Urządzenie należy trzymać z 
dala od dzieci.

 █ Urządzenia nie powinny uży-
wać następujące osoby, w 
tym dzieci: osoby o ograniczo-
nych zdolnościach ruchowych, 
zdolnościach postrzegania lub 
zdolnościach umysłowych, a 
także osoby nieposiadające 
właściwego doświadczenia 
lub wiedzy. Powyższe jednakże 
nie ma zastosowania w przy-
padku, gdy wyżej wymienione 
osoby zostały poinstruowane w 
zakresie korzystania z urządze-
nia lub jeżeli z niego korzystają 
pod nadzorem osoby odpo-

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___
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wiedzialnej za ich bezpieczeń-
stwo.

 █ Dzieci zawsze powinny pozo-
stawać pod nadzorem, aby 
zapewnić, że nie bawią się 
urządzeniem.

 █ Dzieci nie mogą korzystać z ni-
niejszego urządzenia.

 █ Urządzenia nie należy pozo-
stawiać bez nadzoru, dopóki 
się z niego korzysta. Zaleca 
się najwyższą ostrożność w 
przypadku korzystania z urzą-
dzenia w pobliżu dzieci oraz 
ludzi o ograniczonych możli-
wościach ruchowych, postrze-
gania lub umysłowych.

 █ Przed użyciem niniejszego 
urządzenia po raz pierwszy 
należy wyczyścić wszystkie 
części. Szczegółowe informa-
cje na ten temat znajdują się w 
rozdziale „Czyszczenie i pielę-
gnacja”.

 █ Przed podłączeniem urządze-
nia do zasilania sieciowego 
oraz zamocowaniem wszyst-
kich akcesoriów należy osu-
szyć urządzenie oraz wszystkie 
jego części.

 █ Nigdy nie należy kłaść urzą-
dzenia, akcesoriów, przewodu 
zasilającego lub wtyczki ani 
użytkować urządzenia w po-
bliżu powierzchni gorących 
takich jak palnik gazowy, płyta 
grzejna lub nagrzana kuchenka 
lub piec.

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

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

 █ Urządzenia nie należy używać 
mając wilgotne lub mokre dło-
nie.

 █ Urządzenie zawsze należy 
użytkować na stabilnych, pła-
skich, czystych i suchych po-
wierzchniach.

 █ Podczas korzystania z urządze-
nia należy upewnić się, że nie 
istnieje ryzyko przypadkowego 
wyciągnięcia przewodu zasi-
lającego lub nadepnięcia na 
niego.

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

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___
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 █ Urządzenie należy trzymać 
wyłącznie za uchwyt.

 █ Na urządzeniu nie należy nale-
piać żadnych ciał obcych.

 █ Nie należy dotykać części 
urządzenia, które są w ruchu. 
Nie należy nakładać ani zdej-
mować tych części dopóki 
urządzenie całkowicie się nie 
zatrzyma. Upewnij się, że dłu-
gie włosy, luźne ubrania, biżu-
teria lub utensylia kuchenne nie 
znajdują się w pobliżu urządze-
nia podczas jego użytkowania, 
ponieważ stworzyłyby one nie-
bezpieczeństwo w przypadku 
zaplątania się w będące w 
ruchu końcówki urządzenia.

 █ W czasie, gdy urządzenie pra-
cuje, nie należy umieszczać 
żadnych przedmiotów w po-
bliżu jego części będących w 
ruchu, z powodu ryzyka obra-
żeń ciała.

 █ Aby uniknąć rozprysków, 
należy zanurzyć całkowicie 
właściwą końcówkę w miesza-
ninę składników spożywczych 
przed włączeniem miksera.

 █ Urządzenia nie należy używać 
w innym celu niż cel, do jakiego 
został przeznaczony. Mikser 

ręczny jest przeznaczony wy-
łącznie do mieszania i ubijania 
składników spożywczych.

 █ Nigdy nie należy odłączać wła-
ściwych końcówek od korpusu 
urządzenia, jeżeli nie zostało 
ono odłączone od zasilania 
sieciowego. Zawsze należy 
najpierw odłączyć urządzenie 
od zasilania.

 █ Nigdy nie należy myć właści-
wych końcówek pod bieżącą 
wodą, jeżeli wciąż są podłą-
czone do korpusu urządzenia.

 █ Jednostkę silnika należy chronić 
przed dostępem do niej wody 
lub nadmierną wilgocią.

 █ Należy uważać przy wlewa-
niu gorącej cieczy do proce-
sora żywności lub blendera, 
ponieważ może wyprysnąć z 
urządzenia z powodu nagłego 
uderzenia pary.

 █ Przed przystąpieniem do wy-
miany akcesoriów lub zbliże-
niem się do części urządzenia, 
które są w ruchu, należy wyłą-
czyć urządzenie i odłączyć je 
od zasilania sieciowego.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___
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NA PIERWSZY RZU T OKA _________________

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy Państwu zakupu nowego miksera ręcz-
nego HM 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 wa-
runki jak i sprawiedliwe wynagro-
dzenie zostały zagwarantowane 
zarówno naszym pracownikom jak 
i dostawcom zewnętrznym w ukła-

dach zbiorowych pracy. Przykładamy także 
dużą wagę do efektywnego wykorzystania su-
rowców oraz ciągłego redukowania ilości odpa-
dów. Ilość odpadów zmniejszamy o kilkanaście 
ton plastiku rocznie. Ponadto zapewniamy do-
stępność wszystkich akcesoriów do naszych 
urządzeń przez co najmniej 5 lat.

Dla przyszłości, w której będzie warto żyć.

Z ważnych powodów. Grundig.

Końcówki do ubijania 
Przy pomocy końcówek do ubijania można przy-
rządzać lekkie ubite mieszaniny z jajek, białek, 
śmietanki, majonezu, puree, kremy, sosy i budy-
nie.

Końcówki do wyrabiania 
ciasta 
Przy pomocy końcówek do wyrabiania ciasta 
można przyrządzać ciężkie ciasta drożdżowe, 
piaskowe i kruche, a także ciasto ziemniaczane 
na pyzy lub placki ziemniaczane.

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

A  Końcówki do ubijania

B  Otwory na końcówki do ubijania i do wyra-
biania ciasta

C  Przycisk zwolnienia końcówek

D  Regulator prędkości 

E  Przycisk Turbo

F  Końcówki do wyrabiania ciasta 

G  pokrywa dolna miksera

H  Jednostka silnika
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UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA ______________

Przygotowanie 
1  Należy całkowicie wyjąć urządzenie z 

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

2  Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy 
należy oczyścić końcówki do ubijania i do 
wyrabiania ciasta [por. pkt “Czyszczenie i 
pielęgnacja”].

Użytkowanie urządzenia 
1  Przed zamocowaniem właściwych końcówek 

należy upewnić się, że przewód zasilający 
został wyciągnięty z gniazda sieciowego, 
zaś regulator prędkości został ustawiony w 
pozycji 0.

2  Zamocuj końcówki do ubijania A  lub do wyra-
biania ciasta F  do otworów na końcówki do 
momentu, aż zostaną zablokowane w korpusie 
urządzenia przez zapadki.

Uwagi dodatkowe
 █ Końcówki do ubijania A  mogą zostać za-

mocowane w dowolny z dwóch otworów na 
końcówki B .

3  Wsadź wtyczkę do gniazda sieciowego.

4  Zanurz końcówki do ubijania A  lub do wy-
rabiania ciasta F  w mieszaninie składników 
spożywczych, a dopiero potem włącz mikser 
ręczny.

5  Ustaw regulator prędkości D  na pożądaną 
prędkość [od 1 do 6 poziomów prędkości].

– Urządzenie zaczyna pracę.

Uwaga dodatkowa
 █ Wybierz odpowiedni poziom prędkości w 

zależności od rodzaju składników spożyw-
czych. Podczas mieszania możesz przyciskać 
przycisk Turbo E , aby na krótko zwiększyć 
prędkość do maksymalnej. Przycisk Turbo E  

zwiększa prędkość do poziomu 6 na regulato-
rze prędkości D .

Uwaga! 
 █ W przypadku niniejszego urządzenia stan-

dardowe obciążenie oznacza, że za jednym 
razem nie należy dodawać więcej niż 900 g 
mąki, zaś na każde dodane 100 mąki należy 
dodać ok. 72 g wody.

6  Po zakończeniu operacji, należy z powrotem 
ustawić regulator prędkości D  w pozycji 0. 
Należy wyjąc wtyczkę z gniazda sieciowego. 
Poczekać, aż urządzenie zatrzyma się całko-
wicie, a następnie wyciągnąć mikser ręczny z 
mieszaniny składników spożywczych.

7  Należy przytrzymać właściwe końcówki A  
lub F  jedną ręką i nacisnąć przycisk zwolnie-
nia akcesoriów C .

– Końcówki do ubijania A  lub do wyrabiania 
ciasta F  zostaną zwolnione.

Uwaga! 
 █ Nigdy nie należy naciskać przycisku zwolnie-

nia końcówek C , dopóki regulator prędkości 
nie zostanie przekręcony do pozycji 0, zaś 
urządzenie nie zostanie odłączone od zasila-
nia sieciowego.

 █ Wskazówki i rady 

 █ Aby uniknąć zanieczyszczenia składników 
spożywczych skorupkami jajek, należy rozbite 
jajka najpierw umieścić w oddzielnym pojem-
niku, a dopiero następnie dodać do miesza-
niny.

 █ Należy pamiętać, że na długość czasu nie-
zbędnego do przygotowania potrawy oraz 
na wyniki mają wpływ warunki klimatyczne, 
temperatura panująca o danej porze roku oraz 
konsystencja składników spożywczych.

 █ Zawsze należy zaczynać pracę przy niskich 
obrotach I zwiększać prędkość stopniowo do 
momentu osiągnięcia prędkości zalecanej dla 
przygotowywanej potrawy.
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UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA ______________

Maksymalne ilości składników 
spożywczych i czas ich 
przetwarzania 
W tabeli poniżej przedstawione zostały 
maksymalne ilości składników spożywczych 
i czas ich przetwarzania.

Składniki spożywcze Ilość maksymalna 
Czas 

przetwarzania 

Jajko 60 g

5 sCukier krystaliczny 120 g

Skrobia 140 g
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INFORMATION ___________________________

Czyszczenie i konserwacja 
Uwaga!

 █ Nigdy nie należy stosować benzyny, rozpusz-
czalników, ściernych środków czyszczących, 
przedmiotów metalowych ani twardych szczo-
tek w celu wyczyszczenia urządzenia.

1  Należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od 
gniazda sieciowego w ścianie.

2  Należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.

3  Urządzenie należy wyczyścić z zewnątrz wil-
gotną, miękką szmatką.

Uwaga! 
 █ Nie należy zanurzać urządzenia lub przewodu 

zasilającego w wodzie lub w innych płynach, 
ani myć ich pod bieżącą wodą.

4  Końcówki do ubijania [A] lub końcówki do cia-
sta [F] należy oczyścić ciepłą wodą z dodat-
kiem płynu do mycia naczyń, spłukać końcówki 
pod bieżącą wodą i dokładnie je wysuszyć. 
Końcówki można także myć w zmywarce.

Uwaga dodatkowa
 █ Przed użyciem urządzenia po wyczyszcze-

niu, należy osuszyć starannie wszystkie części 
miękką ścierką.

Przechowywanie 
 █ Jeżeli nie planują Państwo korzystać z urządze-

nia przez dłuższy okres czasu, należy zabez-
pieczyć je na czas przechowywania. 

 █ Należy upewnić się, że wtyczka urządzenia 
została wyjęta z gniazda sieciowego, zaś urzą-
dzenie jest całkowicie suche.

 █ Urządzenie należy przechowywać w miejscu 
chłodnym i suchym. 

 █ Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się 
poza zasięgiem dzieci.

Zgodność z Dyrektywą 
dotyczącą usuwania 
odpadów ze sprzętu 
elektronicznego i 
elektrycznego [WEEE] oraz 
przepisami dotyczącymi 
usuwania odpadów:
Niniejszy produkt jest zgodny z unijną Dyrektywą 
dotyczącą usuwania odpadów ze sprzętu elek-
tronicznego i elektrycznego [Dyrektywa WEEE 
[2012/19/UE]. Niniejszy produkt został opatrzo-
ny symbolem klasyfikacji odpadów ze sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego [WEEE].

Niniejszy produkt został wyproduko-
wany z części wysokiej jakości, które 
mogą zostać wykorzystane ponownie i 
nadają się do ponownego przetworze-
nia. W przypadku, gdy okres użytko-

wania urządzenia dobiegnie końca, nie należy go 
usuwać wraz ze zwykłymi śmieciami bytowymi lub 
innymi odpadami, lecz należy je zawieźć do punk-
tu odbioru urządzeń elektronicznych i elektrycz-
nych przeznaczonych do odzysku. Należy skon-
taktować się z lokalnymi organami władzy w celu 
uzyskania informacji na temat lokalizacji takich 
punktów odbioru.

Zgodność z Dyrektywą RoHS 
Zakupiony przez Państwa produkt jest zgodny 
z unijną Dyrektywą w sprawie ograniczenia 
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
[Dyrektywa RoHS [2011/65/UE]]. Wyrób ten nie 
zawiera materiałów szkodliwych lub zabronionych 
wymienionych w Dyrektywie.

Informacje dotyczące 
opakowania

Materiały użyte do wykonania opako-
wania produktu zostały wyprodukowa-
ne z materiałów pochodzących z odzy-
sku zgodnie z obowiązującymi w 
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naszym kraju rozporządzeniami i regulacjami 
dotyczącymi ochrony środowiska. Materiałów 
opakowaniowych nie należy wyrzucać razem ze 
śmieciami bytowymi lub innymi odpadami. Nale-
ży zawieźć je do punktu odbioru opakowań wy-
znaczonego przez władze lokalne.

Dane techniczne 
Zasilanie sieciowe: 220–240 
V~, 50/60 Hz

Moc: 700 W

Zastrzeżenie możliwości zmian technicznych i do-
tyczących 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 Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
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 
warunkach: 

I. ZAKRES OCHRONY. 
1  BEKO gwarantuje, że Urządzenie 

zakupione 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 
uzależniony od właściwości wady, na 
zasadach i w zakresie określonym w 
niniejszych Warunkach Gwarancji. 

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

4  Udzielona gwarancja jest ważna na 
terytorium 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 numerem seryjnym znajdującym się na 
tabliczce znamionowej Urządzenia. 

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA 
REKLAMACYJNEGO. 
1  Wady Urządzenia ujawnione w 

Okresie Gwarancyjnym będą usuwane 
pod warunkiem przedstawienia przez 
Użytkownika dowodu zakupu tego 
Urządzenia zawierającego oznaczenia 
niezbędne do jego identyfikacji ( model, 
datę zakupu). 

2  Uprawnienia wynikające z niniejszych 
Warunków Gwarancji mogą być 
zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie 
w Autoryzowanych Punktach Serwisowych 
BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim 
dokonaniu zgłoszenia 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 
zapakowane i zabezpieczone przez 
Użytkownika na czas transportu do punktu 
serwisowego Beko. 

4  Urządzenie do zabudowy meblowej powinno 
być udostępnione do naprawy przez 
Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób 
umożliwiający 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 
dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO. 

IV. WYŁĄCZENIA. 
1  Warunkiem skorzystania z niniejszych 

Warunków 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 
obejmuje: 

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 nieprawidło-
wego lub niewłaściwego użytkowania, nie-
dbalstwa, przypadkowego uszkodzenia 
Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia 
prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, 
które mają wpływ na niewłaściwe działa-
nie 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) 

KARTA GWARANCYJNA ___________________
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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 wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień Użytkownika wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej 
na podstawie Kodeksu cywilnego.

KARTA GWARANCYJNA ___________________


