
 

MERIDIAN 3 WOODY 
MODEL č: 98510 

Kód produktu: 20163 
28mBar 

 

 

 
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 

POZNÁMKA! VÝROBOK SA MÔŽE MIERNE LÍŠIŤ OD OBRÁZKOV NACHÁDZAJÚCICH SA V 
TEJTO PRÍRUČKE. 



UPOZORNENIE 

Zaistite správnu ventiláciu. Toto plynové zariadenie spotrebováva vzduch (kyslík). Zariadenie 
nepoužívajte na nevetraných  miestach.  Pokiaľ sa v danom priestore vyskytuje viac plynových 

zariadení a/alebo viac osôb, je nutné zaistiť dodatočnú ventiláciu. 

DÔLEŽITÉ 

Pozorne si prečítajte tieto pokyny, aby ste sa so zariadením pred jeho použitím dostatočne 
zoznámili. Uchovajte tieto pokyny pre prípadné neskoršie použitie. 

 

1. Všeobecné informácie 

• Tento spotrebič spĺňa požiadavky normy BS EN 498:2012 a SANS 1539:2012.  
• Tento spotrebič sa smie používať len so schváleným typom hadice a regulátora. (2.8kPa hadica a 

regulátor dodávaný len v Južnej Afrike). 
• Plynová fľaša sa smie používať len vo zvislej polohe.  
• Používať len s plynovými fľašami, ktoré sú vysoké maximálne 500 mm a široké maximálne 400 mm 

(vrátane regulátora). 
• Plynové spotrebiče potrebujú dostatočnú ventiláciu pre efektívnu prevádzku a na zaistenie bezpečnosti 

užívateľov a osôb pohybujúcich sa v blízkosti.  
• Varovanie: Prístupné diely môžu byť veľmi horúce. Udržujte deti z dosahu spotrebiča. 
• Po použití najprv zavrite regulačný kohútik na plynovej fľaši a potom kohútik na spotrebiči jeho 

otočením v smere hodinových ručičiek až na doraz. 
• Pri používaní hrnca je jeho minimálna odporučená veľkosť 150 mm, maximálna 300 mm. 
• Len na vonkajšie použitie! 

 

Krajina používania  
BE, CH, CY, CZ, ES, FR, 
GB, GR, IE, IT, LT, LU, 

LV, PT, SK & Sl 
PL 

BE, CY, DK, EE, FR, FI, 
HU, IT, LT, NL, NO, SE, 
SI, SK, RO, HR, TR, BG, 

IS, LU, MT & ZA 

 

Kategórie spotrebiča  I3B/P (30) I3+(28-30/37) I3B/P (37)  

Povolené druhy plynu  

Bután @ 28-30 mBar 
Propán @ 28-30 mBar 
Propán-butánové 

zmesi 
@ 28-30 mBar 
(SA 2,8 kPa) 

Bután @ 28-30 mBar 
Propán @ 37 mBar 

Bután @ 37 mBar 
Propán @ 37 mBar 
Propán-butánové 

zmesi 
@ 37mBar 

 

Hlavné telo grilu - 3 horáky 

Číslo trysky  0.92  

Menovitá spotreba  
Bután – 233 g/h na jeden 

horák 
Bután – 233 g/h na 

jeden horák 
Bután – 276 g/h na 

jeden horák  

Hrubý menovitý príkon 
3,2 kW na jeden horák 
(3,2 kW x 3 = 9,6 kW 

celkove) 

3,2 kW na jeden horák 
(3,2 kW x 3 = 9,6 kW 

celkove) 

3,8 kW na jeden horák 
(3,8 kW x 3 = 11,4 kW 

celkove) 
 

Postranný horák 

Číslo trysky 0.84  

Menovitá spotreba  Bután – 211 g/h Bután – 211 g/h Bután – 226 g/h  

Hrubý menovitý príkon  2,9 kW 2,9 kW 3,1 kW  



            

Prívod plynu Schválený typ hadice a regulátora pripojte k plniteľnej plynovej fľaši nepresahujúcej hmotnosť náplne 9 
kg, ktorá je v súlade s miestnymi platnými predpismi. 

 
Skratky názvov krajín 

AE = Spojené arabské emiráty AL = Albánsko AT = Rakúsko BE = Belgicko CH = Švajčiarsko 

CZ = Česká republika DE = Nemecko DK = Dánsko ES = Španielsko FI = Fínsko 

FR = Francúzsko GB = Spojené kráľovstvo GR = Grécko HR = Chorvátsko IT = Taliansko 

JP = Japonsko KR = Kórea NL = Holandsko NO = Nórsko PL = Poľsko 

PT = Portugalsko RO = Rumunsko RU = Rusko RS = Srbsko Sl = Slovinsko 

SK = Slovensko SE = Švédsko TR = Turecko  ZA = Južná Afrika   

 
Pre kategóriu I3B/P(30) & I3+(28-30/37) 

Woody Meridian 3 s postranným horákom, 98510, celkový príkon: 12.5kW/bután 910g/h 
Pre kategóriu I3B/P(37) 

Woody Meridian 3 s postranným horákom, 98510, celkový príkon: 14.5kW/bután 1055g/h 
  



2. Bezpečnostné pokyny 

• Pred každým použitím a pred napojením hadice na plynovú fľašu vždy skontrolujte, či hadica alebo 
tesnenie na regulátore nie sú poškodené či opotrebované. 

• Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Minimálne bezpečnostné vzdialenosti: 1,2 
m nad spotrebičom a 600 mm po stranách a za spotrebičom. 

• Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ netesní, je poškodený alebo nefunguje správne.  
• Plynovú fľašu neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla a ohňa. Neklaďte ju na varič ani na iné 

horúce povrchy.  
• Uistite sa, či je zložený spotrebič stabilný a nekýve sa.  
• Nezakrývajte ani nevymieňajte hlavné otvory pre prívod vzduchu k horákom, pretože tým 

ovplyvníte výkon spotrebiča a stabilitu plameňa.  
• V prípade spätného horenia (kedy sa plameň zapáli vnútri a podpáli trysku) okamžite uzavrite 

prívod plynu a to tak, že najprv zatvorte regulačný kohútik na plynovej fľaši a potom kohútik na 
spotrebiči. Po vyhasnutí plameňa vyberte regulátor a skontrolujte stav tesnenia. Pokiaľ nie ste si 
istí, tesnenie vymeňte. Spotrebič znovu zapáľte podľa pokynov uvedených nižšie v bode 3. Pokiaľ 
naďalej dochádza ku spätnému horeniu, doručte spotrebič do autorizovaného servisu CADAC.  

• V prípade, že zo spotrebiča uniká plyn (cítite zápach plynu), okamžite uzavrite prívod plynu a to 
tak, že najprv zavrite plynový kohútik na plynovej fľaši a potom kohútik na spotrebiči otočením v 
smere hodinových ručičiek až na doraz. Ak chcete skontrolovať, či spotrebič dobre tesní, urobte to 
vonku. Neskúšajte nájsť miesto úniku plynu pomocou plameňa; použite mydlovú vodu. 

• Správny spôsob je potrieť spoje mydlovou vodou. Pokiaľ sa objavia mydlové bubliny, uniká na tom 
mieste plyn. Okamžite uzavrite prívod plynu a to tak, že najprv zavrite regulačný kohútik na 
plynovej fľaši a potom regulačný kohútik na spotrebiči. Skontrolujte, či sú všetky spoje správne 
napojené. Opakujte kontrolu s mydlovou vodou. Pokiaľ plyn stále uniká, doručte spotrebič svojmu 
CADAC predajcovi ku kontrole / oprave. 

• Spotrebič neupravujte a používajte ho len na účely, na ktoré je určený.  
• Pri používaní sa niektoré časti spotrebiča veľmi zahrievajú, predovšetkým varné plochy a veko. 

Nedotýkajte sa horúcich dielov holými rukami. Odporúčame používať ochranné rukavice.  
• Vždy udržujte malé deti z dosahu spotrebiča.  
• Tento spotrebič spotrebováva kyslík a pre optimálny výkon a ochranu osôb v jeho blízkosti je 

preto nevyhnutná dobrá ventilácia. 
• Počas používania so spotrebičom nehýbte. 
• Výrobcom či predajcom zapečatené časti spotrebiča nesmie užívateľ opravovať. 
 
POZNÁMKA 
• Hadicu neprekrúcajte ani nelámte. Dajte pozor, aby sa hadica nedostala do kontaktu s telom grilu 

a nepoškodila sa dotykom s horúcou plochou.  
• Jeden koniec nízkotlakovej hadice nasaďte na hubicu regulátora, druhý koniec na hubicu grilu a 

oba konce zatlačte pokiaľ možno čo najďalej. Na oboch koncoch hadicu zaistite pomocou svorky.  
• Ubezpečte sa, či sú spoje bezpečné a nebude dochádzať k úniku plynu.  
• Pred použitím spotrebiča overte, či neuniká plyn.  
• Na použitie so schváleným typom hadice a regulátora pripojeného k plynovej fľaši nepresahujúcej 

hmotnosť náplne 9 kg v súlade s miestnymi platnými predpismi. 
• Neblokujte ventilačné otvory skrine. 
• Spotrebič neupravujte. Úpravy spotrebiča môžu byť nebezpečné. 
• Varovanie: Pretože gril nemá žiadne obmedzenie emisií nespáleného paliva, musí byť inštalovaný 

a / alebo používaný VONKU či v DOSTATOČNE VETRANOM PRIESTORE. Uistite sa, či je gril 
inštalovaný v DOSTATOČNE VETRANOM PRIESTORE, ktorého plocha je minimálne z 25% otvorená 
(rozumie sa plocha stien). 

• Počas používania so spotrebičom nehýbte. 
• Akékoľvek úpravy spotrebiča môžu byť nebezpečné. 
• Varovanie: Nepripojená, nepoužívaná plynová fľaša nesmie byť uskladnená v blízkosti tohto alebo 

iného prístroja. 
 

 
  



 
EN SK 

FITTING A SWIVEL  
REGULATOR 

MONTÁŽ OTOČNÉHO (SWIVEL)  
REGULÁTORA 

HOSE HADICA 
FIT HOSE CLAMP HERE ZAISTITE HADICU SVORKOU TU 
SEAL TESNENIE 
CYLINDER VALVE REGULAČNÝ KOHÚTIK 
for 3kg, 5kg and 7kg pre 3 kg, 5 kg do 7 kg 
 
 

EN SK 
FITTING A BULLNOSE  
REGULATOR 

MONTÁŽ BULLNOSE  
REGULÁTORA 

HOSE HADICA 
FIT HOSE CLAMP HERE ZAISTITE HADICU SVORKOU TU 
SEAL TESNENIE 
CYLINDER VALVE REGULAČNÝ KOHÚTIK 
for 9kg pre 9kg 
  



3. Pokyny pre montáž 

• Plynovú fľašu umiestnite do skrine grilu na miesto k tomu určené. 
• Spotrebič používajte len na pevnom a rovnom povrchu. 
• Pred použitím sa uistite, či je odkvapkávacia tácka na svojom mieste. 
• Uistite sa, či je plynová fľaša správne napojená na spotrebič.  
• Uistite sa, či je regulačný kohútik na fľaši otvorený. 
• Pokiaľ chcete spotrebič zapáliť pomocou automatického zapaľovania, stlačte regulačný kohútik smerom 

dovnútra a súčasne ho otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým neucítite odpor pružinky. Kohútik 
v tejto pozícii podržte asi 3-5 sekúnd, kým sa neuvoľní plyn a potom kohútik otočte naplno proti smeru 
hodinových ručičiek až do polohy HIGH. Tým sa spustí automatické zapaľovanie a horák sa zapáli. V 
prípade, že sa horák nezapálil, otočte regulačný kohútik do polohy OFF, počkajte 5 minút a postup 
opakujte.  

• Upozornenie! Všetky horáky sú vybavené automatickým zapaľovaním. 
• Krížové zapaľovanie: pokiaľ chcete horáky zapáliť krížovo, zapáľte najprv ľavý horák podľa vyššie 

uvedených pokynov. 
• Ostatné horáky zapálite tak, že jednoducho otočíte regulačný kohútik horáka, ktorý je vedľa už 

horiaceho horáka, do polohy HIGH.  
• Ručné zapálenie: pokiaľ chcete horáky zapáliť ručne, odstráňte najprv liatinovú grilovaciu dosku a pod 

ňou umiestnený deflektor. Zapáľte zápalku alebo zapaľovač a nastavte ho vedľa ľavého horáka. 
Zatlačením a otočením regulačného ventilu proti smeru hodinových ručičiek otvorte prívod plynu k 
horáku a ten sa zapáli. Po zapálení horáka opatrne vráťte deflektor a liatinovú grilovaciu dosku na 
miesto. Teraz môžete zapáliť ostatné horáky “krížovým zapaľovaním” podľa vyššie uvedeného postupu. 

• Pomocou regulačných kohútikov môžete upraviť intenzitu horenia na jednotlivých horákoch - otočením 
proti smeru hodinových ručičiek sa plameň zmenší, v smere hodinových ručičiek sa zväčší. 

• Po každom použití najprv zavrite kohútik na plynovej fľaši. Hneď ako plameň zhasne, uzavrite 
regulačné kohútiky horákov na spotrebiči tak, že ich otočíte v smere hodinových ručičiek až na doraz. 

 
 

4. Pripojenie a výmena plynovej fľaše 

• Pred každým pripojením plynovej fľaše ku spotrebiču sa uistite, či je gumové tesnenie na regulátore na 
svojom mieste a v dobrom stave. 

• Túto kontrolu urobte vždy, keď pripájate k zariadeniu plynovú fľašu. 
• Sfúknite z hrdla fľaše akýkoľvek prach, aby nedošlo k upchatiu trysky. 
• Plným otočením kohútikov na spotrebiči až na doraz sa uistite, či sú ventily v polohe OFF (vypnuté). 
• Napojenie či výmenu fľaše urobte len na dobre odvetranom mieste, najlepšie vonku, mimo dosah 

akéhokoľvek zdroja horenia (otvorený oheň, elektrická piecka apod.) a bez prítomnosti ďalších osôb. 
• Plynovú fľašu udržujte neustále vo zvislej polohe. Naskrutkujte na fľašu regulátor a ručne ho 

dotiahnite. 
• Pokiaľ z Vášho spotrebiča uniká plyn (cítite zápach plynu), uhaste v blízkosti spotrebiča všetky zdroje 

horenia. Ak chcete netesnosť nájsť, potrite podozrivé miesto mydlovou vodou. V mieste úniku sa začnú 
tvoriť mydlové bubliny. Skontrolujte, či sú všetky spoje správne napojené a opakujte kontrolu s 
mydlovou vodou. Pokiaľ sa Vám nepodarí netesnosť odstrániť, spotrebič ďalej nepoužívajte. Obráťte sa 
na Vášho miestneho predajcu CADAC a požiadajte ho o pomoc. 

• Pri výmene plynovej fľaše najprv uzavrite kohútik na fľaši a potom na spotrebiči a uistite sa, či plameň 
zhasol. Potom odskrutkujte regulátor. Regulátor naskrutkujte na plnú fľašu. Dodržujte opäť vyššie 
uvedené bezpečnostné pokyny.  

• Po zostavení spotrebiča, než ho začnete používať, opäť urobte test na únik plynu mydlovou vodou. 
 

5. Všeobecná údržba 

• Tento spotrebič nevyžaduje pravidelnú údržbu. 
• Používanie spotrebiča s prasknutým alebo nekompaktným tesnením a / alebo hadicou je nebezpečné. 

Tesnenie i hadicu pravidelne kontrolujte a pokiaľ nie sú v poriadku, vymeňte ich ešte pred použitím 
spotrebiča. 

• Pokiaľ ste spotrebič používali, bude horúci. Pred zahájením akejkoľvek údržby počkajte, dokiaľ 
nevychladne. 

• Záhradné grily CADAC Patio BBQ sú vybavené tryskami CADAC, ktoré regulujú správny prítok plynu. 
Pokiaľ sa otvor v tryske upchá, bude plameň menší alebo sa vôbec neobjaví. Trysku sa nesnažte 
vyčistiť špendlíkom ani žiadnym podobným nástrojom, pretože by sa mohol otvor v tryske poškodiť a 
tým by sa narušilo bezpečné fungovanie spotrebiča. V tabuľke č. 1 sú uvedené veľkosti. 

 
Výmena upchatej trysky 
• Uistite sa, či je kohútik na plynovej fľaši zavretý a potom odpojte spotrebič od fľaše. 
• Odstráňte grilovacie dosky. Odstráňte regulátory plameňa, tým sa obnažia horáky. Odstráňte istiace 

skrutky na postihnutom horáku. 
• Postihnutý horák opatrne vyberte, aby sa nepoškodil regulačný ventil. Tým sa obnaží tryska. 
• Vhodným kľúčom odskrutkujte upchatú trysku a nahraďte ju novou tryskou. Nepoužívajte kliešte, 

pretože by mohli trysky poškodiť a následne by boli už nepoužiteľné alebo by nešli vybrať. 



• Trysku nepreťahujte, aby nedošlo k jej poškodeniu. Opačným postupom potom diely vráťte späť na 
miesto. 

 
Výmena hadice   
• Dĺžka hadice by sa mala pohybovať medzi 0,8 m a 1,2 m. Skontrolujte dátum expirácie na hadici a 

vymeňte ju, ak je popraskaná či nalomená apod. S týmto spotrebičom sa smie používať iba LPG 
hadica, ktorá je v súlade s miestnymi platnými predpismi. 

 
Výmena regulátora 
• Použite 30mbar (pre bután alebo propán) regulátor so spotrebičmi kategórie I3B/P(30). 
• Použite 30mbar (pre bután) alebo 37mbar (pre propán) regulátor so spotrebičmi kategórie 

I3+(28-30/37). 
• Použite 37mbar bután (alebo propán) regulátor so spotrebičmi kategórie I3B/P(37). 
• Je dôležité, aby spoj medzi vývodom regulátora a nízkotlakovou hadicou bol tesný a zaistený 

kovovou svorkou. Vždy overte tesnosť spoja podľa postupu popísanom v bode 4. 
 
 

6. Odstraňovanie porúch 

• Normálny plameň je modrý a môže mať oranžovú alebo žltú špičku. Pokiaľ je plameň celý žltý, je 
možné, že tryska nie je správne nasadená. Trysku znovu utiahnite, aby sa odstránil možný únik 
plynu. Veľké žlté plamene môže tiež spôsobiť preplnená plynová fľaša. V takom prípade by sa 
mala fľaša vrátiť na čerpaciu stanicu a skontrolovať jej váha. 

• Skontrolujte, či sú hlavné otvory v horákoch pre prívod vzduchu čisté a voľné. 
• Pokiaľ intenzita plameňa klesá alebo sa plyn vôbec nevznieti, overte, či je vo fľaši stále plyn 

(zatraste ňou, mali by ste počuť zvuk tekutiny). Pokiaľ je vo fľaši stále plyn, môže sa jednať 
o upchatú alebo čiastočne upchatú trysku.  

• Ak máte podozrenie, že sa upchala tryska, postupujte podľa vyššie popísaného postupu. 
• Skontrolujte, či sa v prívode plynu alebo primárneho vzduchu nevyskytujú pavučiny alebo 

hniezda hmyzu. 
 
 

7. Čistenie 

• Telo grilu môžete očistiť vlhkou látkou za použitia malého množstva čistiaceho prostriedku, ak je to 
nutné.  

• Nepoužívajte abrazívne prostriedky alebo čistiace piesky, pretože by nenávratne poškodili povrchovú 
úpravu.  

• Aj keď je nerezová oceľ v porovnaní s bežnou oceľou mimoriadne odolná voči poškodeniu či hrdze, 
vyžaduje primeranú starostlivosť. Odporúčame nasledujúci postup:  

• Po použití očistite nerezové povrchy čistou vodou a jemnou látkou, zatiaľ čo na hrubšie povrchy 
použite komerčne dostupné čističe nerezovej ocele a jemnú látku. Po vyčistení grilu odstráňte 
všetky prebytočné zvyšky čističa nerezovej ocele.  

• Na menšie čajové škvrny môžete použiť ľahký nekovový čistič. Je dôležité drhnúť po smere 
prirodzeného žilkovania nerezovej ocele, aby po čistení nezostali viditeľné stopy.  

• Pokiaľ gril nepoužívate, je dobré ho zakryť, aby sa na nerezovom povrchu neusadzoval prach či 
soli prítomné v okolitom vzduchu. Tieto častice by po dlhšej dobe mohli spôsobiť hrdzavenie.  

• S trochou starostlivosti ochránite svoju investíciu do kvalitnej nerezovej oceli, ktorá si po dlhú dobu 
zachová svoj krásny povrch a hodnotu. 

 
 

8. Skladovanie 

• Zachádzajte so spotrebičom opatrne. Dávajte pozor, aby vám nespadol na zem.  
• Po použití vyčkajte, až spotrebič vychladne, odpojte plynovú fľašu a uložte ho na suché chladné miesto 

mimo dosah zdrojov tepla.  
• Keď spotrebič nepoužívate, zavrite veko, aby do spotrebiča nenapadali nečistoty či hmyz, čo by mohlo 

blokovať prietok plynu.  
• Používajte ochranný obal CADAC, hlavne ak spotrebič skladujete vo vonkajších priestoroch. 
• Pred ďalším použitím odstráňte prípadný hmyz, prach a pavučiny. 

  



 
9. Náhradné diely a príslušenstvo 

Používajte vždy značkové náhradné diely CADAC, pretože sú navrhnuté na optimálny výkon. 
 

Náhradné diely a príslušenstvo 

Popis  Číslo dielu  Popis  Číslo dielu  Popis  Číslo dielu  

Tryska (telo grilu)  0,92 Grilovací pekáč 98507 Grilovací rošt 105 mm 98510-4 

Tryska (postranný horák)  0,84 Kameň na pečenie 98394 Grilovací rošt 265 mm 98510-5 

Obojstranná grilovacia doska  98505 Grilovací rošt Argentina 98396 Grilovací rošt 105 mm 98510-6 

Regulátor plameňa  98512-SP010  
Grilovacia doska 

Teppanyaki 
98506 Grilovací rošt 263 mm 98510-1 

Rotisserie 3 horáky 98354 Grilovací rošt 265 mm 98510-3 Grilovací rošt 113 mm 98510-2 

 Rotisserie 4 horáky 98357 Grilovací rošt 263 mm 98510-100    

 
 

10. Vrátenie spotrebiča za účelom opravy alebo servisu 
 

• Spotrebič neupravujte. Akékoľvek úpravy môžu spotrebič urobiť nebezpečným.  
• Akékoľvek úpravy majú za následok neplatnosť záruky poskytovanej výrobcom CADAC.  
• Pokiaľ sa Vám nepodarí odstrániť chybu pomocou pokynov v tomto manuáli, obráťte sa na Vášho 

miestneho distribútora CADAC a požiadajte ho o informácie, ako zaistiť prehliadku a/alebo opravu 
zariadenia. 

 
 

11. Záruka 
 

• CADAC (Pty) Ltd poskytuje PÔVODNÉMU KUPUJÚCEMU tohto záhradného plynového grilu CADAC 
záruku na chyby materiálu a výrobné chyby od dátumu nákupu v týchto dĺžkach:  

 
      Kohútiky:    5 rokov 
      Plastové časti:   bez záruky 
      Smaltované časti:   2 roky (platí iba vtedy, ak nebol VE poškodený alebo odštipnutý) 
      Liatinové diely:   5 rokov 
      Natreté rámy:   1 rok 
      Nerezové horáky:   2 roky 
 
Záruka môže byť uplatnená len za predpokladu, že bol spotrebič zostavený a prevádzkovaný v súlade s touto 
vytlačenou príručkou.  
 
Spoločnosť CADAC si môže vyžiadať doklad preukazujúci dátum uskutočnenia nákupu. PROTO JE DÔLEŽITÉ 
PONECHAŤ SI PÔVODNÚ ÚČTENKU ALEBO FAKTÚRU. 
 
Táto obmedzená záruka sa obmedzuje na opravy či výmeny dielov, ktoré sa pri bežnej prevádzke a údržbe 
ukážu ako chybné, a ktoré spoločnosť CADAC po vlastnom preskúmaní uzná ako chybné. Skôr než akýkoľvek 
diel vrátite, obráťte sa na Vášho regionálneho zástupcu - kontaktné údaje nájdete vo svojej príručke - alebo 
zavolajte na číslo 0860 223 220 (len v JAR). V prípade, že spoločnosť CADAC potvrdí chybu a uzná uplatnenie 
záruky, uskutoční výmenu chybných dielov zdarma. Spoločnosť CADAC vráti diely kupujúcemu, prepravné či 
poštové poplatky sú platené vopred.  

 
Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na poruchy či prevádzkové problémy spôsobené nehodou, nesprávnym a 
nevhodným použitím, nepovolenými úpravami, vandalizmom, nesprávnou montážou, údržbou či servisom alebo 
v prípade, že nebola prevádzaná bežná a pravidelná údržba, vrátane ale nie výlučne sa nevzťahuje na škody, 
ktoré spôsobil hmyz napadaný do trubíc horákov, ako je uvedené v tejto užívateľskej príručke.  
Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na zhoršenie kvality či škodu spôsobenú extrémnym počasím ako je 
krupobitie, hurikán, zemetrasenie či tornádo, ani na zmeny farby spôsobené priamou aplikáciou chemikálií 
alebo ich prítomnosťou v ovzduší.   
 



Spoločnosť neposkytuje žiadne výslovné záruky okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a akékoľvek 
platné implicitné záruky predajnosti a spôsobilosti sú obmedzené na dobu uvedenú v tejto výslovnej písomnej 
obmedzenej záruke. Niektoré krajiny nedovoľujú obmedziť dobu platnosti implicitnej záruky, takže toto 
obmedzenie sa Vás nemusí týkať. 

 
Spoločnosť CADAC nenesie zodpovednosť za žiadne zvláštne, nepriame alebo vedľajšie škody. Niektoré krajiny 
nedovoľujú obmedziť či vylúčiť nepriame alebo vedľajšie škody, takže tieto obmedzenia či vylúčenia sa Vás 
nemusia týkať. 
 
Spoločnosť CADAC nezmocnila žiadnu fyzickú či právnickú osobu k prevzatiu akýchkoľvek povinností či 
záväzkov v súvislosti s predajom, inštaláciou, užívaním, odstránením, vrátením či výmenou svojich spotrebičov; 
a tak žiadne také prehlásenia nie sú pre spoločnosť CADAC záväzné. 
 
Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky predané v maloobchodnej sieti. 
  
Ak si chcete spotrebič CADAC užiť a zaistiť jeho dlhú životnosť, preštudujte si tú časť príručky, ktorá uvádza 
informácie o čistení a údržbe a venujte pozornosť hlavne starostlivosti o nerezové diely. 
 

 

Distribuce v ČR/Distribúcia v SR: RÖSLER Praha spol. s r.o., Elišky Junkové 8, 102 00 
– Praha 10, Česká republika, Tel: +420 267 188 011, Fax: +420 272 651 046, E-mail: 

info@rosler.cz, www.rosler.cz 

 


