
                            Záruční list
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí 
příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.
1. Záruka se nevztahuje

a) na mechanické poškození
b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

2. Záruka zaniká:
- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu 
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším 
servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
• se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, 

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné 
již při převzetí.
Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet od převzetí věci kupujícím.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v 
níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v 
sídle nebo místě podnikání. Za
okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od 
kupujícího reklamované zboží.

Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:
DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika
tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz
Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci 
doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým 
kontaktem.

Informace o recyklaci odpadu

Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat
jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru 
a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte 
životní prostředí a zdraví spoluobčanů.  Více informací  o možnostech likvidace 
nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech , sběrných dvorech 
nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Elektrický vařič
MODEL DOMO  DO310KP

Návod k použití 



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá 
bezpečnostní pravidla:

 Před prvním použitím odstraňte veškeré reklamní a ochranné fólie.
 Před použitím dbejte na to aby elektrická síť odpovídala požadovaným 

parametrů na typovém štítku přístroje. 
 Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
 Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak

jako je:
o  kuchyňky v obchodech, kancelářích/chaty a jiné dočasné ubytování

 Přístroj nesmí používat osoby (ani děti) se sníženou psychickou, motorickou
nebo mentální schopností. Pokud nejsou pod odborným dohledem, tak jej 
nesmí používat ani osoby bez dostatečného seznámení o pravidlech 
správného použití.

 Děti si s přístrojem nesmí hrát.
 Nenechávejte zapnutý vařič bez dozoru. 
 Přístroj smí používat pouze děti starší 16 let. Osoby se sníženou psychickou,

motorickou nebo mentální schopností smí používat přístroj pouze za 
neustálého dohledu odpovědné osoby, která je seznámena s pravidly 
používání a případným rizikem.

 Čistění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být
pod dohledem.

 Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
 Pozor: Tento přístroj je zakázáno používat s externím časovačem nebo 

jiným dálkovým ovládáním.
 V případě, že je horní deska prasklá nebo rozbitá, přístroj ihned vypněte a 

vypojte z el. sítě, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.
 Na povrch (desku) přístroje nepokládejte žádné jiné kovové předměty než 

vhodné nádobí. Předměty jako vidličky, nože, lžíce se na povrchu můžou 
velmi snadno rozehřát.

 Pokud je poškozen přívodní kabel, přístroj nepoužívejte a nechte ho opravit 
v autorizovaném servise nebo odborným technikem.

 Přístroj stavte na rovnou, suchou a stabilní plochu, která je tepluvzdorná. 
Okolo přístroje nechte dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu (10 cm). 

 Přístroj není určen pro zástavbu do linky, ani pro použití uvnitř skříněk. 
 Nikdy nemanipulujte s přístroje pokud je ještě horký a nebo na něm stojí 

nádobí. 
 Nádobí na vařič stavte, tak aby bylo vycentrováno na plotýnce a nehrozilo 

jejich převržení. 
 Po ukončení vaření vždy přístroj vypněte a termostat otočte do polohy „O“ / 

„OFF“. Následně vyjměte ze zásuvky. 
 Buďte velmi opatrní, pokud se v blízkosti vařiče pohybují děti. 
 Vařič neumisťujte do blízkosti hořlavých materiálů ani pod závěsy/záclony, 

které by mohly lehce vzplanout. Hrozí riziko požáru. 

 Nenechávejte viset přívodní kabel přes ostré hrany ani ležet na horkém 
povrchu. 

 K vařiči nepoužívejte žádné jiné (neoriginální) části, které k tomu nejsou 
určené

TENTO MANUÁL USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

POPIS PŘÍSTROJE:
1. Tělo přístroje
2. Jednotlivě nastavitelné termostaty.
3. Hlavní plotýnka – 1500 W
4. Menší plotýnka – 1000 W
5. Světelné kontrolky nahřátí

POUŽITÍ
• Ujistěte se, aby byl přístroj vypnut a termostat v poloze „O“. 
• Zapojte do elektrické sítě a ujistěte se, aby na plotýnce neležely nežádoucí 

předměty. 
• Nyní můžete u zvolené plotýnky nastavit termostat na požadovanou teplotu. 
• Nádoba musí mít rovné dno a průměr odpovídající průměru plotýnky. 
• Při prvním použití se může objevit lehký dým a být cítit kouř, to by však mělo brzy 

odeznít. Jedná se jen o vypálení zbytků nečistot / maziv z výroby.
• Zásadně používejte jen nádobí s rovným dnem a správným průměrem. Využijete tak

maximální výkon vařiče a zamezíte bodové přehřívání plotýnky a tím její možné 
zkroucení. 

• Vařič lze nastavit a nahřívat na požadovanou teplotu v několika stupních: 
• Optimální nastavení   – stupně 0-3 = ohřívání a udržování teploty

       - stupeň 4 – max = smažení, vaření
• Přivedení 1 litru vody trvá cca 10 minut (v závislosti na typu nádobí), přičemž 

termostat může několikrát vypnout a zapnout. To je nutné k ochraně před přehřátím.

• Nezapomeňte, že i po vypnutí bude vařič a plotýnka ještě chvilku horká / teplá. 
Proto buďte velmi opatrní při manipulaci ať se nespálíte. Takové zbytkové teplo 
můžete využít pro udržení teplého jídla apod. 

ÚDRŽBA
 Před čištěním vypojte přístroj z elektrické sítě. Přístroj musí být chladný.
 Přístroj ani přívodní kabel neponořujte do vody ani jiné tekutiny, hrozí riziko 

poranění elektrickým proudem. 
 Povrch přístroje můžete čistit jemným hadříkem se saponátem, tak aby se povrch 

nepoškrábal. Nepoužívejte drsná ani agresivní čistidla. 
 Ideální je čistit plotýnku, ve chvíli, kdy je ještě mírně vlažná a nečistoty na ní nejsou

zaschlé / zapeklé. 

 Při dlouhodobějším používání vznikne působením vysoké teploty u lakovaných 
vařičů kolem plotýnky zažloutlý pruh. Toto není nečistota, nýbrž běžná změna 
barvy působením vysokých teplot. Nelze to vyčistit, ale na funkci vařiče to nemá 
žádný vliv. 


