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Technické parametry

Napětí 220–240 V ~  50–60 Hz

Příkon 1500 W

Maximální množství oleje dle vyznačené rysky

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

 

PODĚKOVÁNÍ
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POPIS VÝROBKU

1.  Poklice

2.  Vyjímatelná ohřívací nádoba

3.  Základna

4.  Regulátor teploty

5.  Kontrolka ohřevu

6.  Napařovací mřížka 

7.  Fritovací koš

8.  Držadlo koše

9.  Lžíce

10. Vidličky na fondue

Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny. 

 

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
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NÁVOD K OBSLUZE

Ovládání teploty

Vaření v hrnci Concept 7×7

Nikdy nezapomeňte spotřebič po skončení vaření vypnout.

UPOZORNĚNÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
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Fondue

Fondue

Braise – Dušení

Braise

Boil – Vaření

Boil / Steam

Steam – Pára

Boil / Steam

 

Roast – Smažení

Roast

4

4

4

4

Funkci Braise využijete k přípravě dušených zeleninových i masitých jídel, nebo také ovocných pyré.

Funkci Boil můžete použít na vaření těstovin, brambor, rýže, zeleniny, polévek a omáček, knedlíků, apod.

Funkce Steam slouží k  přípravě pokrmů ze zeleniny a  ovoce v  páře, nebo také k  ohřívání potravin – 

například ovocných nebo houskových knedlíků. 
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Scallop – Zapékání

Scallop

 

Grill – Opékání

Fry – Fritování 

Fry

Při manipulaci s horkým košem dbejte zvýšené opatrnosti.

 

Nikdy nelijte vodu do horkého oleje

 

 

Smažit můžete řízky, houby, sýr, nebo také karbanátky, květák, brokolici, apod.

4

4

Pokud máte rádi zapékané pokrmy z  těstovin, masa, 

zeleniny nebo brambor, jistě oceníte i funkci Scallop.

Pomocí Funkce Fry připravíte výborné přílohy jako hranolky, 

krokety nebo rovnoměrně osmažíte květák, houby, apod.
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

SERVIS

ČIŠTĚNÍ

Neponořujte přívodní kabel, zástrčku a základnu spotřebiče do vody ani do jiné kapaliny. Základnu ani víko 

nikdy nemyjte v myčce.

Nikdy nelijte 

studenou vodu do horké nádoby.

Před sesazením spotřebiče nechte všechny části řádně oschnout. 

ÚDRŽBA

Nikdy nelijte vodu do horkého oleje.

Na závady vzniklé nevhodnou či nedostatečnou údržbou se záruční podmínky nevztahují.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

PROBLÉM ŘEŠENÍ
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POĎAKOVANIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

 

Technické parametre

220–240 V ~  50–60 Hz

Príkon 1 500 W

Maximálne množstvo oleja podľa vyznačenej rysky
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Neponárajte prívodný kábel, zástrčku ani spotrebič do vody alebo inej kvapaliny. 

Nedodržaním pokynov výrobcu nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.
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POPIS VÝROBKU

1. Pokrievka

2.  Vyberateľná ohrievacia nádoba

3.  Základňa

4.  Regulátor teploty

5.  Kontrolka ohrevu

6.  Naparovacia mriežka

7.  Fritovací kôš

8.  Držadlo koša

9.  Lyžica

10.  Vidličky na fondue
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NÁVOD NA POUŽITIE

Ovládanie teploty

Varenie v hrnci Concept 7×7

Spotrebič nikdy nezabudnite po skončení varenia vypnúť.

UPOZORNENIE PRE PRVÝM POUŽITÍM



SK

12 CK 7070

Fondue

Fondue

Braise – Dusenie

Braise

Boil – Varenie

Boil/Steam

Steam – Para

 Boil/Steam

Roast – Smaženie

Roast

4

4

Připravte svým přátelům překvapení v podobě sýrového, masového nebo čokoládového fondue…

Funkciu Braise využijete na prípravu dusených zeleninových i mäsových jedál alebo ovocných pyré.

4

4

Funkciu Boil môžete použiť na  varenie cestovín, zemiakov, ryže, zeleniny, polievok a  omáčok, 

knedličiek a pod.

Funkcia Steam slúži na  prípravu pokrmov zo zeleniny a  ovocia v  pare alebo aj na  ohrievanie 

potravín – napríklad ovocných alebo žemľových knedličiek. 
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Scallop – Zapekanie

Scallop

Grill – Opekanie

Grill

Fry – Fritovanie  

 

4 Vyprážať môžete rezne, huby, syr alebo aj fašírky, karfiol, brokolicu .

4

4

Ak máte radi zapekané jedlá z  cestovín, mäsa, zeleniny 

alebo zemiakov, určite oceníte aj funkciu Scallop.

Pomocou funkcie Fry pripravíte výborné prílohy, ako sú hranolčeky, 

krokety, alebo rovnomerne vypražíte karfiol, huby a pod.



SK

14 CK 7070

SERVIS

ČISTENIE

Neponárajte prívodný kábel, zástrčku ani základňu spotrebiča do  vody alebo inej kvapaliny. Základňu ani 

pokrievku nikdy neumývajte v umývačke riadu.

Nikdy nelejte 

studenú vodu do horúcej nádoby.

Pred zostavením spotrebiča nechajte všetky časti poriadne uschnúť.

ÚDRŽBA

Nikdy nelejte vodu do horúceho oleja.

Na poruchy, ktoré vzniknú nevhodnou či nedostatočnou údržbou, sa záručné podmienky nevzťahujú.

RIEŠENIE ŤAŽKOSTÍ

PROBLÉM RIEŠENIE

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:
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WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

 

PODZIĘKOWANIE

Parametry techniczne

220–240 V ~  50–60 Hz

1500 W
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  Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach. 

 

W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta, ewentualne naprawy, nie będą uznawane jako 

gwarancyjne.

OPIS PRODUKTU

1.  Pokrywa

2.  Wyjmowane naczynie grzewcze

3.  Baza

4.  Regulator temperatury

5.  Kontrolka grzania

6.  Kratka do gotowania na parze 

7.  Kosz do frytek

8.  Uchwyt kosza

9.  Łyżka

10.  Widelce do fondue

1
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kontrola temperatury 

OSTRZEŻENIA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
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Gotowanie w garnku Concept 7×7

Fondue

Fondue

Braise – Duszenie

Braise

Boil – Gotowanie

Boil / Steam

Steam – Para

Boil / Steam

4 Przygotuj swoim bliskim niespodziankę w postaci fondue z sera, mięsa lub czekolady...

4

4

Wykorzystaj funkcję Braise do  przygotowania duszonych potraw z  warzyw i  mięsa, a  także 

do robienia przecierów owocowych.

Funkcję Boil można wykorzystać do  gotowania makaronu, ziemniaków, ryżu, warzyw, zup 

i sosów, klusek itp.
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Roast – Smażenie

Scallop – Zapiekanie

Grill – Opiekanie

Fry – Smażenie frytek  

4 Smażyć można kotlety, grzyby, ser, a także klopsiki, kalafior, brokuły itp.

4 Funkcja Steam służy do  przygotowania potraw na  parze z  warzyw i  owoców, a  także 

do podgrzewania potraw – na przykład knedli z owocami lub bez. 

4 Jeśli lubisz zapiekane potrawy z  makaronu, mięsa, warzyw lub 

ziemniaków, z pewnością docenisz również funkcję Scallop.
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CZYSZCZENIE

Nie należy zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki, ani bazy urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Baza 

i pokrywa urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.

Nie wolno wlewać zimnej wody do gorącego naczynia grzewczego.

Przed złożeniem urządzenia należy poczekać, aż wszystkie części wyschną.

UTRZYMANIE

Nie wolno wlewać wody do gorącego oleju!

Gwarancja nie obejmuje awarii spowodowanych niedostatecznym lub niewłaściwym utrzymaniem urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM ROZWIĄZANIE

4 Za  pomocą funkcji Fry przygotujesz smaczne frytki, krokiety, 

a także równomiernie usmażysz kalafior, grzyby itp.
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SERWIS

OCHRONA ŚRODOWISKA

Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności:
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük, hogy Concept terméket vásárolt, és kívánjuk, hogy készülékünket hosszú ideig és megelégedéssel
használja!
A készülék első használatba vétele előtt fi gyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg azt 
későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a készüléket használó többi személy is elolvassa a használati 
utasítást!

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatá-

ra vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem 

használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy általi 

készülékhasználatra vonatkozó utasítást adtak! Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játsszanak 

a készülékkel!

A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, 

vagy külön távvezérlő rendszert használni!

• A készüléket csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően használja!
• Az első bekapcsolás előtt távolítson el a készülékről minden csomagoló- és reklámanyagot!
• A készüléket csak a címkéjén feltüntetett feszültséghez szabad csatlakoztatni. A készüléket kizárólag 

földelt aljzathoz csatlakoztassa!
• A működő vagy hálózathoz csatlakoztatott készüléket ne hagyja felügyelet nélkül!
• Ez a készülék nem üzemeltethető külső időkapcsolóval vagy különválasztott távirányító rendszerről.
• A készüléket hőálló és stabil felületre állítsa fel, hőforrásoktól távol!
• A megérinthető felületek a készülék működése közben felforrósodhatnak.
• A készüléket tilos letakarni, mert túlmelegedhet!
• A készüléket úgy helyezze el, hogy az legalább 10 cm-re legyen az éghető és könnyen meggyulladó anya-

goktól, például függönyöktől, takaróktól, papíroktól, ruháktól, bútoroktól stb.
• A készülékre működés közben tilos bármit ráhelyezni!
• Mielőtt feltöltené a készüléket étolajjal vagy sütőzsírral, ellenőrizze, hogy a készülék minden része száraz-e, 

és hogy a főzőedényben nem maradt-e víz vagy vízcsepp! Soha ne öntsön vizet a forró étolajba!
• A kosarat ne töltse túl, mert a kinyomott forró étolaj és zsír a főzőedény szélén kifolyhat vagy kifröccsenhet!
• A bekapcsolt vagy forró ételt tartalmazó készüléket mozgatni tilos!
• Ne fogja meg a forró felületeket! Csak a fogantyúkat és nyeleket használja!
• A készüléket tartsa tisztán, ne dugjon be idegen tárgyakat a nyílásokba! Ezek rövidzárlatot és tüzet okoz-

hatnak, illetve a készülék belső alkatrészeit károsíthatják.
• Ha a készüléket nem használja, húzza ki az aljzatból a hálózati vezetéket!
• A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a konnektorból – a művelethez fogja meg 

a csatlakozódugót!
• A készüléket gyermekek és magatehetetlen személyek nem használhatják; a készüléket tőlük távol működ-

tesse!
• Legyen nagyon körültekintő, amikor a készüléket gyermekek közelében üzemelteti!
• A készülék nem játék, ne engedje, hogy azzal gyerekek játsszanak!
• Ügyeljen arra, hogy a készülék hálózati vezetéke ne lógjon le az asztalról, mert azt megfogva a gyerekek 

magukra ránthatják a készüléket!
• A készüléket szabadban és nedves felületeken az áramütés veszélye miatt ne használja!
• A készülékhez csak a gyártó által mellékelt tartozékokat használja!
• Amennyiben a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója megsérült, akkor azt ne használja, a ké-

szüléket vigye szakszervizbe!
• A készüléket ne húzza és ne hordozza a hálózati vezetéknél fogva!
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• A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, kályha, tűzhely stb.)! Óvja a készüléket a közvetlen 
napsütéstől és nedvességtől!

• A készüléket ne fogja meg nedves vagy vizes kézzel!
• A tartozékok csatlakoztatása, a készülék tisztítása vagy meghibásodása esetén a készüléket kapcsolja ki, 

majd a hálózati vezetéket húzza ki a fali konnektorból!
• A készülék csak háztartásban használható, kereskedelmi célokra nem!
• A készüléket, a hálózati vezetéket vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos!
• A hálózati vezetéket mindig először a készülékhez csatlakoztassa, és csak ezután dugja be a fali aljzatba!
• Minden használat előtt ellenőrizze a készülék és a hálózati vezeték sérülésmentességét! A sérült készüléket 

tilos bekapcsolni!
• A készülék tisztítása és karbantartása előtt húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból, és várja meg, míg 

a készülék teljesen kihűl.
• Használat után a hőfokszabályzót állítsa a minimumra, és a csatlakozódugót húzza ki a konnektorból! Csak 

akkor öntse ki az étolajat a főzőedényből, amikor az már teljesen kihűlt!
• Soha ne öntsön hideg vizet a forró főzőedénybe!
• Soha ne öntsön vizet a forró étolajba!
• Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket! Forduljon a márkaszervizhez!

A gyártó utasításainak be nem tartása a garancia megszűnésével jár!

1

2

3

4
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fedél
2. Kivehető főzőedény
3. Készülékház
4. Hőfokszabályzó
5. Fűtéskijelző
6. Párolórács
7. Fritőzkosár
8. Kosárfogantyú
9. Szűrőkanál
10. Fondüvilla
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TUDNIVALÓK AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

• Az első használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a készüléken 
vannak-e látható sérülések! Távolítson el minden csomagoló- és 
reklámanyagot!

• Tisztítsa meg a készülék külsejét egy nedves ronggyal!
• A kosarat, a főzőedényt és a fedelet mosogatószeres vízben 

mosogassa el, öblítse le, majd szárítsa meg!
• A működtető panelt csak enyhén benedvesített ruhával törölje 

meg!
• Helyezze vissza a főzőedényt a készülékházba (1. ábra)!
• Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e 

a címkén feltüntetett értékkel! A hálózati vezetéket mindig először a készülékhez csatlakoztassa, és csak 
ezután dugja be a fali aljzatba!

• Sütés közben jelentős mennyiségű gőz képződik a készülékben, ezért annak fedelét óvatosan nyissa ki, 
vigyázva a kicsapódó gőzre (forrázásveszély)!

• Sütés előtt szárítsa meg az alapanyagokat! Például a fagyasztott hasábburgonya, illetve más fagyasztott 
élelmiszerek sütése közben az étolaj felhabosodik, és kifolyhat az olajsütőből!

• Soha ne töltse az edényt a maximum jelzés fölé!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Hőfokszabályozás:

• Az elforgatható hőfokszabályozónak nyolc pozíciója van: OFF (kikapcsolva), Fondeu (fondü), Braise (páro-
lás), Boil(főzés), Steam (főzés gőzben), Roast (roston sütés), Scallop (serpenyőben sütés), Grill (grillezés), Fry 
(zsírban sütés).

• A hőmérsékletet bármilyen fokra beállíthatja a minimum (60 °C) és maximum érték (190 °C) között.
• A funkció beállítása után mindig felgyullad a melegítést jelző lámpa. A kívánt hőfok elérésekor a jelzőlám-

pa kialszik.
Főzés a 7×7 Concept főzőedényben:

• Állítsa be a kívánt funkciót a hőfokszabályozóval!
• Főzés közben időről időre be- és kikapcsol a melegítést jelző lámpa. A jelzőlámpa csak addig marad bekap-

csolva, amíg a készülék melegít, hogy elérje a kívánt hőmérsékletet, illetve hogy fenntartsa azt.
• Az ételkészítés ideje a felhasznált élelmiszerek mennyiségétől és fajtájától függ!
• Soha ne felejtse el kikapcsolni a készüléket a főzés végeztével!

7 9 1086

1. ábra
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Fondue – Fondü:

• Helyezze az edénybe a fondue öntethez felhasználni kívánt élelmiszereket!
• Fordítsa a hőfokszabályozót a Fondue – Fondü pozícióba!
• Az élelmiszerek öntetbe mártásához használjon fondü villákat!
• Ha éppen nem használja a készüléket, akkor a hőfokszabályozót fordítsa mindig az OFF (kikapcsolva) pozí-

cióba, ha pedig már egyáltalán nem kívánja használni, húzza ki a hálózati aljzatból csatlakozódugót!

Lepje meg a barátait egy fi nom sajtos, húsos vagy csokoládés fondüvel…

Braise – Párolás:

• Helyezze az elkészítendő élelmiszereket a főzőedénybe, majd tegye rá az edényre a fedelet!
• Fordítsa a hőfokszabályozót a Braise – Párolás pozícióba!
• Ne nyissa fel a fedelet, hogy a főzőedény belsejéből ne szökjön ki a hő!
• Soha ne töltse túl az edényt!
• Ha éppen nem használja a készüléket, akkor a hőfokszabályozót fordítsa mindig az OFF (kikapcsolva) pozí-

cióba, ha pedig már egyáltalán nem kívánja használni, húzza ki a hálózati aljzatból a csatlakozódugót!

A Braise funkciót párolt zöldséges és húsos ételek vagy akár gyümölcsmártások készíté-

séhezis használhatja.

Boil – Főzés:

• Helyezze a megfőzni kívánt élelmiszereket a főzőedénybe, öntsön rájuk vizet, majd tegye rá az edényre 
a fedelet!

• Fordítsa a hőfokszabályozót a Boil – Főzés pozícióba!
• Ne nyissa fel a fedelet, hogy a főzőedény belsejéből ne szökjön ki a hő!
• Soha ne töltse túl az edényt!
• Ha éppen nem használja a készüléket, akkor a hőfokszabályozót fordítsa mindig az OFF (kikapcsolva) pozí-

cióba, ha pedig már egyáltalán nem kívánja használni, húzza ki a hálózati aljzatból a csatlakozódugót!

A Boil funkciót tésztafélék, burgonya, rizs, zöldség, levesek, mártások, gombócok és 

hasonlók elkészítéséhez használhatja.

Steam – Gőz:

• Töltsön vizet a főzőedénybe (a víz szintjének nem szabad a rácsig 
érnie)!

• Helyezze a párolórácsot a főzőedényre (2. ábra)!
• Helyezze az élelmiszereket a rácsra, majd tegye rá az edényre a fedelet!
• Fordítsa a hőfokszabályozót a Steam – Gőz pozícióba!
• Ne nyissa fel a fedelet, hogy a főzőedény belsejéből ne szökjön ki a hő!
• Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy elegendő víz van-e a főzőe-

dényben!
• Ha éppen nem használja a készüléket, akkor a hőfokszabályozót for-

dítsa mindig az OFF (kikapcsolva) pozícióba, ha pedig már egyáltalán 
nem kívánja használni, húzza ki a hálózati aljzatból a csatlakozódugót!

• A forró rács mozgatásakor fokozottan óvatosan járjon el! 2. ábra
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A Steam funkció zöldség és gyümölcs párolására, valamint ételek, pl. gyümölcsből 

készült ételek vagy gombócok, melegítésére használható.

Roast – Roston sütés:

• Fordítsa a hőfokszabályozót a Roast – Roston sütés pozícióba!
• Helyezze az elkészítendő élelmiszereket a főzőedénybe, majd tegye rá az edényre a fedelet!
• A hirtelen sütéshez csupán kevés zsiradékot használjon!
• Ha éppen nem használja a készüléket, akkor a hőfokszabályozót fordítsa mindig az OFF (kikapcsolva) pozí-

cióba, ha pedig már egyáltalán nem kívánja használni, húzza ki a hálózati aljzatból a csatlakozódugót!

Ezt a funkciót használhatja rántott szelet, gomba, sajt vagy akár fasírozott, karfi ol, 

brokkoli stb. sütéséhez.

Scallop – Serpenyőben sütés:

• Helyezze az elkészítendő élelmiszereket a főzőedénybe, majd tegye rá az edényre a fedelet!
• Fordítsa a hőfokszabályozót a Scallop –Serpenyőben sütés pozícióba!
• Ha éppen nem használja a készüléket, akkor a hőfokszabályozót fordítsa mindig az OFF (kikapcsolva) pozí-

cióba, ha pedig már egyáltalán nem kívánja használni, húzza ki a hálózati aljzatból a csatlakozódugót!

Ha Ön szereti a tésztafélékből, húsból, zöldségből vagy 

burgonyából készült serpenyőben sütött ételeket, akkor 

biztosan értékelni fogja a Scallop funkciót.

Grill – Grillezés:

• Fordítsa a hőfokszabályozót a Grill pozícióba!
• Tegye a főzőedénybe az élelmiszert!
• A grillezéshez ne használjon zsiradékot, vagy csak nagyon keveset!
• Ha éppen nem használja a készüléket, akkor a hőfokszabályozót fordítsa 

mindig az OFF (kikapcsolva) pozícióba, ha pedig már egyáltalán nem 
kívánja használni, húzza ki a hálózati aljzatból a csatlakozódugót!

Fry – Zsírban sütés:

• Öntsön étolajat a főzőedénybe! Az edénybe töltött olaj szintje nem haladhatja meg az edényen látható 
jelölést!

• Fordítsa a hőfokszabályozót a Fry – Zsírban sütés pozícióba!
• Tegye rá az edényre a fedelet, majd várja meg, amíg az olaj megfelelő mértékben felmelegszik, a melegítés 

jelzőlámpája kialszik! Ezután helyezze az élelmiszereket a kosárba, majd merítse a kosarat az étolajba!
• Soha ne töltse meg a kosarat a kosár oldalán található maximum jelölésnél jobban!
• A fritőz kosarat a kosár fogantyújánál fogva fogja meg! Nyomja össze egymás felé a fogantyú két szárát, 

majd tolja be a végüket a nyílásba az 5. ábra alapján!
• A sütés végeztével hagyja lecsepegni a forró étolajat úgy, hogy a kosarat ráakasztja az edény szélére (ld. 4. 

ábra)!
• A forró étolajjal végzett munka során fokozottan óvatosan járjon el!
• Ha éppen nem használja a készüléket, akkor a hőfokszabályozót fordítsa mindig az OFF (kikapcsolva) 

3. ábra
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pozícióba, ha pedig már egyáltalán nem kívánja használni, húzza ki 
a hálózati aljzatból a csatlakozódugót!

• Soha ne öntsön vizet a forró étolajba!
• Nagyobb mennyiségű étel sütésekor előfordulhat, hogy az étolaj gyor-

san lehűl, és eltarthat egy kis ideig, mire újra felmelegszik.

A Fry funkcióval olyan pompás köreteket készíthet, mint 

a hasábburgonya, krokett, vagy éppen egyenletesen 

kiránthatja a karfi olt, gombát stb.
4. ábra

5. ábra

A főzőedényt úgy terveztük, hogy mind hőfokszabályozás, mind teljesítmény szempontjából 

a funkciók széles skáláját tegye lehetővé, s így alkalmas legyen a legkülönfélébb ételek elkészítésére 

nagy mennyiségben. Amikor az ételkészítéshez nagyobb mennyiségű étolajat használ (pl. étolajban 

sütéshez), a melegítés több időt vesz igénybe, ezért a fagyasztott élelmiszerek (pl. hasábburgonya) 

elkészítését inkább több kisebb adagban végezze!

TISZTÍTÁS:

A készüléket minden használat után tisztítsa meg, hogy abban ne gyűlhessen össze zsír vagy égett élelmi-
szer-maradvány, ami kellemetlen szagot okozhat!
A hálózati vezetéket, csatlakozódugót és a készülékházat vízbe vagy más folyadékba mártani tilos!
Soha ne mossa a készülékházat és a fedelet mosogatógépben!
A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék kihűlt, és le van választva a hálózati 
feszültségről!
Soha ne öntsön hideg vizet a forró edénybe!
A főzőedényt, fedelet, kosarat, rácsot, villát és kanalat meleg, mosogatószeres vízben mosogassa el!
A készülékházat csak enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg. Ne használjon dörzsölő szivacsot, karcoló 
anyagokat vagy oldószereket a készülék tisztításához!
Mielőtt eltenné a készüléket, hagyja minden részét alaposan megszáradni!

KARBANTARTÁS:

• Soha ne öntsön hideg vizet a forró főzőedényre!
• Ne használjon dörzsölő szivacsot, karcoló anyagokat vagy oldószereket a készülék tisztításához!
• Kizárólag fából vagy hőálló anyagból készült konyhai eszközöket használjon!
• A készülékházat vízbe vagy más folyadékban meríteni tilos!
• Ezt az egységet csak enyhén benedvesített ruhával törölje le!
• Soha ne öntsön vizet a forró étolajba!
A szakszerűtlen vagy nem elégséges karbantartás miatt keletkezett károkra nem vonatkoznak a jótállási 
feltételek!
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HIBAELHÁRÍTÁS:

Problémamegoldás:

A hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas.:
Állítsa be szükség szerint a hőmérsékletet a hőfokszabályozóval! A hőfokszabályozó jobbra forgatásával 
növelheti, balra forgatásával pedig csökkentheti a hőmérsékletet.

SZERVIZ:

A jelentősebb karbantartásokat és javításokat – amelyek a készülék megbontásával járnak – csak a szakszer-
viz végezheti el!

Műszaki paraméterek

Feszültség 220–240 V ~ 50–60 Hz
Teljesítményfelvétel 1500 W
Olaj maximális mennyisége a szintjelzésnek megfelelően

KÖRNYEZETVÉDELEM

• A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtő-

helyeken.

• A készülék kartondobozát a papírhulladék-gyűjtő konténerbe dobja ki!

• A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe!

HASZNÁLT ELEKTROMOS 

ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE:

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektro-
nikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasz-
náláshoz ezen termékeket a kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le! Az EU országaiban vagy más 
európai országokban a termékek visszaválthatók az eladóhelyen, azonos új termék vásárlásánál. 
A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre 
kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását, amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhat-

nának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen! Az ilyen fajta 
hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható!

Vállalkozások számára a Európai Unióban:

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az 
eladójától vagy beszállítójától!
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Technical parameters

Voltage 220–240 V ~  50–60 Hz

Maximum volume of oil

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ACKNOWLEDGMENT
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PRODUCT DESCRIPTION

1.  Lid

2.  Removable heating bin

3.  Base

4.  Temperature control knob

5.  Heating indicator

6.  Steaming grill 

7.  Frying basket

8.  Basket handle

9.  Spoon

10.  Fondue forks

Do not immerse the power cord, the plug, or the appliance in water or other liquids. 

Failure to observe the manufacturer’s instructions invalidates the warranty.
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OPERATING INSTRUCTIONS

Temperature Control 

Cooking in the Concept 7x7

Always remember to switch the unit off after cooking.

PRIOR TO FIRST USE

 Make sure the mains voltage corresponds to the values on the rating 
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Fondue

Braise

Boil

Steam

Roast

Roast

4

4

4

4

Surprise your friends and treat them with cheese, meat, or chocolate fondue…

Use the Braise setting to prepare braised vegetable and meat dishes or fruit purées.

Use the Boil setting for preparation of pasta, potatoes, rice, vegetables, soups, sauces, dumplings, etc.

The Steam setting is used for preparation of vegetable and fruit dishes in steam as well as for 

heating of dishes – e.g. fruit or plain dumplings. 
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4

Scallop

Scallop

Grill

Fry

Fry

Proceed with extra caution when handling the hot basket.

Use the Roast setting for steaks in batter, mushrooms, cheese, meatballs, cauliflower, broccoli, etc.

4

4

If you enjoy baked dishes from pasta, meat, vegetables, or 

potatoes, you will love the Scallop setting of the appliance.

Use the Fry setting for excellent side dishes such as chips and croquettes; 

you may also fry cauliflower, mushrooms, etc. evenly on all sides.
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CLEANING 

Do not immerse the power cord, plug, or base of the appliance in water or other liquid. Do not clean the lid and 

base in a dishwasher.

Never pour cold 

water into the bin while it is hot.

Allow all components to dry thoroughly prior to assembling the appliance. 

 

MAINTENANCE

Never pour water into hot oil.

Any faults or defects caused by unsuitable or insufficient maintenance are not warranted.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM SOLUTION

REPAIR & MAINTENANCE

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Appliance recycling at the end of its service life:



CZ Tipy na vaření

SK Tipy na varenie

PL Rady dotyczące gotowania

HU Főzési ötletek
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Tipy na vaření

4 Sýrové fondue

4 Italské houbové rizoto 

Suroviny:

Postup: 

4 Žampionovo-bramborová polévka

Suroviny:

Postup: 



CZ

39CK 7070

4 Zapečené kotlety s jablky 

Suroviny:

Postup: 

4 Smažený sýr se šunkou 

Suroviny:

Postup:

4 Grilovaný pstruh s bylinkami ve slanině 

Suroviny:

Postup: 

4 Smažený plněný kuřecí řízek 

Suroviny:

Postup:

4 Vepřová pečeně s knedlíkem a se zelím

Suroviny:

příloha:

Postup:
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4 Bramborové knedlíky 

Suroviny:

Postup:

4 Chlupaté knedlíky 

Suroviny:  

Postup:
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Tipy na varenie

4 Čokoládové fondue

Ingrediencie: 

Príprava: 

4 Dusené zemiaky s brokolicou  

Ingrediencie:

Príprava: 

4 Parené buchty 

Ingrediencie:

Príprava: 

4 Letný cestovinový šalát 

Ingrediencie:
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Príprava: 

4 Šťavnaté vyprážané kuracie rezne v kyslej smotane 

Ingrediencie:

Príprava:

4 Zapekané kuracie prsia 

Ingrediencie:

Príprava: 

4 Grilovaný pstruh s bylinkami 

Ingrediencie:

Príprava:

4 Zemiakové krokety s mandľami 

Ingrediencie:

Príprava:
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Rady dotyczące 
gotowania

4 Serowa uczta – Szwajcarskie fondue 

4 Dzuszone udka z warzywami   

Składniki:

Przygotowanie: 

4 Kwaśnica

Składniki:

Przygotowanie: 

4 Kotlet de volaille

i szczypiorkiem

Składniki:

Masło ziołowe:

Panierka: 
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Przygotowanie: 

4 Zapiekanka ziemniaczana z boczkiem i serem 

Składniki:

Przygotowanie:

4 Grillowane polędwiczki wieprzowe  

Składniki:  

Przygotowanie: 

4 Grillowany pstrąg   

Składniki:

Przygotowanie: 
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 Olasz gombás rizottó:

Hozzávalók: 40 dkg rizs (legjobb a kerekszemű), 1 l húsleveslé, 1 nagyobb vöröshagyma, 2 evőkanál olívaolaj, 
12dkg parmezán, 1 gerezd fokhagyma, 10 dkg vaj, 3,5 dl száraz fehérbor, 30 dkg friss gomba, egy csokor friss 
petrezselyem, frissen őrölt feketebors, só.

Elkészítés: Az étel készítéséhez forró alaplére lesz szükségünk, ezért először is ezt készítsük el vagy melegít-
sük fel. A főzőedényben felmelegítjük az olívaolajat és 3 evőkanál vajat, hozzáadjuk az apróra vágott hagymát 
és fokhagymát, majd alacsony hőmérsékleten kb. 10 percig dinszteljük – fontos, hogy a hagyma ne piruljon 
meg, csak üvegesre párolódjon. Ezután hozzáadjuk a nyers rizst, és növeljük a hőmérsékletet. A rizst folya-
matos kevergetés mellett kb. egy percig pirítjuk, amíg az összes rizsszem áttetszővé nem válik. Hozzáöntjük 
a bort, és folyamatosan kevergetve elfőzzük. Amikor a rizs már az összes bort magába szívta, hozzáadunk egy 
merőkanálnyi alaplevet és a felszeletelt gombát (a gombát előzőleg röviden meg is piríthatjuk olívaolajon), 
majd csökkentjük a hőmérsékletet, és (elegendően) sózzuk-borsozzuk az ételt. Folyamatosan kevergetjük, és 
ismét megvárjuk, míg a folyadék fel nem forr, és a rizs magába nem szívja. Ezután újabb merőkanálnyi alap-
levet adunk hozzá, s így járunk el egészen addig, amíg az egész alaplevetel fel nem használtuk, és a rizs meg 
nem puhult. Ha az alaplé még azelőtt elfogyna, hogy a rizs megpuhul, akkor kevés forró vizet öntünk rá (jó, 
ha kéznél tartunk egy kis forró vizet egy vízforraló edényben). A kész rizottóba belekeverjük a maradék vajat, 
az apróra vágott petrezselymet és a reszelt parmezán felét. Alaposan megkeverjük, és kb. 2 percig hagyjuk 
összeérni a fedő alatt. Ízlés szerint sózzuk, vagy citromlevet csepegtetünk rá. A maradék reszelt parmezánnal 
megszórva tálaljuk.

 Almás sült karaj:

Hozzávalók: sertéskaraj, só, bors, grillfűszer, étolaj, alma, szeletelt kemény sajt és fűszerek – pirospaprika

Elkészítés: A karajt kiklopfoljuk, megsózzuk, borsozzuk és megszórjuk a grillfűszerrel. A felforrósított étolajon 
mindkét oldalát hirtelen kisütjük. Minden adagra ráteszünk egy almaszeletet, és beborítjuk egy szelet ke-
mény sajttal. Megszórjuk pirospaprikával, grillfűszerrel, egy kis vizet öntünk rá, majd addig sütjük, amíg a sajt 
meg nem olvad.

 Zöldfűszeres grillezett pisztráng szalonnaágyon:

Hozzávalók: 4 pisztráng (egyenként 300–400 g), 12 hosszú szelet angolszalonna, citromlé, egy bögre apróra 
vágott friss zöldfűszer (petrezselyemzöld, metélőhagyma, menta, kakukkfű és majoránna), durvára őrölt bors 
és só.

Elkészítés: A megtisztított pisztrángot megmossuk, megszárítjuk és kívül-belül sózzuk-borsozzuk. A hal 
belsejét megtöltjük az apróra vágott zöldfűszerrel. Mindkét oldalán néhány ferde bemetszést teszünk a hal 
bőrébe. A megtöltött pisztrángot szalonnába tekerjük, majd a szalonnát fogpiszkálóval rögzítjük. Az így 

Főzési ötletek
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előkészített pisztrángot a főzőedény aljára helyezzük, majd mindkét oldalán kb. 7–9 percig grillezzük. A forró 
halra citromlevet csepegtetünk, és azonnal tálaljuk.

 Töltött rántott csirkemell:

Hozzávalók: 4 csirkemell, egyenként 15 dkg, nagyjából 30 g füstölt szalonna, 80 g sonka vagy sonkás szalámi, 
12 dkg ömlesztett sajt, curry fűszer, só. A bundázáshoz: fi nomliszt, tojás egy kevés tejjel, zsemlemorzsa és 
étolaj a sütéshez.

Elkészítés: A csirkemellet szeletekre vágjuk, óvatosan szétterítjük, megsózzuk, és megkenjük a sajtkeverék-
kel. Azt úgy készítjük el, hogy az apró kockákra vágott szalonnát megpirítjuk, ha kell, egy kis étolajat cseppen-
tünk hozzá, hozzáadjuk a csíkokra vágott sonkát, kis ideig pároljuk, majd megszórjuk curryvel, beletesszük 
az ömlesztett sajtot, és folytonosan kevergetve az egészet összefőzzük. A csirkemell szeleteket összehajtjuk, 
nem szükséges fogpiszkálóval rögzíteni őket, mert a hús ráragad a töltelékre és az egész egyben marad :-)). 
Kissé megsózzuk a felszínét is, majd bundázzuk, és kicsit több étolajban kirántjuk.

 Burgonyás knédli

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 2 tojás, egy evőkanál tej, kb. 40 dkg rétesliszt, 3 evőkanál búzadara, só.

Elkészítés: Az előző nap héjában megfőzött burgonyát meghámozzuk, nagylyukú uborkareszelőn lereszel-
jük, egy tálban megsózzuk, majd összekeverjük az egy kanál tejjel felvert tojással. A burgonyát lisztezett 
deszkára borítjuk, majd fokozatosan beledolgozzuk a lisztet és a darát egészen addig, amíg a tészta már nem 
ragad. A tésztából hosszúkás rudakat formázunk, majd sós vízben kb. 20 percig főzzük.

 Sertéssült knédlivel (gombóccal) és káposztával:

Hozzávalók: 1 kg sertéssült, 2 fej vöröshagyma, 1 savanykás alma, só, őrölt bors, fokhagyma, őrölt kömény, 
húsleves lé, egész kömény, zsír, szükség szerint víz

Köret: savanyú káposzta, 1 hagyma, egész kömény, zsír, só, cukor, 1 evőkanál rétesliszt

Elkészítés: A sertéssültet megsózzuk, megkenjük őrölt borssal, őrölt vagy porított köménnyel, fokhagymap-
résen átnyomott fokhagymával, majd egy zárható fedelű edénybe tesszük, és másnapig a hűtőszekrényben 
érleljük. A felforrósított zsíron hirtelen átsütjük az egész pecsenyét, majd kivesszük a zsírből. A meghámozott 
hagymát fél karikákra vágjuk, az almát felszeleteljük, majd a főzőedénybe tesszük, amelybe előzőleg már 
szükség szerint zsírt is tettünk, és felforrósítottuk rajta az egész köményt. Ezután beletesszük a sertéssültet, 
rátesszük a fedelet, majd bekapcsoljuk a Roast funkciót. Kb. 1 órán keresztül lefedve sütjük, szükség szerint 
időnként megforgatjuk. Az utolsó forgatás előtt hozzáadjuk a szafthoz az alaplét – a mennyiség attól függ, 
mennyi pecsenyeszaftot szeretnénk kapni. A savanyú káposztát felfőzzük a főzőedényben, és egy kis kömény-
nyel és sóval ízesítjük. Amikor elkészült a káposzta, ízlés szerint cukrozzuk, és hagymás rántással besűrítjük. 
A rántást úgy készítjük, hogy a felforrósított zsíron megpirítjuk a szeletekre vágott hagymát, majd amikor 
kezd rózsaszínűvé válni, hozzáadjuk a réteslisztet, és kis ideig forraljuk. Ezután hozzákeverjük a felfőzött 
káposztához. Ízlés szerint édesíthetjük. A sertéspecsenyét káposztával és burgonyás knédlivel vagy zsemleg-
ombóccal tálaljuk.
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 Zsemlegombóc:

Hozzávalók: 35 dkg reszelt nyers burgonya, 15 dkg héjában főzött, hámozott burgonya, 25 dkg rétesliszt, 1 
tojás, maréknyi zöldpetrezselyem, só.

Elkészítés: A főtt és nyers burgonyát kislyukú reszelőn lereszeljük, majd összekeverjük a liszttel, tojással és az 
apróra vágott petrezselyemmel, megsózzuk, majd tömör tésztává gyúrjuk. A tészta egy részét a tenyerünkbe 
vesszük, és kanállal gombócokat szaggatunk belőle, amelyeket rögtön bele is dobunk a forrásban lévő sós 
vízbe. Fakanállal alányúlunk, nehogy leragadjanak az edény aljára, és mérettől függően nagyjából 5–7 percig 
főzzük. Miután kiszedtük, étolajat csepegtetünk rá.
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CZ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Záruka

Výrobce (příp. dovozce) odpovídá za  to, že výrobek 
vyhovuje požadavkům právních předpisů a vyhovuje 
požadavkům stanovených příslušnými technickými 
normami. Dále odpovídá za to, že výrobek má takové 
vlastnosti, které výrobce popsal v dokumentech vzta-
hujících se ke zboží nebo které spotřebitel očekával 
s  ohledem na  povahu zboží a  na  základě reklamy 
výrobcem prováděné, jakož i  odpovídá za  to, že se 
výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití výrobce 
uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle 
používá. 

Záruční doba za  jakost výrobku trvá 24 měsíců 
od data převzetí výrobku spotřebitelem.

Záruka se nevztahuje na  opotřebení výrobku způ-
sobené jeho obvyklým užíváním. Právo z  vadného 
plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím 
výrobku věděl, že výrobek má vadu, anebo pokud 
vadu sám způsobil.

Záruka se nevztahuje na případy, kdy (zejména):
• nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz 

a obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v návodu 
k obsluze výrobku,

• k závadě došlo vlivem mechanického, tepelného 
nebo chemického poškození, zkratem, přepětím 
v síti nebo nesprávnou instalací,

• k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby,
• k závadě došlo při živelné události,
• k závadě došlo nedostatečnou nebo nevhod-

nou údržbou v rozporu s návodem k obsluze 
včetně závad způsobených vodními a jinými 
usazeninami,

• ke změně barvy topných ploch nebo poškrá-
bání ploch došlo v souvislosti s jejich obvyklým 
používáním,

• se jedná o vzhledové a funkční změny způsobe-
né slunečním zářením, tepelným zářením nebo 
vodními a jinými usazeninami,

• uplyne životnost některých součástí výrobku, 
např. akumulátorů, žárovek atd.

Záruka se nevztahuje na  plnění, která byla bezplat-
ně poskytnuta spolu s výrobkem (dárky, propagační 
předměty, apod.).

Uplatnění reklamace

Reklamaci vady výrobku je třeba uplatnit bez zbyteč-
ného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však před 
uplynutím záruční doby. 

Reklamaci výrobku uplatňuje spotřebitel u prodejce, 
u kterého výrobek zakoupil, případně u kteréhokoliv 
z autorizovaných servisních středisek, jejichž seznam 
je součástí balení výrobku, případně je uveden na in-
ternetu na adrese www.my-concept.com. 

Při reklamaci výrobku je nutno výrobek řádně očistit 
a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při 
jeho případné přepravě do autorizovaného servisní-
ho střediska, není-li výrobek předáván osobně. 

Spotřebitel je povinen prokázat uzavření kupní 
smlouvy předložením dokladu o koupi výrobku. 

Zároveň s reklamací spotřebitel sdělí popis vytýkané 
vady a provede volbu reklamačního nároku.

Vyřízení reklamace

Jedná-li se o odstranitelnou vadu, má spotřebitel prá-
vo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může 
spotřebitel požadovat dodání nového výrobku bez 
vad (výměnu), nebo týká-li se vada jen součásti vý-
robku, výměnu takové součásti. Je-li však požadavek 
na  výměnu výrobku nebo jeho součásti vzhledem 
k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstra-
nit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo 
na bezplatné odstranění vady.

Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, případně vznik-
ne-li spotřebiteli nárok na  výměnu výrobku nebo 
jeho součásti, avšak tato výměna není možná, např. 
z důvodu vyprodání daného výrobku, má spotřebitel 
právo výrobek vrátit (odstoupení od smlouvy).
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Právo na  dodání nového výrobku (výměnu), nebo 
výměnu součásti výrobku má spotřebitel i v případě 
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat 
pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší 
počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo 
na vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy).

Nedojde-li k vrácení výrobku (odstoupení od smlou-
vy) nebo neuplatní-li spotřebitel právo na  dodá-
ní nového výrobku bez vad (výměnu), na  výmě-
nu jeho součásti nebo na  opravu výrobku, může 
požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má 
právo na  přiměřenou slevu i  v  případě, kdy mu 
nemůže být dodán nový výrobek bez vad, vymě-
něna součást výrobku nebo výrobek opraven, ja-
kož i  v  případě, nedojde-li ke  zjednání nápravy 
v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotře-
biteli působilo značné obtíže.

Prodávající, autorizované servisní středisko, či jimi 
pověřený pracovník, rozhodne o  reklamaci ihned, 
ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této 
lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu 
výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Re-
klamace včetně odstranění vady musí být vyřízena 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nebo 

autorizované servisní středisko vyřizující reklamaci se 
spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. 

Při vrácení výrobku (odstoupení od smlouvy) je spo-
třebitel povinen provést vrácení rovněž příslušenství 
výrobku a všech dokumentů dodaných s výrobkem.

Spotřebitel nemá nárok na  vydání vadných dílů 
a  součástí výrobku, které byly vyměněny v  rámci 
opravy výrobku.  

Veškerá další práva spotřebitele, která se ke koupi vý-
robku vážou, nejsou těmito záručními podmínkami 
dotčena. 

Pozn.: Reklamace výrobku poškozeného při přepravě 
se řídí reklamačním řádem přepravce.

Výrobce:

Jindřich Valenta – ELKO Valenta
Vysokomýtská 1800,  565 01 Choceň
Česká republika
IČO 13216660
tel.: + 420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, 
email: servis@my-concept.cz 
www: www.my-concept.com

Podrobnosti o produktu

Model:

Výrobní číslo:

Datum prodeje: Razítko a podpis prodejce:
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SK ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka

Výrobca (príp. dovozca) zodpovedá za to, že výrobok 
vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a  vyho-
vuje požiadavkám stanovených príslušnými technic-
kými normami. Ďalej zodpovedá za to, že výrobok má 
také vlastnosti, ktoré výrobca popísal v dokumentoch 
vzťahujúcich sa k tovaru alebo ktoré spotrebiteľ oča-
kával s  ohľadom na  povahu tovaru a  na  základe re-
klamy výrobcom prevádzanej, ako odpovedá i za to, 
že sa výrobok hodí k  účelu, ktorý pre jeho použitie 
výrobca uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu 
obvykle používa. 

Záručná doba za  akosť výrobku trvá 24 mesiacov 
od dátumu prevzatia výrobku spotrebiteľom.

Záruka sa nevzťahuje na  opotrebenie výrobku spô-
sobené jeho obvyklým používaním. Právo z vadného 
plnenia spotrebiteľovi nenáleží, pokiaľ pred prevza-
tím výrobku vedel, že výrobok má vadu, alebo pokiaľ 
vadu sám spôsobil.  

Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy (najmä):
• neboli dodržané podmienky pre inštaláciu, 

prevádzku a obsluhu výrobku, ktoré sú uvedené 
v návode na obsluhu výrobku,

• k vade došlo vplyvom mechanického, tepelného 
alebo chemického poškodenia, skratom, prepätím 
v sieti alebo nesprávnou inštaláciou,

• k vade došlo neodborným zásahom tretej osoby,
• k vade došlo pri živelnej udalosti,
• k vade došlo nedostatočnou alebo nevhod-

nou údržbou v rozpore s návodom k obsluhe 
vrátane závad spôsobených vodnými a inými 
usadeninami,

• k zmene farby výhrevných plôch alebo poškria-
baniu plôch došlo v súvislosti s ich obvyklým 
používaním,

• sa jedná o vzhľadové a funkčné zmeny spôsobe-
né slnečným žiarením, tepelným žiarením alebo 
vodnými a inými usadeninami,

• uplynie životnosť niektorých súčastí výrobku, 
napr. akumulátorov, žiaroviek atď.

Záruka sa nevzťahuje na plnenia, ktoré boli bezplatne 
poskytnuté spolu s výrobkom (darčeky, propagačné 
predmety, apod.).  

Uplatnenie reklamácie

Reklamáciu vady výrobku je potrebné uplatniť bez 
zbytočného odkladu po  jej zistení, najneskôr však 
pred uplynutím záručnej doby. 

Reklamáciu výrobku uplatňuje spotrebiteľ u  predaj-
cu, u  ktorého výrobok zakúpil, prípadne u  ktorého-
koľvek z autorizovaných servisných stredísk, ktorých 
zoznam je súčasťou balenia výrobku, prípadne je uve-
dený na internete na adrese www.my-concept.com. 

Pri reklamácii výrobku je nutné výrobok poriadne 
očistiť a bezpečne zabaliť tak, aby nedošlo k poško-
deniu pri jeho prípadnej preprave do  autorizované-
ho servisného strediska, ak nie je výrobok predávaný 
osobne. 

Spotrebiteľ je povinný preukázať uzavretie kúpnej 
zmluvy predložením dokladu o kúpe výrobku. 

Zároveň s  reklamáciou spotrebiteľ uvedie popis vy-
týkanej vady a prevedie voľbu reklamačného nároku.

Vybavenie reklamácie

Ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ prá-
vo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady.

Ak to nie je vzhľadom k  povahe vady neúmerné, 
môže spotrebiteľ požadovať dodanie nového výrob-
ku bez vád (výmenu), alebo ak sa týka vada len súčas-
ti výrobku, výmenu takej súčasti. Ak je však požiadav-
ka na výmenu výrobku alebo jeho súčasti vzhľadom 
k  povahe vady neúmerná, najmä ak je možné vadu 
odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ 
právo na bezplatné odstránenie závady.

Ak sa jedná o  neodstrániteľnú vadu, prípadne ak 
vznikne spotrebiteľovi nárok na  výmenu výrobku 
alebo jeho súčasti, avšak táto výmena nie je možná, 
napr. z dôvodu vypredania daného výrobku, má spot-
rebiteľ právo výrobok vrátiť (odstúpenie od zmluvy).  
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Právo na  dodanie nového výrobku (výmenu), alebo 
výmenu súčasti výrobku má spotrebiteľ i  v  prípade 
odstrániteľnej vady, ak nemôže vec poriadne použí-
vať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre 
väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ i prá-
vo na vrátenie výrobku (odstúpenie od zmluvy).

Ak nedôjde k vráteniu výrobku (odstúpeniu od zmlu-
vy) alebo ak neuplatní spotrebiteľ právo na dodanie 
nového výrobku bez vád (výmenu), na výmenu jeho 
súčasti alebo na  opravu výrobku, môže požadovať 
primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú 
zľavu i v prípade, keď mu nemôže byť dodaný nový 
výrobok bez vád, vymenená súčasť výrobku alebo 
výrobok opravený, ako i v prípade, že nedôjde k zjed-
naniu nápravy v primeranej dobe alebo by zjednanie 
nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné problémy.

Predávajúci, autorizované servisné stredisko, či nimi 
poverený pracovník, rozhodne o  reklamácii ihneď, 
v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tej-
to lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu 
výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Re-
klamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená 
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa 
uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci alebo au-
torizované servisné stredisko vybavujúce reklamáciu 
so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. 

Pri vrátení výrobku (odstúpení od zmluvy) je spotrebi-
teľ povinný vrátiť peniaze a tiež príslušenstvo výrobku 
a všetkých dokumentov dodaných s výrobkom.

Spotrebiteľ nemá nárok na  vydanie vadných dielov 
a súčastí výrobku, ktoré boli vymenené v rámci opravy 
výrobku.  

Všetky ďalšie práva spotrebiteľa, ktoré sa ku kúpe vý-
robku viažu, nie sú týmito záručnými podmienkami 
dotknuté. 

Pozn.: Reklamace výrobku poškozeného při přepravě 
se řídí reklamačním řádem přepravce.

Výrobce:

Jindřich Valenta – ELKO Valenta
Vysokomýtská 1800,  565 01 Choceň
Česká republika
IČO 13216660
tel.: + 420 465 471 433, fax: +420 465 473 304
email: servis@my-concept.cz 
www: www.my-concept.com

Distribútor: 

ELKO Valenta - Slovakia, s. r. o.
Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Slovenská republika
tel.: +421 326 583 465, fax: +421 326 583 466
email: info@my-concept.sk
www: www.my-concept.sk

Podrobnosti o produktu

Model:

Výrobné číslo:

Dátum prodeja: Pečiatka a podpis prodejca:
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PL GWARANCJA 

Gwarancja

Producent (lub importer) zapewnia, że produkt jest 
zgodny z wymogami prawnymi i spełnia  odpowied-
nie normy techniczne. Produkt posiada właściwości, 
zawarte w dokumentacji produktowej, oczekiwane 
ze względu na charakter towaru oraz wskazane w re-
klamie prowadzonej przez producenta. Producent 
zapewnia, że produkt nadaje się do celów konsumpcyj-
nych, do których ma zastosowanie lub do których stosuje 
się zwykle tego rodzaju produkt.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty otrzyma-
nia produktu przez konsumenta.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych 
spowodowanych użytkowaniem. 
Prawo gwarancji za  wady rzeczy nie przysługuje, 
jeżeli klient wiedział przed zakupem, że produkt ma 
wadę lub usterkę lub sam ją spowodował.

Gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach, 
w których:
• nie zostały dotrzymane warunki w zakresie 

instalacji, obsługi oraz konserwacji produktu,  
wymienione w instrukcji obsługi produktu,

• awaria była spowodowana mechanicznie, 
termiczne lub dotyczy chemicznych uszkodzeń, 
nastąpiła w wyniku zwarcia, zmian napięcia sieci 
lub nieprawidłowej instalacji,

• wada rzeczy wystąpiła w wyniku działań osób 
trzecich, 

• wada rzeczy wystąpiła w wyniku klęski żywiołowej,
• wada rzeczy wystąpiła w wyniku nieodpowiedniej 

lub niewłaściwej konserwacji, niezgodnej z in-
strukcją obsługi, w tym wady spowodowane przez 
wodę i inne osady,

• wystąpiły zmiany kolorystyki elementów grzew-
czych oraz zarysowania powierzchni wynikające z  
użytkowania,

• wystąpiły wizualne i funkcjonalne zmiany wywo-
łane przez światło słoneczne, promieniowanie 
ciepła lub wodę i inne osady,

• wygasa żywotność niektórych części produktu, 
takich jak baterie, żarówki itp.

Gwarancja nie ma zastosowania do transakcji, w któ-
rych  produkty zostały przekazane nieodpłatnie (pre-
zenty, artykuły promocyjne, itp.).

Zgłoszenie reklamacji

Reklamacja na wadę produktu musi zostać zgłoszona 
natychmiast po wykryciu, bez zbędnej zwłoki, nie póź-
niej jednak niż przed upływem okresu gwarancyjnego.

Praw wynikających z  gwarancji można dochodzić  
u  dystrybutora, u  którego produkt został zakupiony 
lub w dowolnych autoryzowanych centrach serwi-
sowych, których lista znajduje się na  opakowaniu 
produktu, bądź jest umieszczona w Internecie pod 
adresem www.my-concept.com.

Produkt zgłaszany do  reklamacji musi być odpo-
wiednio oczyszczony i bezpiecznie zapakowany, aby 
uniknąć uszkodzenia w trakcie transportu do autory-
zowanego centrum serwisowego, chyba że produkt 
jest przekazany osobiście.

Warunkiem ważności gwarancji jest udowodnienie 
zawarcia umowy sprzedaży poprzez przedstawienie 
dowodu zakupu.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać wskazanie 
domniemanej wady oraz roszczenie reklamacyjne.

Rozpatrywanie reklamacji

W przypadku wystąpienia wady, którą można usunąć, 
konsument ma prawo do bezpłatnego, terminowego 
i właściwego usunięcia wady. 

W przypadku wystąpienia  istotnej wady dla funkcjono-
wania produktu, konsument może żądać dostarczenia 
nowego produktu bez wad (wymiana) lub jeśli dotyczy 
to tylko elementu produktu, wymianę takiego elemen-
tu. Jednakże, jeżeli możliwe jest  usunięcie wady bez 
zbędnej zwłoki,  żądanie  wymiany produktu lub jego 
części z uwagi na charakter wady, nie ma zastosowania, 
a konsument ma prawo do bezpłatnej naprawy.

W przypadku  braku możliwości usunięcia wady, kon-
sument ma prawo do  wymiany produktu lub jego 
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elementów, jak również do zwrotu produktu (odstą-
pienie od umowy).

Prawo do  otrzymania nowego produktu (wymiana) 
lub jego elementów, ma konsument, który z  powo-
du braku możliwości usunięcia wady lub w wyniku 
powtarzającego się występowania wady nie może 
prawidłowo korzystać z produktu. W takim przypadku 
konsument również ma prawo do  zwrotu produktu 
(odstąpienia od umowy).

W przypadku wystąpienia wad, jeżeli nie ma zastoso-
wania: zwrot produktu (odstąpienie od  umowy) lub 
prawo otrzymania nowego produktu bez wad (wy-
miana), wymiana części lub naprawa produktu, klient 
może zażądać obniżenia ceny. Konsument ma prawo 
do odpowiedniej obniżki ceny, wówczas gdy nie może 
być: dostarczony nowy produkt bez wad,  dostarczo-
na część produktu lub naprawiony produkt, a  także 
w przypadku kiedy czynności mające na celu usunię-
cie wady nie zostały wykonane w rozsądnym terminie, 
w celu zadośćuczynienia za wynikłe trudności.

Sprzedawca, autoryzowane centrum serwisowe lub 
inny upoważniony pracownik niezwłocznie informuje 
o  sposobie rozpatrzenia reklamacji, w skomplikowa-
nych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres 
ten nie obejmuje czasu wymaganego do oceny właści-
wych ekspertów.  Usunięcie wad powinno odbyć się bez 
zbędnej zwłoki, nie później niż  30 dni od daty zgłosze-
nia roszczenia, chyba że sprzedawca lub autoryzowane 
centrum serwisowe obsługi reklamacji wspólnie z  kon-
sumentem  ustalą dłuższy okres czasu.

Podczas zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) kon-
sument jest zobowiązany do zwrotu wszystkich akcesorii 
i dołączenie do produktu całej otrzymanej dokumentacji.

Konsument nie ma prawa do wydawania wadliwych 
części i  elementów produktu, które zostały wymie-
nione w ramach naprawy.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów rę-
kojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Wady produktów powstałe w czasie transportu pod-
legają procedurą reklamacyjnym przewoźnika.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie w Unii Euro pejskiej

Producent:

Jindřich Valenta – ELKO Valenta 
Vysokomýtská 1800,  565 01 Choceň 
Česká republika,
IČO 13216660
tel.: + 420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, 
email: servis@my-concept.cz 
www: www.my-concept.com

Importer:

Elko Valenta Polska Sp. Z o.o.
ul Ostrowskiego 30, 53-238 Wrocław
tel.:+48 71 339 04 44, fax: 71 339 04 14
email: serwis@my-concept.pl
www: www.my-concept.pl

Dane produktu

Model:

Numer fabryczny:

Data sprzedaży: Pieczątka i podpis sprzedawcy:



56 CK 7070

HU GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 

A  gyártó (ill. forgalmazó) a  garanciális időszak alatt 
jótállást vállal a  terméknek a  vonatkozó műszaki 
szabványokban és feltételekben meghatározott tu-
lajdonságaira. A  jótállási idő a  termék  fogyasztó  általi 
megvásárlásától számított  24  hónap.

A  fogyasztási árukra vonatkozó általános garancián 
felül a  jelen termékkel kapcsolatban az alább felso-
rolt feltételek mellett a motorra a  törvényileg bizto-
sított 24 hónapon felül további 36 hónapos, speciális 
garanciát is nyújtunk.

A fogyasztó a jótállás keretében jogosult a hibák (ld. 
alább) térítésmentes, időszerű és megfelelő elhárítá-
sára, illetve, amennyiben az a hiba jellegéből adódó-
an nem adekvát, jogosult a  termék hibás részeinek 
cseréjére. A  termékre vonatkozó cserejog vagy az 
elállás az adásvételi szerződéstől csak a  jogszabályi 
feltételek betartásával és kizárólag akkor érvényesít-
hető, ha a termék nincs túlságosan elhasználva vagy 
megsérülve.

A garancia érvényesítésének feltételei:

• a termék használati utasításában található vala-
mennyi utasítás betartása,

• a termék vásárlását igazoló bizonylat bemutatása.

A  fogyasztó a  termék meghibásodása esetén annál 
az eladónál érvényesítheti a garanciális jogait, akinél 
a terméket vásárolta.

A javításra való jog a vásárlás helyszínén vagy valame-
lyik márkaszervizben érvényesíthető, amelyek listája 
a  termék csomagolásán vagy az interneten, a www.
my-concept.com címen található. Ha a fogyasztó nem 
a legközelebbi márkaszervizt választja, akkor az emi-
att keletkezett magasabb költségeket ő viseli.

A fogyasztónak szóló fi gyelmeztetés

A  fogyasztó köteles a  termék kifi zetését igazoló bi-
zonylatot megőrizni.

A termék reklamációjához a terméket gondosan meg 
kell tisztítani, és biztonságosan be kell csomagolni, 
nehogy megsérülhessen az esetleges márkaszervizbe 

szállítás során. A szennyezett termék átvételét az el-
adó elutasíthatja, illetve adott esetben kiszámlázhat-
ja a fogyasztónak a termék tisztítási költségeit.

A gyártó (ill. forgalmazó) fenntartja a jogot arra, hogy 
a  jogosulatlan reklamációkkal kapcsolatos költsége-
ket ne térítse meg, valamint hogy a  reklamálónak 
kiszámlázza a  reklamáció jogosultságának kivizsgá-
lásával, valamint megoldásával kapcsolatos elenged-
hetetlen költségeket.

A  termék díjmentes javítására, ill. a  termék visz-
szaváltására való jog nem érvényesíthető az alábbi 
esetekben:
• ha a termék használati utasításában feltüntetett 

telepítési, üzemeltetési és kezelési feltételeket 
nem tartották be,

• ha a meghibásodás mechanikai, hő- vagy vegyi 
sérülés miatt, rövidzárlat, hálózati túlfeszültség 
vagy hibás telepítés miatt következett be,

• ha a meghibásodás harmadik személy szakszerűt-
len beavatkozása miatt következett be,

• ha a meghibásodás vis major ok miatt következett 
be,

• ha a meghibásodás a nem megfelelő vagy 
szakszerűtlen karbantartás miatt következett be, 
amely nem tesz eleget a használati utasításban 
foglaltaknak, beleértve a vízkő és egyéb üledékek 
miatti meghibásodást,

• ha a termék vagy annak részei a rendeltetésszerű 
használat során elhasználódtak,

• ha a rendeltetésszerű használat során a fűtőfe-
lületek elszíneződtek, vagy az egyéb felületek 
megkarcolódtak,

• ha a napsugárzás, hősugárzás, vízkő vagy egyéb 
üledékek miatt optikai vagy funkcionális változá-
sokra került sor,

• ha letelt a termék valamely alkatrészének, pl. 
akkumulátor, izzó stb. élettartama

A keletkezett hiba jellegének megállapítására kizáró-
lag a gyártó, forgalmazó, márkaszerviz, ill. adott eset-
ben bírósági szakértő jogosult, nem pedig az eladó 
vagy a fogyasztó.

A garanciális javítás keretében kicserélt hibás pótal-
katrészekre a fogyasztó nem tarthat igényt.
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Amennyiben a  fogyasztó eláll az adásvételi szer-
ződéstől, úgy köteles visszaszolgáltatni a  komplett 
terméket beleértve annak tartozékait, valamint a ter-
mékkel leszállított dokumentumokat is.

A termékkel együtt adott ajándékokra, amelyek nem 
kerültek kiszámlázásra a fogyasztónak, semmilyen jó-
tállás nem vonatkozik.

Megjegyzés: A szállítás során megsérült termék rek-
lamációjára a szállítmányozó reklamációs szabályzata 
vonatkozik.

Gyártó

Jindřich Valenta – ELKO Valenta
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Cseh Köztársaság
tel:  +420465471433
fax: +420 465 473 304
email: servis@my-concept.cz
www: www.my-concept.com
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EN WARRANTY TERMS 

Warranty

The manufacturer (or importer) is responsible for en-
suring the product complies with the requirements of 
applicable legal regulations as well as those of the rel-
evant technical standards. Moreover, they are respon-
sible for ensuring the product has the properties the 
manufacturer described in documents related to the 
goods or those reasonably expected by the customer 
with regard to the nature of the goods or based on 
advertising produced by the manufacturer, and fur-
ther they are responsible for ensuring the product is 
fi t for the purpose proposed by the manufacturer or 
that a product of the same type is normally used for. 

The quality warranty term is 24 months from product 
takeover by the customer.

The warranty does not apply to wear and tear caused 
by regular use. The customer shall not be entitled to 
any warranty claims if, prior to taking the product 
over, they knew the product contained a defect or if 
the defect is attributable to the customer.  

The warranty specifi cally does not apply:
• if the product installation, operation and service 

conditions stipulated in the product operating 
manual have not been adhered to, 

• to malfunctions caused due to mechanical, heat 
or chemical damage, short circuit, over voltage or 
incorrect installation,

• to malfunctions caused by an inexpert third-party 
intervention, 

• to malfunctions caused by natural disaster,
• to malfunctions caused by insuffi  cient or inappro-

priate maintenance in violation of the operating 
manual, including malfunctions caused by water 
and other sediments,

• to changes in colour of the heating surface or to 
scratching of the surface caused as a result of us-
ing the products in an unusual manner,

• to appearance and functional changes caused by 
exposure to sunlight, thermal radiation of water 
and other sediments,

• if the service life of certain product parts expires, 
e.g. for accumulators, bulbs, etc.

The warranty does not apply to any products and ser-
vices provided along with the product (gifts, promo-
tional articles, etc.).  

Filing a complaint

A complaint against a product defect must be fi led as 
soon as identifi ed, yet no later than before the end of 
the warranty term. 

The customer must fi le a  product complaint with 
the dealer from which they have purchased the pro-
duct, or with any authorised service centre, a  list of 
which is included in the product package, or available at 
www.my-concept.com. 

While fi ling a  product complaint, the product must 
be duly cleaned and securely packed so as to prevent 
any damage during its transport to an authorised 
service centre, where relevant, unless the product is 
delivered in person. 

The customer must submit proof of having conclud-
ed a purchase contract for the product by producing 
the receipt. 

While fi ling their complaint, the customer must indi-
cate the noted defect and identify the preferred com-
plaint application method. 

Complaints processing

As long as the noted defect may be removed, the user 
has the right to have the defect duly removed free of 
charge on a timely basis.

Where such a  procedure is not reasonable with re-
gard to the nature of the defect, the user may require 
to be supplied a  new defect-free product (replace-
ment), or, where the defect applies to a  part of the 
product only, replacement of the part concerned. 
However, if replacement of the product or any part 
thereof is not proportionate with regard to the nature 
of the defect, especially if the defect can be removed 
without undue delay, the customer has the right to 
have the defect removed free of charge.
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If the noted defect is not removable, or if the custom-
er becomes entitled to replacement of the product or 
a  part thereof, yet the replacement is not possible, 
for example due to the product having been sold 
out, the customer has the right to return the product 
(withdrawal from the contract). 

The customer shall have the right to a new product (re-
placement) or to replacement of a part of the product 
even if the defect can be removed, provided they can-
not properly use the product due to repeated occur-
rence of the defect or due to a high number of such de-
fects. In such a case, the customer also has the right to 
return the product (by withdrawing from the contract).

If the product is not returned (the customer does 
not withdraw from the contract), or if the customer 
does not apply the right to a new defect-free product 
(replacement), to replacement of a part thereof or to 
repair of the product, they may request a reasonable 
discount. The customer also has a right to a reason-
able discount if a  new defect-free product cannot 
be supplied to them, or if a product part cannot be 
replaced or the product repaired unless the situation 
is remedied within a reasonable time limit, or if rem-
edying the situation would create major discomfort 
on the part of the customer.

The seller, authorised service centre or a staff  member 
authorised by them must decide about each complaint 
immediately or within three business days in complicat-
ed cases.  This term does not include a reasonable period 
of time, depending on the type of product concerned, 

required for the defect to be assessed by an expert. 
A complaint, including defect removal, must be dealt 
with without any undue delay, yet no later than within 
30 calendar days of the complaint fi ling date, unless 
the seller and the customer agree on a later deadline. 

On returning the product (withdrawing from the con-
tract) the customer must return any accessories and 
documents supplied along with the product.

The customer does not have the right to keep the 
defective parts and components of the product re-
placed as part of a repair of the product.  

This shall be without prejudice to any other rights the 
customer may have in relation to the purchase of the 
product. 

Remark: Complaints against products damaged in 
transport are governed by the carrier’s complaints 
procedure.

Manufacturer

Jindřich Valenta - ELKO Valenta
Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Czech Republic
tel.: +420 465 471 433
fax +420 465 473 304
Company ID No. 13216660 
email: servis@my-concept.cz
www: www.my-concept.com

Product data

Model:

Production number:

Date of purchase: Seal and signature of vendor:





CZ Seznam servisních míst

SK Zoznam servisných stredisiek

PL Wykaz punktów servisovych

HU Szolgáltatók listáját
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Česká republika

Název Ulice PSČ Město Telefon/fax E-mail
ELKO VALENTA
SERVIS Vysokomýtská 1800 565 01 Choceň 465 471 433

465 473 304 servis@my-concept.cz

Slovenská republika

Názov Ulica PSČ Mesto Telefón/fax E-mail
ABC-SERVIS 
Jozef Abel

Štefánikova 50 949 03 Nitra 037/6526063
037/7413098

servis@abc-servis.sk

D-J SERVIS Šebastovska 17 080 06 Prešov 051/7767666
051/7767666

grejtak.djservis@stonline.sk

ELEKTRA 
D. Valach

Kožušnícka 34 911 05 Trenčín 032/6523806 dusko4@centrum.sk

HOSPOL 
elektro spol.s r.o

Rustaveliho 7 831 06 Bratislava 02/44889832
02/44873078

hospol@hospol.sk

M-SERVIS 
Mareš Jaroslav

Komenského 38 010 01 Žilina 041/5640627
041/5640627

mservis@zoznam.sk

T.V.A. servis s.r.o. Južná trieda 48/D 040 01 Košice 055/6338501
055/6233537

tvaservis@nextra.sk

VILLA 
MARKET s.r.o.

Odborárov 49 052 01 Spišská 
Nová Ves

053/4421857
053/4426030

villamarket.eta@stonline.sk

X-TECH, s.r.o. Gorkého 2 036 01 Martin 043/4288211
043/4308993

servis@x-tech.sk

ZMJ elektroservis Hatalova 341 029 01 Námestovo 0905/247408
043/5522056

zmj@orava.sk

ELSPO Spojová 19 974 01 Banská 
Bystrica

048/4135535
048/4135521

elspo@slovanet.sk

Polska

Nazwa Ulica Kod Miasto Telefon E-mail
Elko Valenta 
Polska sp. z o.o.

Ostrowskiego 30 53-238 WROCŁAW 071/339-04-44 w. 27 serwis@my-concept.pl

Magyarország

Név Utca ZIP Város Telefon E-mail
METAKER KFT. Alkotmany utca 6-10. 2851 Kornye 34/473-550 titkarsag@metakerkft.hu



CZ
Jindřich Valenta – ELKO Valenta Czech Republic

Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň
Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304
www.my-concept.cz

SK
ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o.

Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466
www.my-concept.sk

PL
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o.

Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14
www.my-concept.pl

HU
Metaker Kft 

2851 Környe, Alkotmány út 6-10.
Telefon/fax: 06 (34) 473-675, 473-550, 473-695




