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INSTRUKCE BEZPEČNĚ OBSLUHY 

– nesprávná obsluha a použití může způsobit vážné poškození zařízení nebo osob 
– zařízení může být použito pouze za účelem pro který bylo vyrobeno,výrobce nenese žádnou 

odpovědnost za způsobené škody v důsledku nesprávné oblsuhy a  zacházení se zařízením 
– v době použítí je nutno zabezpečit zařízení i přívodní kabely před kontaktem s vodou a 

jinými kapalinami.v případě kontaktu s vodou je nutno ihned odpojit zařízení ze zásuvky a 
zajistit technickou kontrolu zažízení. Nedodržení těchto instrukcí může způsobit ohrožení 
zdraví 

– nikdy se nepokoušejte otevřít kryt přístroje sami 
nevkládejte žádné předměty do  krytu přístroje 

– nedotýkejte se zástrčky mokrýma  nebo vhkýma rukama 
– pravidelně kontrolujte stav přístroje i přívodního kabelu 
– v případě zjištění poškození přístroje nebo kabelu zajistěte opravu specializovaným 

technikem 
– případě že přístroj spadne nebo dojde k jinému poškození, před dalším použitím zajistěte 

kontrolu nebo eventuální opravu specializovaným technikem 
– nikdy neopravujte přístroj sami, může to způsobit ohrožení zdraví 
– chraňte přívodní kabel před kontaktem s ostrými nebo horkými předměty a před otevřeným 

ohňem 
– pokud chcete odpojit přístroj, vytáhněte ho ze zásuvky, netahejte za kabel 
– zabezpečte kabel, aby nedošlo k nechtěnému vyškubnutí z přístroje nebo zakopnutí o něho 
– přístroj je určen výhradně k ohřívání potravin 
– kontrlolujte funkčnost přístroje v době používání 
– nedovolte dětem bez dozoru obluhovat přístroj 
– v době kdy se přístroj nepoužívá nebo ho čistíte vždy kabel vytáhněte ze zásuvky 
– pozor! Přístroj je pod proudem po celou dobu, kdy je kabel v zásuvce 
– vypněte přístroj dříve než budete odpojovat kabel ze zásuvky 
– nikdy netahejte přístroj za kabel 

 
ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

– nepoužívejte žádné další přídavná zařízení, která nejsou dodávána spolu s přístrojem 
– ujistěte se, že při používání kabel nepříjde do styku s žádnými horkými předměty 
– naplněte přístroj dostatečným množstvím vody.prázdná nádoba by měla na povrchu vody 

plavat 
– termostat nastavte na požadovanou úroven výkonu 

DŮLEŽITÉ 
– zajistěte  odpovídající množství vody v nádrži, kontrolujte hladinu vody i v době používání 

přístroje 
ÚDRŽBA 

– před čištěním vždy vytáhněte kabel ze sítě 
– při intenzívním používání pravidelně odstraňujte vodní kámen z nádrže na vodu 
– nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jíné čistící tekutiny 
– přístroj čistěte vlhkým hadříkem 
– nikdy nepoužívejte agresivní nebo žíravé čistící prostředky 
– dejte pozor, aby elektrické komponenty nepřišly do kontaktu s vodou 

ZÁRUKA 
každá závada způsobující špatnou funkci přístroje, která se projeví v průběhu 1 roku od zakoupení 
podléhá opravě nebo výměně  za podmínek, že byl přístoj používán shodně s instrukcemi obsluhy a 



nebyl používán pro jiné účely nebo jakýmkoli jiným nevhodným způsobem než je uvedeno v 
instrukcích. Vaše zákonná práva tímto nejsou dotčena.V případě   uplatnění záručních podmínek je 
nutno uvést datum a místo zakoupení, stav přístroje a doložit doklad o koupi. 
VYŘAZENÍ PŘÍSTROJE 
 Po skončení životnosti přístroje postupujte prosím podle daných platných předpisů. 
 


