Steelwave
Mikrovlnná trouba

10028201 10028202

Vážený zákazníku,
V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu. Aby sa
zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne
prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Produktové číslo

10028201, 10028202

Napájení

230 V ~ 50 Hz

Výkon mikrovlnné trouby

800 W

Výkon grilu

1000 W

Objem

23 L
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pozorně si přečtěte následující pokyny a odložte tento návod na pozdější
prohlédnutí.
Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem a vzniku poruch přístroj musí být
zapojen do uzemněné zásuvky. Přístroj zapojujte pouze do zásuvek s
odpovídajícím napětím.
Pro snížení rizika požáru:

Jídlo nepřehřívejte.

Před vložením plastových a papírových obalů do mikrovlnky z nich
odstraňte kovové uzávěry a svorky.

V mikrovlnce neohřívejte olej ani fritovací tuk, při nich se teplota dá
těžko regulovat.

Po každém použití mikrovlnku umyjte mokrým hadrem, potom ji otřete
suchou utěrkou.

Pokud se tepelně opracované materiály vznítily nebo začmudili,
mikrovlnku neotvírejte, vypněte ji a odpojte z elektrické zásuvky.

Pokud ohříváte jídlo v plastových nádobách, nespouštějte mikrovlnku z
dohledu, pokud by se jídlo vznítilo.
Pro snížení rizika explozí nebo náhlého vření:

Kapaliny neohřívejte v uzavřených nádobách, hrozí exploze. K nim se
počítají i dětské láhve s uzávěrem.


K vaření používejte nádoby se širokým otvorem, po dovaření je hned
nevybírejte. Chvíli počkejte, abyste neopařili horkou kapalinou.



Brambory, párky a kaštany nejdříve oloupejte nebo nakrájejte. Syrové a
vejce uvařená natvrdo nikdy neohřívejte se skořápkou, mohli by
explodovat.



Obsah dětských lahví a sklenic dobře promíchejte s práškem, před
krmením zkontrolujte teplotu k zabránění popálení.



Poškozený kabel nechte vyměnit výrobci, autorizovanému středisku
nebo jiné kvalifikované osobě.



Po dovaření je použita nádoba velmi horká. Při vyjímání nádoby použijte
kuchyňské rukavice, abyste se nepopálili.

Víko pokrmu a popkornové kapsa otevírejte vždy na straně od sebe, abyste si
nepopálili obličej.
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Na ochranu otočného talíře před prasknutím:
• Před čištěním nechte otočný talíř vychladnout.
• Na studený talíř nepokládejte horké jídlo ani nádoby.
• Na horký talíř nepokládejte zmražené potraviny ani nádoby.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Dávejte pozor, aby se varná nádoba nedotýkala stěn mikrovlnky.
• Používejte pouze nádoby určené do mikrovlnné trouby.
• Do mikrovlnky neodkládejte jídlo a jiné věci.
• Nezapínejte mikrovlnku naprázdno, můžete ji tím poškodit.
• V přítomnosti dětí jejich nespouštějte z dohledu.
• Používejte pouze výrobcem schválené příslušenství.
• Mikrovlnnou troubu používejte pouze v interiérech.
• Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění, přístroj nepoužívejte. Nechte ho
opravit v autorizovaném středisku.
• Přístroj se nepokoušejte svépomocí opravit. Přístroj smí opravovat jen odborný
personál.
• Pokud vznikne kouř, přístroj odpojte z elektrické zásuvky a neotvírejte dvířka
(aby možný plamen neměl přístup ke kyslíku a sám zhasl).
• Ohřívání potravin může vést k náhlému vření. Při vyjímání nádoby buďte
opatrný / á.
• Na mytí dvířek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnku, abyste
nepoškodili nebo neroztříštily sklo.
• Přístroj nepoužívejte s externím časovačem ani dálkově ovládanou elektrickou
zásuvkou.
• Přístroj není určen pro komerční použití, pouze na domácí.
• Přístroj slouží k ohřívání jídel a nápojů. Ohřívání oblečení, pantoflí či houbiček
může vést ke zraněním, požárem nebo ohni.
• Děti, psychicky nebo tělesně omezené osoby smí přístroj obsluhovat po poučení
o ovládání a pod dohledem odpovědné osoby. Nenechte děti hrát si s
přístrojem.
• K čištění nepoužívejte parní čistič.
• Během provozu se nedotýkejte částí přístroje, dvířek a topných těles, mohou
být horké.
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POKYNY K VARNÝM NÁDOBÁM
Doporučujeme Vám používat pouze nádoby vhodné do mikrovlnných trub. K nim se
počítají i nádoby
z žáruvzdorného keramiky, skla a plastové nádoby vhodné do mikrovlnky. Na
ohřívání a grilování nepoužívejte kovové nádoby, mohli by jiskřit. Při jednotlivém
nádobí se řiďte následující tabulkou.

Materiál

Mikrovlnka

Gril

Kombinace Pokyny

Teplovzdorná

áno

áno

áno

Používejte pouze
neglazované nádobí bez
kovových okrajů

Teplovzdorný
plast

áno

nie

nie

Není určen pro dlouhé
vaření v mikrovlnce.

Teplovzdorné
sklo

áno

áno

áno

Plastový kryt

áno

nie

nie

Grilovací rošt

áno

áno

áno

Kovová nádoba

áno

nie

nie

Nepoužívejte kovové
nádoby, neprojdou
jimi mikrovlny.

nie

nie

Jen málo odolné vůči
teplu. Nejsou vhodné
pro vysoké teploty.

nie

nie

Jen málo odolné vůči
teplu. Nejsou vhodné
pro vysoké teploty.

keramika

Lakované mísy

Bambusový a
papírový
nádobí
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áno

Nepoužívejte ochranný
kryt, pokud ohříváte
maso a kotlety, vysoká
teplota může poškodit
kryt.

TIPY NA VAŘENÍ
Následující faktory ovlivňují výsledek vaření:
Uspořádání potravin
Hrubé kousky uložte na okraj varné nádoby, tenčí kousky do středu. Kousky
rozložte rovnoměrně, neměli by se křížit nad sebe.
Doba ohřevu
Začněte krátkou dobou ohřevu. Zkontrolujte výsledek, podle toho upravte
zbývající čas. Provaření může vést k tvorbě kouře a požáru.
Rovnoměrné vaření
Potraviny - jako kuře, hamburger nebo steaky - během ohřevu obraťte. Dvatřikrát posuňte jídlo z okraje do středu a naopak.
Vychladnutí
Po zahřátí nechte jídlo chvíli v mikrovlnce, aby postupně ochladlo.
Konzistence potravin
Barva a tvrdost potravin pomáhají určit, kdy jsou hotové. Mimo jiné z hotové
potraviny stoupá rovnoměrně pára ze všech částí, z masa nevytéká krev, ryba je
nepřehledná a dá se vidličkou snadno dělit.
Plastová fólie vhodná do mikrovlnky
Pokud vaříte pokrm s vysokým obsahem tuku, dávejte pozor, aby se plastová
fólie nedotýkala jídla, mohla by se roztavit.
Plastové nádobí vhodný do mikrovlnky
Určitý nádobí se nehodí na ohřívání pokrmu s vysokým obsahem tuku nebo
cukru. Dbejte pokynů k typu daného nádobí.
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PŘEHLED PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ POLE
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1

Přehledné okénko

5

Rotační os

2

Otočný talíř

6

Rotační kruh

3

Kryt vlnovodu

7

Rošt na grilování

4

Zajištění dvířek

8

Ovládací pole

1
2
3
4
5
6

Výkon
Gril nebo Kombinace grilu
Rozmrazování / Hodiny
Start
Automatické programy
Pause / Cancel (vymazání
nastavení)
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Doba vaření a hmotnost
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MONTÁŽ
Na základě omezených rozměrů konstrukce a na zamezení rizik mikrovlnnou
troubu instalujte podle následujících pokynů:
a) Otvor nasávání a vypouštění vzduchu - viz obrázek 4.
b) Netto hloubka ≥ 550 mm, viz obrázek 4.
c)
Tloušťka podložní desky mezi 18 až 20 mm:

Šrouby

Nožičky

Prívodník
Šrouby
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Šrouby
Držák

Stojany nainstalujte na boční
stranu mikrovlnky tak, jak je
zobrazeno na obrázku 3.

3

Výstup vzduchu
Výstup vzduchu

Skříň
Šrouby

Mikrovlnnou troubu zasuňte do
skříňky v kuchyňské lince a
upevněte ji čtyřmi dřevěnými
šrouby (4 * 2) tak, jako já
zobrazené na obrázku 4.
Důležité údaje o rozměrech:
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• Rozměry pro vestavbu: 560
mm (D) x 443 mm (V) x 550
mm (Š)
• Vpust vzduchu: ≥ 272 mm (D)
x ≥ 72 mm (Š)
• Výpust vzduchu: ≥ 590 mm (D)
x ≥ 50 mm (Š)

Přívod vzduchu
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5

Kryt

Ozdobný kryt připevněte o
stojany tak, jak je zobrazeno
na obrázku 5. Mikrovlnná
trouba je úspěšně
nainstalována.

Proud vzduchu

6
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Obrázek 6 zobrazuje proudění
vzduchu z vpusti k výpusti.

INSTALACE
• Odstraňte veškerý balicí materiál a zkontrolujte, zda přístroj není poškozen.
Pokud najdete nějaké poškození, kontaktuje zákaznické středisko.
• Přístroj umístěte na suché místo chráněné před vnějšími vlivy. Chraňte ho před
zdroji tepla a vlhkostí.
• Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu by mezi zadní zdranou mikrovlnky a
stěnou měl být odstup alespoň 10 cm. Po stranách 5 cm, svrchu 20 cm.
• Mezi mikrovlnkou a televizorem, rádiem či anténami dodržujte vzdálenost
alespoň 5 metrů, aby mikrovlny nerušily příjem.
• Elektrická zástrčka musí být snadno dostupná, abyste ji v případě nouze mohli
rychle vytáhnout ze zásuvky.
• Dvířka musí být během provozu zavřené.
• Mikrovlnnou troubu neinstalujte do skříní ani uzavřených regálů. Přístroj je
určen pro volné postavení.
• Zadní strana mikrovlnky musí směřovat ke stěně.
• Uvnitř mikrovlnné trouby se z výrobních důvodů nachází trochu oleje, který se
po krátké chvíli používání odpaří. Nejde o poruchu. Před prvním použitím nechte
mikrovlnku několikrát zapnout naprázdno v grilovacím režimu, dokud se olej
nepřestane vypařovat
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SPUŠTĚNÍ
Po zapojení zástrčky do zásuvky displej zabliká třikrát. Potom zobrazuje ":" a
signalizuje, abyste vybrali program a nastavili čas.
Automatické připomenutí
Po skončení přednastaveného programu se na displeji zobrazuje "End". Ozve se
trojitý signální tón upozorňující na vyjmutí jídla. Pokud nestisknete tlačítko Pause /
Cancel nebo neotevřete dvířka, signální tón se bude opakovat každé 3 minuty.
Nastavení času
Tlačítkem Clock můžete nastavit současný nebo čas programu. Pokud to
nevyžadujete, tento krok můžete přeskočit.
Příklad: Takto nastavíte čas na 12:30

Krok
1
2

Po zapojení zástrčky do elektrické zásuvky
displej bliká.
Stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko Clock.

Displej
:
00:00

Otočným regulátorem nastavte aktuální
hodinu.
Na potvrzení stiskněte tlačítko Clock.

12:00

5

Otočným regulátorem nastavte aktuální
minutu.

12:30

6

Stiskněte tlačítko Clock, počkejte 5 sekund na
zpracování zadaných údajů

3
4

12:00

Tlačítko Clock disponuje dvěma funkcemi: Časem a rozmrazování. Podržením
tlačítka na tři sekundy vstoupíte do nastavení času. Krátkým stisknutím tlačítka
aktivujete funkci rozmrazování.
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PROGRAMY A FUNKCIE
Vaření v mikrovlnce
Několikrát stiskněte tlačítko Power. LED zobrazuje možnosti v následujícím pořadí:
100P - 80P - 60P - 40P - 20P.

100P

Vysoký výkon

100% výkon. Na rychlý ohřev.

80P

Středně vysoký výkon

80% výkon. Pro středně rychlé ohřívání.

60P

Střední výkon

60% výkon. Na napaření jídla.

40P

Středně nízkývýkon

40% výkon. Na rozmrazování jídla.

20P

Nízký výkon

40% výkon. Na rozmrazování jídla.

• Maximální nastavitelný čas je 60 minut.
• Když používáte jen mikrovlnku, nepoužívejte rošt na grilování.
• Mikrovlnku nezapínejte, pokud je prázdná.
• Pokud potřebujete jídlo během ohřívání otočit, na pokračování v zahřívání
stiskněte Instant / Start.
• Chcete-li jídlo vybrat před uplynutím nastaveného času, stiskněte Pause /
Cancer, až potom otevřete dvířka.
• Dobu ohřevu můžete změnit kdykoliv během provozu. Doporučujeme Vám
promíchat / obrátit jídlo po uplynutí poloviny času. Na pokračování v
zahřívání stiskněte Instant / Start.
• Pokud ohříváte při nejvyšším výkonu, po určitém čase mikrovlnka
automaticky sníží výkon na zvýšení životnosti přístroje.
Příklad: Vařte 10 minut při 80% výkonu
Krok
1

Po zapojení displej bliká.

2

Stiskněte tlačítko napájení několikanásobně.

3

Otáčením ovládacího kolečka nastavte čas vaření.

4

Stiskněte Instant / Start, čas na displeji se bude
odpočítávat.

Displej
:
80P
10:00
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Kombinovaný gril
Tato funkce umožňuje grilování jídla. Vícenásobným stisknutím tlačítka Grill
vyberte jeden z následujících programů:

G

Gril. Během provozu je spuštěno pouze topné těleso. Tento program je
vhodný pro přípravu srolovaného hovězího nebo vepřového masa, klobás
nebo křupavých kuřecích křídel.

C1

Kombinace grilu s mikrovlnkou. 30% z celkové doby je spuštěno ohřívání
mikrovlnkou, 70% z doby pečení grilem.

C2

Kombinace grilu s mikrovlnkou. 55% z celkové doby je spuštěno ohřívání
mikrovlnkou, 45% z doby pečení grilem.

Príklad: grilujte 10 minút v programe C2

Krok
1

Po zapojení displej bliká.

2

Stlačte niekoľkokrát tlačidlo Grill / Combi a zvoľte
program TREBA.

3

Pomocou ovládacieho kolieska nastavte čas varenia.

4

Stlačte Instant / Start, čas na displeji sa bude
odpočítavať.

Displej
:
C2
10:00

Rozmrazování
Tento program používejte na rozmrazení zmrazených potravin. Vícenásobným
stisknutím tlačítka Defrost vyberte jeden z následujících programů.
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d.1

Na rozmrazení masa s hmotností od 0,1 do 2,0 kg.

d.2

Na rozmrazení masa s hmotností od 0,2 do 3,0 kg.

d.3

Na rozmrazení masa s hmotností od 0,1 do 0,9 kg.

• Během rozmrazování potravin jejich otáčejte, aby se rozmrazily
stejnoměrně.
• Rozmrazení trvá obvykle o něco déle než standardní ohřívání v mikrovlnce.
• Potraviny jsou rozmražené, pokud je lze krájet nožem.
• Mikrovlny proniknou 4 cm do hloubky potravin.
• Rozmražené potraviny spotřebujte okamžitě. Nedoporučujeme je dát
zamrazit ještě jednouraz.
Příklad: Rozmrazte 0,4 kg DRŮBEŽE
Krok

Displej

1

Po zapojení displej bliká.

2

Několikrát stiskněte tlačítko rozmrazování a zvolte
vybraný program.

d.2

3

Nastavte váhu otočným regulátorem.

0.4

4

Stiskněte Instant / Start pro zahájení
odmrazování.

5

V polovině cesty během rozmrazování zazní
dvakrát pípnutí, které vás vyzve k obrácení jídla.
Otevřete dveře a otočte jídlo. Potom zavřete
dveře. Opětovným stisknutím tlačítka

:
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Automatické ohřívání
Mikrovlnka disponuje programy pro různé potraviny. Během blikání displeje
":" několikrát stiskněte tlačítko Cook a vyberte jeden z následujících
programů v tabulce. Program vyberte podle typu potraviny a hmotnosti,
dodržujte následující pokyny.

Jedlo

Pokyny pro přípravu

A.1

Popkorn

Určený pro sáček popkornu do mikrovlnky s
hmotností 85 - 100 g. Popkorn je hotový, když se
ozývá třesknutí jednou za 1 - 2 sekundy. Na
ukončení procesu stiskněte Pause / Cancel.

A.2

Ohřívání

Na ohřátí jídla o hmotnosti 0.2 - 1 kg.

A.3

Nápoje

Na ohřátí kapaliny o objemu 250 - 500 ml. Teplota
kapaliny před zahříváním by se měla pohybovat
mezi 5 - 10 ° C. Použijte šálek s velkým otvorem a
nepoužívejte víko.

A.4

Pizza

Zahřátí 1 - 2 kousků pizzy.

A.5

Brambory

Na vaření brambor o hmotnosti 0,45 kg, s výškou,
šířkou a délkou 5 cm. Kousky brambor uložte na
talíř, ten zakryjte pokličkou určenou pro mikrovlnné
trouby (proti ztrátě vody).

A.6

Hotové jídlo

Na ohřátí 1 - 2 hotových jídel.

A.7

Rýže

Na vaření 0,1 - 0.5 kg rýže.

A.8

Zelenina

Na vaření 0.1-0.5 kg zeleniny

Teplota připravovaných potravin by před vařením měla představovat 20- 25
° C. Pokud jsou potraviny
chladnější nebo teplejší, musí se tomu přizpůsobit doba ohřevu. Výsledek
silně závisí na teplotě, hmotnosti a tvaru potravin. Pokud se potraviny liší od
údajů v tabulce, dobu ohřívání můžete nastavit ručně na dosažení
optimálního výsledku.
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Příklad: Uvařte 0,5 kg rýže

Krok

Displej

1

Po zapojení displej bliká.

:

2

Několikrát stiskněte tlačítko rozmrazování a zvolte
vybraný program.

A.7

3

Nastavte váhu otočným regulátorem.

0.5

4

Stiskněte instant / start. Na displeji se zobrazí čas
vaření a začne se odpočítávat.
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Automatické vaření s opožděným startem
Pokud nechcete jídlo připravovat okamžitě, můžete zvolit přednastavený
program, který se spustí v nastavený čas.
Příklad: Je 12:30 a chcete, aby se mikrovlnná trouba spustila ve 14:20 a
fungovala při 100% výkonu 9 minut a 30 sekund.
Krok
1

Po zapojení displej bliká.

2

Stiskněte tlačítko Rozmrazování / Hodiny.

Displej
:
00:00

Nastavte aktuální čas
3

Otočným ovladačem nastavte hodinu.

12:00

4

Stiskněte Rozmrazování / Hodiny pro
potvrzení.

12:00

5

Otočným ovladačem nastavte minuty.

12:30

6

Znovu stiskněte odmrazování / hodiny a
počkejte 5 sekund, než dojde k přijetí.

Nastavte program pečení
7

Vyberte program pečení několikanásobným
stisknutím vypínače.

100P

8

Pomocí otočného voliče nastavte čas pečení.

9:30

9

Stisknutím a podržením tlačítka rozmrazování /
Hodiny na 3 sekundy se vrátíte na zobrazení
aktuálního času.
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10

Nyní nastavte požadovaný čas začátku. za tímto
účelem opakujte kroky 3 - 5.

11

Stiskněte Rozmrazování / Hodiny na potvrzení
nastavení. Program je nyní aktivní a začíná o
14:20

12

Počáteční čas můžete zobrazit stisknutím tlačítka
rozmrazování / hodin.

Kombinované vaření
Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, některá jídla vyžadují kombinaci různých
způsobů a času přípravy jídel. Při kombinování metod a času vaření postupujte
podle kroků v příkladu níže.
Příklad: Chcete jídlo připravit na 3 minuty při 100% výkonu v mikrovlnné
troubě, pak by mělo být grilované 9 minut.
Krok

Displej

1

Stiskněte několikrát vypínač a zvolte 100P.

100P

2

Pomocí otočného voliče nastavte čas pečení.

3:00

3

Poté stiskněte Grill / Combi a vyberte program
grilování.

G

4

Pomocí otočného voliče nastavte čas grilování.

9:00

5

Spusťte proces vaření stisknutím Okamžité /Start.

Poznámka: Jakmile je mikrovlnná trouba hotová s programem 100P, gril se
automaticky spustí. Mohou být naprogramovány maximálně 4 sekvence.
Rodičovská kontrola
Tuto funkci použijte během vaření, aby děti mohly upravovat pomocí
tlačítek. Přidržením tlačítka Pozastavit / Zrušit na 3 sekundy aktivujete
dětskou pojistku. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka Pozastavit /
Zrušit na 3 sekundy deaktivujete dětskou pojistku.
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ČIŠTĚNÍ A PÉČE
•
•
•
•
•
•

Troubu pravidelně čistěte a odstraňte všechny zbytky z potravin.
Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Nikdy neponořujte přístroj zcela do vody nebo jiných tekutin.
Nepravidelné čištění vede k opotřebení a snížené životnosti přístroje.
K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín, čisticí prášek nebo
kovové houby.
Neodstraňujte kryt.

Jak se zbavit nepříjemných zápachů
Pokud jste přístroj nějaký čas používali, může se vyskytnout nepříjemný
zápach. K odstranění nepříjemných zápachů lze použít následující 3
metody:
1.
2.
3.

Citron nakrájejte na kusy a tyto kusy v šálku zahřejte v mikrovlnné troubě
na 2 - 3 minuty.
Vložte šálek červeného čaje do mikrovlnné trouby a zahřejte ji na
maximum.
Vložte pomerančovou kůru do mikrovlnné trouby a zahřívejte ji na 1
minutu.

Tipy na čištění
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Exteriér

Vnější část otřete měkkým vlhkým hadříkem.

Dveře a těsnění

Dveře, okno, těsnění a všechny sousední části otřete
měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranili
postříkání a skvrny.

Funkční klávesy

Funkční tlačítka očistěte mírně navlhčeným
hadříkem.

Vnitřní stěny

Vyčistěte interiér měkkým vlhkým hadříkem. Také
otřete kryt pro vlnovod, abyste odstranili zbytky jídla.

Točna, otočný kroužek
a osa otáčení

Součásti omyjte vodou a jemným saponátem
a nechte je zcela vyschnout.

URČENÍ PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ
Pred kontaktovaním zákazníckeho strediska vyskúšajte nasledujúce:
Do mikrovlnky vložte šálek vody (150 ml) a zavřete dvířka. Když se dvířka
zavřou, vnitřní osvětlení zhasne. Zapněte mikrovlnnou troubu a nechte ji v
provozu jednu minutu.
• Svítí lampa trouby?
• Proudí vzduch? Na kontrolu přiložte dlaň k ventilační štěrbině na zadní
straně přístroje.
• Otáčí se otočný talíř? Otočný talíř se otáčí v protisměru hodinové
ručičky.
• Je voda po minutě horká?
Pokud na jednu z těchto otázek odpovíte NE, zkontrolujte elektrickou
zásuvku a pojistku v rozvodné skříni. Pokud zásuvky i pojistka jsou v pořádku,
kontaktujte naše zákaznické centrum nebo odborné středisko.
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POKYNY PRO LIKVIDACI
Pokud se na produktu nachází levý obrázek (přeškrtnutý
kontejner na kolečkách), při likvidaci odpadu platí Evropská
směrnice 2002/96 / EG. Tento produkt se nesmí vyhodit do
domácího odpadu. Přístroj předejte nejbližší skládce
elektronického odpadu. Správnou likvidací chráníte životní
prostředí a zdraví ostatních lidí. Recyklací se šetří i
vyčerpatelné zdroje.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce:
CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16,
10179 Berlin.
Tento produkt odpovídá následujícím směrnicím:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2009/125/EG (ErP)
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