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                            Parní generátor  
               
 Prosím přečtěte a ponechejte si tento návod k obsluze pro případnou budoucí potřebu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Pro eliminaci problémů s usazováním vodního kamene, 
na které se nevztahuje záruka, Vám doporučujeme používat směs 50 % vody z 
vodovodu a 50 % destilované nebo demineralizované vody (dostupné ve většině 
velkých supermarketů). 
Pamatujte, že když se rozsvítí kontrolka odvápnění, je zapotřebí parní generátor 
vyčistit, jinak dojde k zániku záruky. 

 
Pro informace o soutěžích a tipech k používání 
našich výrobků navštivte a sledujte nás na www.facebook.com/morphyrichardsuk  

 

 
 

www.morphyrichards.co.uk/blog @loveyourmorphy 
 

 
 
 
 
Zaregistrujte se online pro získání 2leté záruky. Pro více informací viz zadní stranu této příručky. (Platí pouze pro 
zákazníky z Velké Británie a Irska) 
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Důležité bezpečnostní pokyny  
Používání každého elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování obecně známých bezpečnostních 
pravidel.  
Před používáním tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze.  

• VAROVÁNÍ: Před provádění veškeré běžné údržby 
přístroj odpojte od elektrické sítě.  

• Tento spotřebič může být používán dětmi od 8 let věku 
výše a dále osobami se sníženými fyzickými, vjemovými 
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem 
zkušeností nebo znalostí, pokud tak činí pod dozorem 
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným 
způsobem a chápou související nebezpečí. Děti si se 
spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu 
nesmí provádět děti bez dozoru. 

• Parní generátor a jeho elektrický kabel uchovávejte vždy 
mimo dosah dětí mladších 8 let věku.  

• Parní generátor nesmí být ponechán bez dozoru, když je 
připojen k elektrické síti.  

• Parní generátor musí být používán a odkládán na 
stabilním povrchu.  

• Při pokládání žehličky na desku parního generátoru 
nebo na jeho podstavec se ujistěte, že povrch, na 
kterém je podstavec nebo deska postavena, je stabilní.  

• Pokud Vám parní generátor upadl a vykazuje viditelné 
znaky poškození nebo netěsnosti, nepoužívejte jej dále.  

• Díky konstrukčnímu řešení systému můžete plnicí otvor 
během použití otevírat.  

• Pokud dojde k poškození parní hadice/napájecího 
kabelu nebo těsnění, musí být takový díl vyměněn 
výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně 
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti osob. 
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Bezpečnost osob Umístění  
• POZOR - HORKÝ 

POVRCH: Dotykem 
horkých částí, horké 
vody, páry nebo desky 
pro odkládání žehličky 
se můžete popálit.   

• VAROVÁNÍ: Nikdy nesměrujte 
přímý proud páry na elektrické 
díly nebo armatury. Pokud si 
nejste jisti, zda je pára vhodná 
pro čištění určitého spotřebiče, 
kontaktujte před samotným 
čištěním výrobce takového 
spotřebiče.   

• VAROVÁNÍ: Nikdy se nedo-
týkejte zástrčky nebo kabelu 
mokrýma rukama.   

• VAROVÁNÍ: Trysky a nástroje 
jsou po použití horké. Než se je 
pokusíte demontovat, nechte je 
vychladnout.   

• VAROVÁNÍ: Ne-  
vypouštějte   

páru směrem k 
lidem nebo 
zvířatům. 
Nebezpečí 
opaření. 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

    

   
 

 
• V zájmu ochrany proti požáru, 

zásahu elektrickým proudem a 
úrazem neponořujte kabel, 
zástrčku nebo parní generátor do 
vody ani jiné tekutiny.  

• Po použití zařízení, před jeho 
čištěním, plněním nebo 
výměnou příslušenství, popř. 
před prováděním uživatelské 
údržby odpojte zástrčku od 
elektrické sítě.  

• 

 
• Nepoužívejte ani neponechávejte 

výrobek ve venkovních 
prostorách.   

• Neskladujte spotřebič v blízkosti 
horkých povrchů, např. sporáků 
nebo topičů.  

 
Napájecí kabel   

• VAROVÁNÍ: Porušený nebo jinak 
poškozený napájecí kabel se 
zástrčkou nikdy zapojujte do 
elektrické sítě. Tento kabel musí 
být zničen, neboť poškozený kabel 
je po připojení k elektrické zásuvce 
nebezpečný.   

• Zabraňte kontaktu napájecího 
kabelu s horkou žehlicí deskou.   

• Zabraňte potřísnění 
napájecího kabelu vodou.  

 
Bezpečnost výrobku   

• VAROVÁNÍ: Vždy výrobek 
nejprve vyzkoušejte na malém, 
skrytém povrchu. Nikdy 
nepoužívejte na materiálech, 
které nesnesou vysoké teploty 
jako např. dralon, přírodní 
kožešina apod.   

• VAROVÁNÍ: Zneužití 
spotřebiče může způsobit 
zranění osob.   

• Nikdy neprovádějte žádné 
změny na výrobku.   
Další bezpečnostní opatření   

• Nikdy do vody nepřidávejte 
chemické čisticí prostředky, 
parfémy, líh nebo odvápňovač.  

 
• Opravy elektrospotřebičů smí 

provádět pouze vyškolený 
personál 

• Neodborné opravy mohou 
způsobit nebezpečí pro 
uživatele. 

• Používejte pouze originální 
náhradní díly a příslušenství 
Morphy Richards. 

• Spotřebič nesmí být ponechán 
• bez dozoru, když je připojen k 
• elektrické síti. 
• Tento spotřebič je určen pouze 

pro domácí použití. Zneužití 
nebo použití ke komerčním nebo 
jakýmkoli jiným účelům vede k 
zániku záruky.  
Požadavky na elektrické 
napájení  

• Zkontrolujte, zda napětí 
uvedené na elektrickém štítku 
vašeho spotřebiče odpovídá 
elektrické síti ve vaší 
domácnosti, která musí být typu 
AC (střídavý proud). 

• Pokud zásuvky ve vaší 
domácnosti nesouhlasí se 
zástrčkou dodanou společně se 
spotřebičem, měla by být 
zástrčka oddělena vyškoleným 
oprávněným pracovníkem a 
nasazena správná. 

• VAROVÁNÍ: Tento spotřebič 
musí být uzemněn. 

• Pokud pojistku v elektrické 
zástrčce bude nutné vyměnit, 
musí být použita pojistka BS1362 
13 A. 

 
Obsah 
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Používání parního generátoru k parnímu žehlení ........................................... 7 
Tlačítko parního rázu (steam boost) (jen u některých modelů) ................... 7 
Plnění ......................................................................................................................... 8 
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Vypuštění a uskladnění ......................................................................................... 10 
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Přehledné zobrazení parního generátoru 
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(1) Tlačítko parního rázu (6) Žehlička (12) Svorka pro kabel 
 

 (pouze u některých modelů) (7) Plnicí zátka (13) Klíč ohřívače  

(2) Parní spoušť  

(8) Odpojitelná parní nádrž (14) Šroub ohřívače  

(3) Regulátor teploty  

(9) Ovládací panel (viz str. 5) (15) Zátka ohřívače  

(4) Podkladní deska  

(10) Základní jednotka (25) Šestihranný klíč  

(5) Kontrolka teploty  

(11) Přihrádka pro odkládání 
kabelu 
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Náhled na ovládací panel (9)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tlačítko zap/vyp (16) a  
kontrolka napájení (17)  
Zapojte kabel do elektrické zásuvky a stiskněte 
tlačítko zap/vyp (16). Kontrolka napájení (17) se 
rozsvítí a tlačítko nízké hladiny páry (20) začne 
blikat. Pro vypnutí spotřebiče stiskněte a přidržte 
tlačítko zap/vyp (16) po dobu 3 sekund. Všechny 
kontrolky zhasnou. 
Kontrolka nízké hladiny vody (18)  
Pokud je hladina vody příliš nízká, kontrolka nízké 
hladiny vody (18) se rozsvítí. Víz oddíl “Plnění“ na 
str. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolka odvápnění (19) 
Pokud je nutné ohřívač odvápnit, rozsvítí se 
kontrolka odvápnění (19). V takovém případě 
postupujte dle oddílu “Čištění ohřívače“ na str. 9.  
Tlačítka hladiny páry  
(nízká 20 / střední 21 / vysoká 22)  
Stiskněte odpovídající tlačítko pro volbu Vámi 
požadované hladiny páry: nízká (20), střední 
(21) nebo vysoká (22). Viz oddíl “Používání 
parního generátoru k parnímu žehlení“ na str. 7. 
 

 
  

Tlačítko 
zap/vyp 

Kontrolka 
napájení 

Kontrolka 
nízké 
hladiny 
vody 

Kontrolka 
odvápnění 

Parní 
hadice 

Napáje-
cí kabel 

Tlačítko 
vysoké 
hladiny 
páry 

Tlačítko 
střední 
hladiny 
páry 

Tlačítko 
nízké 
hladiny 
páry 
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Návod pro nastavení teploty 
 
Značky nastavení teploty na regulátorech teploty všech výrobků značky Morphy Richards odpovídají 
symbolům dle Mezinárodních pravidel pro štítky péče o textil.  
Symbol  

(120°C Max) 
studená (160°C Max) teplá 

  (210°C Max) 
horká MAX nast. 

 

Poloha regulátoru 

 
 
 

Nežehlit 

 
 
 
• 

 
 
 

•• 

 
 
 

••• 
 

Nast. hladiny páry 
(viz krok 4 oddílu 
"Používání parního 
generátoru pro 
parní žehlení"na 
str. 7) 

 Bez páry 
(viz "Suché žehlení“ 

na str. 8) 

Nízká Střední / Vysoká Vysoká 
    
    
     
     
     

 
 
 
 
Tkanina Nylon, acetáty, Vlna, polyester. 

směsi Bavlna, len 
viskózové směsi   syntetické tkaniny 

    
     

Žehlení Žehlení na rubové 
straně, 
je-li vlhkost 
nutná, používejte 
vlhký kus látky 
(nikoli z acetátu) 

 Tkaniny 
vyžadující toto 
nastavení 
obvykle použití 
parního lis. 

   
   

   
    
     

Napařování    
    

Bez páry    
     

 
Umístění 
 
Postavte parní generátor do vodorovné polohy 
na odkládací plochu pro žehličku na vašem 
žehlicím prkně (pokud je tato dostatečně velká) 
nebo na stojan odolný vůči horku ve výšce 
odpovídající žehlicímu prknu nebo níže. Dbejte 
na to, aby byl parní generátor při žehlení vždy 
na pevném povrchu.  
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte výrobek na 
povrchu, který by se mohl horkem nebo 
parou poškodit - např. pracovní stůl nebo 
povrch z leštěného dřeva.  
V případě pochybností kontaktujte společnost 
Morphy Richards. 
 
 
 
 

 
Před použitím 
 
Odstraňte případný ochranný kryt z žehlicí plochy  
(4) a ze základní jednotky. 
Rozviňte a narovnejte napájecí kabel (24) a parní 
hadici (23). 
Na textiliích a oděvech by měly být štítky s pokyny 
k žehlení. V opačném případě se řiďte výše 
uvedenými pokyny ohledně teplot, avšak nejprve 
vyzkoušejte teplotu žehlením lemu látky nebo 
podobné skryté plochy. 
Doporučujeme Vám nejprve žehlit látky s nízkou 
teplotou žehlení a pak pokračovat látkami s vyšší 
doporučenou teplotou. Ohřívání žehličky je 
rychlejší než její chladnutí, takže tak ušetříte čas a 
elektřinu. 
Pokud nastavíte regulátor teploty z horkého na 
chladnější nastavení, pak před dalším žehlením 
vyčkejte, dokud se teplota žehličky nestabilizuje. 
POZN.: Při přenášení základní jednotky a 
manipulaci s ní jednotku držte oběma rukama - 
nádržka na vodu je odpojitelná.  
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Používání parního generátoru k parnímu žehlení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při parním žehlení odejměte odpojitelnou 
nádržku na vodu (8), zdvihněte plnicí zátku (7) a 
naplňte vodou po rysku maximálního hladiny. 
Nyní znovu připojte vodní nádržku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavte regulátor teploty (3) podle příslušné 
textilie (viz „Návod pro nastavení teploty“’ na 
str. 6). Rozsvítí se kontrolka teploty (5) a zůstane 
svítit až do dosažení příslušné teploty. Když 
kontrolka teploty (5) zhasne, začněte žehlit. 
Pokud nastavíte regulátor (3) na nižší teplotu, 
vyčkejte, až se kontrolka teploty (5) rozsvítí a 
znovu zhasne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro aktivaci jednotky zapojte spotřebič do 
elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko zap/vyp 
(16). 
 

    
     

 
 
 
 
 
 
 
Stiskněte příslušné tlačítko páry (20/21/22) pro 
volbu požadované hladiny páry. Po dosažení 
této hladiny páry přestane tlačítko páry blikat a 
svítí nepřerušovaně.  
Pro silný, plynulý tok páry během žehlení 
stiskněte a držte parní spoušť (2) pro aktivaci 
přívodu páry do žehlicí plochy.  
VAROVÁNÍ: Přívodní parní hadice (23) se 
při používání zahřívá. 

 
Tlačítko parního rázu (steam boost) (jen u některých modelů) 
 

 Funkce parního rázu je optimální pro uvolnění 
vláken tužších látek (např. riflovina nebo len) a 
pro odstranění tuhých a nepřístupných záhybů. 

1 
  

Pro vytvoření rychlého, silného parního rázu při 
žehlení jednoduše stiskněte a uvolněte tlačítko 
parního rázu (1).  
POZN.: Po použití funkce parního rázu potřebuje 
váš parní generátor až 5 sekund pro opětovné 
zahřátí, než bude schopen vytvořit další parní ráz. 
Pokud potřebujete vysokou hladinu konstantní 
páry, zvolte příslušnou hladinu páry a používejte 
parní spoušť (2) dle výše uvedených pokynů.  

Nekombinujte dvě uvedené parní funkce. Použitím obou tlačítek současně se přeruší tok páry a 
může dojít k úplnému přerušení napařování. Pro optimální parní výkon používejte každou z parních 
funkcí zvlášť a dle výše uvedeného popisu.  
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Plnění 
 

 V MÍSTECH S TVRDOU VODOU JE VHODNÉ    
 POUŽÍVAT SMĚS 50 % VODY Z VODOVODU A 50 %   
 DESTILOVANÉ POPŘ. DEMINERALIZOVANÉ VODY.  

 
Nikdy nepoužívejte kapalinu pro dolévání 
akumulátorů nebo vodu obsahující jakékoli 
látky - např. škrob, cukr, vonná aditiva nebo 
rozmrzlou vodu z chladničky.  
 
Doplňování během používání  
Pokud je hladina vody příliš nízká, rozsvítí se 
kontrolka hladiny vody (18), zazní zvukový signál 
a přístroj přestane vyrábět páru. Pokud se tak 
stane, odpojte nádržku na vodu a doplňte vodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti 
 
Suché žehlení  
Pro použití parního generátoru pouze pro suché 
žehlení, postupujte podle kroků 2 a 3 oddílu 
“Používání parního generátoru k parnímu 
žehlení“ na straně 7. Do vodní nádržky nemusíte 
nalévat vodu ani nastavovat hladinu páry. 
Stiskněte buď tlačítko parního rázu (1)  
(pouze u některých modelů) nebo parní spoušť 
(2) alespoň jednou za 10 minut, jinak se výrobek 
automaticky vypne. 

 
Automatické vypnutí (pouze u některých 
modelů)  
Pokud tlačítko parního rázu (1) (pouze u 
některých modelů) nebo parní spoušť (2) 10 
minut nepoužijete, výrobek se automaticky vypne 
v zájmu bezpečnosti a úspory energie.  
Pro jeho opětovné spuštění stiskněte tlačítko 
zap/vyp (16) (viz krok 2 postupu „Používání 
parního generátoru k parnímu žehlení“ na 
straně 7) a vyčkejte, až teplota znovu stoupne.  
Parní funkce  
Při napařování mohou z žehlicí plochy 
vystřikovat malá množství vody. Jedná se o 
normální jev, který lze eliminovat používáním 
páry v krátkých časových intervalech a 
používáním žehličky pouze po dosažení správné 
teploty (kontrolka teploty (5) na žehličce po jejím 
dosažení zhasne).  
Náhlé otřesy ohřívací jednotky mohou taktéž vést 
ke vzniku kapek na žehlicí desce; proto se 
základní jednotkou při žehlení nehýbejte. Při 
prvním žehlení doporučujeme žehlit přes starou 
utěrku.  
POZN.: Při parním žehlení může výrobek občas 
vydávat čerpací zvuky. Tento jev je normální a 
způsobuje ho čerpání vody skrz parní generátor.  
Svislé napařování  
Svislé napařování je vhodné pro odstraňování 
skladů z visících oděvů, záclon, závěsů apod. 
Držte žehličku ve vzdálenosti mezi 1 cm a 2 cm 
od látky a stiskněte buď tlačítko parního rázu 
(1) (pouze u některých modelů) nebo parní 
spoušť (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte funkci svislého napařování 
pro oděvy, které má někdo právě na sobě. 
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Údržba 

 
Čištění ohřívače  
Pokud je nutné ohřívač odvápnit, rozsvítí se 
kontrolka odvápnění (19). V takovém případě 
musí být ohřívač ručně vyplachovat čistou vodou, 
dokud není odstraněn veškerý vodní kámen. 
Kontrolka zhasne až po odstranění vodního 
kamene.  
VAROVÁNÍ: Nikdy neodstraňujte šroub 
ohřívače (14), když je parní generátor horký.  

1 Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a 
nechte dvě hodiny vychladnout.  

 
2 Odstraňte odpojitelnou vodní nádržku (8) a odložte 

žehličku nastojato na pevný povrch vedle 
umyvadla.  

 
3 Pevně oběma rukama uchopte základní jednotkou 

(10) a důkladně s ní zatřepte.  
 
4 Otočte základní jednotku (10) vzhůru nohama a 

zatáhněte za zátku ohřívače (15). Povolte šroub 
ohřívače (14) šestihranným klíčem (25), který je 
součástí balení parního generátoru.  

5 Držte základní jednotku (10) nad umyvadlem, 
otočte jednotku příslušným způsobem vzhůru pro 
vypuštění veškeré vody a vodního kamene z 
ohřívače do umyvadla.  

 
6 Opakovaně naplňujte a vypouštějte čistou 

vodu z ohřívače, dokud nebude všechen 
vodní kámen vypuštěn.  

 
Nikdy do ohřívače nelijte žádné odvápňovací 
roztoky ani jiné chemikálie. Tyto způsobují 
poškození výrobku. Používejte pouze čistou 
vodu.  

7 Znovu upevněte šroub ohřívače a utáhněte jej 
klíčem ohřívače (13), připevněným na spodní 
straně základní jednotky. Dbejte na to, aby byl 
šroub ohřívače zcela utažen. Znovu upevněte 
zátku ohřívače, klíč ohřívače, vodní nádržku a 
žehličku k základní jednotce.  

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je ohřívač ZCELA 
PRÁZDNÝ před zašroubováním šroubu ohřívače 
(14).  
TIP: Naklánějte spotřebič ze stranu na stranu a 
přitom jím lehce třepejte, abyste všechnu vodu 
vypustili.  

8 Kontrolka odvápnění (19) při vašem příštím 
použití výrobku zhasne. Vyčkejte prosím až jednu 
minutu, než spotřebič načerpá vodu a detekuje, 
že byl ohřívač vyčištěn.  

 
Pokud kontrolka odvápnění nezhasne, 
pravděpodobně se uvnitř ohřívače stále nachází 
zbytky vody. Nechte výrobek zcela vychladnout a 
znovu vypusťte veškerou vodu.  

 
Čištění potahované žehlicí desky   
Nepoužívejte abrazívní prášek ani roztok, 
protože by tím mohlo dojít k poškození 
potahové vrstvy.  

 
Pokud se na žehlicí desku připečou umělá vlákna (4), 
nastavte žehličku na MAX teplotu a přejeďte s ní přes 
čistý kus bavlny, čímž připečené zbytky z povrchu 
uvolníte.  

 
Čištění vnějších povrchů   
Nechte jednotku vychladnout a vlhkým kusem 
látky a jemným čisticím prostředkem jej otřete, 
následně pak otřete do sucha.  
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Vypuštění a uskladnění 
 
Nechte spotřebič vychladnout. Vypusťte vodu z 
vodní nádržky (8) jejím sejmutím ze základní 
jednotky (10) a otevřením plnicí zátky (7). Po 
vyprázdnění vodní nádržku znovu připojte k 
základní jednotce.  
Pokud parní generátor nebudete delší dobu 
používat, vypusťte také vodu z ohřívače dle 
uvedeného postupu, viz oddíl „Čištění ohřívače“ 
na straně 9.  
Pro uskladnění spotřebiče z něho vytáhněte 
kabelovou sponu (12) směrem ven. Oviňte 
napájecí kabel (24) a parní hadici (23) okolo 
základní jednotky v odkládacím prostoru pro kabel 
a hadici (11). Zajistěte kabel v úložném prostoru 
pomocí kabelové spony (12). Vyvarujte se 
zalomení kabelů, zejména v místě výstupu ze 
základní jednotky.  

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Netahejte příliš silně za 
parní hadici nebo za kabelový kloub a za parní 
hadici při ovíjení napájecího kabelu (24) a parní 
hadice (23) okolo základní jednotky (10). Na 
poškození kabelů v důsledku příliš těsného 
ovinutí se nevztahuje záruka. 
 
Poznámky 

 
Kontaktujte nás 
 
Asistenční linka  
Pokud máte se spotřebičem jakékoli potíže, 
zavolejte prosím na naši asistenční linku, 
protože je pravděpodobné, že vám dokážeme 
pomoci lépe než obchod, kde jste spotřebič 
zakoupili. V zájmu rychlejšího vyřešení vašeho 
požadavku si prosím před telefonátem připravte 
název výrobku, číslo modelu a výrobní číslo.  
CZ/SK asistenční linka: +420 461 540 131  
 
Mluvte s námi  
Pokud máte jakékoli otázky, připomínky nebo 
máte zájem o skvělé rady, jak ze svého 
spotřebiče dostanete to nejlepší, spojte se s 
námi online:  
CZ 
Blog: www.morphyrichards.cz  
Facebook: www.facebook.com/morphyrichardscz  
Webová stránka: www.morphyrichards.cz 
 
SK 
Blog: www.morphy-richards.sk  
Facebook: www.facebook.com/morphyrichardssk  
Webová stránka: www.morphy-richards.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.facebook.com/morphyrichardscz
http://www.facebook.com/morphyrichardssk
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K této stránce prosím připojte svůj doklad o 
nákupu. Budete jej potřebovat v případě 
jakýchkoli potíží se spotřebičem. 
 

Poznámky 
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Dvouletá záruka  
Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruka opravy nebo 
výměny. Musíte si uschovat stvrzenku od prodejce jako 
doklad o nákupu. Stvrzenku připevněte sešívačkou na zadní 
obal pro budoucí referenční účely. 
 
Pokud se výrobek porouchá, poznamenejte si následující 
informace. Tato čísla najdete na základně výrobku.  
 
Č. modelu 
Sériové číslo 
 
Všechny výrobky Morphy Richards procházejí před 
opuštěním továrny individuální kontrolou. V 
nepravděpodobném případě, že se prokáže závada, se musí 
výrobek do 28 dnů od data koupě vrátit do místa, kde byl 
zakoupen, aby se mohl vyměnit. 
 
Pokud dojde k závadě po 28 dnech a do 24 měsíců od data 
původní koupě, musíte kontaktovat místního prodejce a 
uvést číslo modelu a sériové číslo výrobku nebo napsat 
místnímu prodejci na uvedené adresy. 
 
Budete požádáni, abyste vrátili výrobek (v náležitém, 
bezpečném balení) společně s kopií dokladu o nákupu na 
níže uvedenou adresu.  
 
S výjimkou níže uvedených případů (1-9) bude vadný 
výrobek obvykle během sedmi pracovních dnů od data přijetí 
opraven nebo vyměněn a odeslán zpět. 
Pokud bude výrobek z jakéhokoliv důvodu během dvouleté 
záruční lhůty vyměněn, záruka na nový výrobek se bude 
počítat od data původní koupě. Proto je velmi důležité, 
abyste uschovali původní stvrzenku nebo fakturu s 
vyznačeným datem původní koupě. 
 
Platnost dvouleté záruky na spotřebič je podmíněna 
používáním podle pokynů výrobce. Například spotřebiče se 
musí zbavovat vodního kamene a filtry se musí udržovat v 
čistém stavu podle pokynů. 
 
Společnost  Morphy Richards nebo místní prodejce nebudou 
povinni opravit nebo vyměnit výrobek podle záručních 
podmínek v následujících případech: 
 
1 Závada byla způsobena nebo zaviněna nevhodným, 
chybným nebo nedbalým používáním nebo používáním 
způsobem, který je v rozporu s doporučeními výrobce, nebo 
proudovými nárazy v síti či poškozením při přepravě. 
 

2  Spotřebič byl napájen jiným napětím, než jaké je uvedeno 
na výrobku. 
 
3 Došlo k pokusu o opravu jinými osobami než naším 
servisním personálem (nebo autorizovaným prodejcem). 
 
4 Spotřebič se pronajímal nebo používal k jiným účelům než 
v domácnosti. 
 
5  Spotřebič je z druhé ruky. 
 
6 Společnost Morphy Richards ani místní prodejce 
neodpovídají za žádné opravy prováděné v záruční lhůtě. 
 
7  Záruka se nevztahuje na spotřební zboží jako sáčky,  
filtry a skleněné karafy. 
 
8 Baterie a poškození způsobené jejich vytečením není 
zárukou pokryto. 
 
9  Filtry nebyly čištěny a měněny podle pokynů. 
 
Tato záruka nepropůjčuje žádná jiná než výše uvedená 
práva a nevztahuje se na žádné reklamace týkající se 
následných ztrát nebo škod. Tato záruka je nabízena jako 
další výhoda a nemá vliv na vaše zákonná práva 
spotřebitele. 
∂ 
Pro uznání reklamace je zákazník povinen předložit vyplněný 
záruční list, který obdržel při koupi produktu. Prosím ujistěte 
se, že při koupi produktu Vám prodejce Váš záruční list 
vyplnil. 
Pokud ne, obraťte se na svého prodejce. 

 
Vyloučení nároků 

 
Společnost Morphy Richards má zavedenu politiku 
průběžného zlepšování kvality a konstrukce výrobků. 
Společnost si proto vyhrazuje právo kdykoli měnit 
specifikaci svých modelů. 

 
Pro elektrické spotřebiče prodávané na 
území Evropského společenství. Po skončení 
životnosti elektrických výrobků spotřebiče 
vyhazujte do domovního odpadu.  
Odevzdejte je prosím v recyklačních 
zařízeních, pokud jsou dostupná. U svých 
místních úřadů nebo maloobchodního 
prodejce se informujte o možnostech 
recyklace ve vaší zemi.  

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ 
S NĚKTERÝM Z NAŠICH VÝROBKŮ, 
VOLEJTE NAŠI ASISTENČNÍ LINKU: 

Servis: 0344 871 0944 
IRSKO: 1800 409 119 
NÁHRADNÍ DÍLY: 0344 873 0710 

 
  
Servis: +420 491 512 083  


