
SKLOKERAMICKÝ VAŘIČ Model V139, V 140, V142

POPIS
1. Plotýnka
2. Termostat
3. Kontrolka provozu

UPOZORNĚNÍ
• Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte 
je pro budoucí použití.
• Tento spotřebič není určen pro děti do 8 let, osoby s omezenými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a 
znalostí. Pokud takovéto osoby budou pod dohledem osoby zodpovědné za 
jejich bezpečnost musí si být tato osoba jista, že návod k použití, bezpečnostní 
pokyny týkající se zařízení pochopili a i možné riziko použití tohoto spotřebiče.
• Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte přístroj a přívodní kabel mimo 
dosah dětí.
• Všechny igelitové tašky a balení ihned zlikvidujte. Jsou potenciálně 
nebezpečné pro děti.
• Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti bez ověření, že napětí na typovém štítku
a vaší domácnosti jsou stejné.
Nenechávejte děti hrát si se spotřebičem. Uchovávejte přístroj mimo dosah 
dětí. Vyhněte se kontaktu s plotýnkami jsou při a po použití horké a můžete se 
spálit. Tento spotřebič byl navržen pouze pro domácí použití.
VELMI DŮLEŽITÉ: Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
• Chcete-li přístroj odpojit, vytáhněte ho za zástrčku, nikdy ne za kabel. Nesmí 
být používán venku.
• Čištění a údržbu provádí uživatel, nemůže být prováděno dětmi mladšími 8 let 
a bez dozoru.
• Pokud je přívodní kabel přístroje porušený, musí být vyměněn v 
autorizovaném servisním středisku.
Během provozu  přístroj nepřesunujte ani nepřenášejte! Potřebujete-li jej 
přesunout, vypněte jej a z plotýnek sundejte nádobu s ohřívanou potravinou. Na
plotýnky nikdy npokládejte předměty z hořlavého nebo tavného materiálu, aby 
se zabránilo vzniku požáru.Nikdy nepoužívejte plotýnky jako gril!
Nádoby na ohřev potravin používejte s průměrem dna, který se bude 
maximálně blížit průměru použité plotýnky. ( ) POZOR: Horký povrch.
V případě, že plotýnka prasklá, vypněte přístroj, aby se předešlo nebezpečí 
zkratu.Nepokládejte na plotýnky kovové předměty, jako nože, vidličky a 
lžíce.
Tento spotřebič byl navržen pouze pro domácí použití a není uzpůsobem k 
použití s časovačem

NÁVOD K POUŽITÍ
• Postavte přístroj na vodorovnou, stabilní a tepelně odolný povrch. Kolem 
přístroje zabezpečte dostatečný postor, aby se dokázal sám ochlazovat.
• Zapojte jej do zásuvky a otočte termostatem (2) do maximální polohy. 
Indikátor (3) se rozsvítí a plotýnka se začne ohřívat. Je vhodné pro začátek 
vaření nastavit (MAX) teplotu.
• Pro dosažení požadované teploty, otočte knoflíkem termostatu (2) proti směru 



hodinových ručiček, kotrolka po dosažení nastavené teploty zhasne. Termostat 
bude udržovat zvolenou teplotu.
• Mějte prosím na paměti, že potýnky zůstávají horké i určitou dobu po vypnutí, 
proto můžete spotřebič vypnout před ukončením vaření a dosáhnete tek úspory 
energie.
• Jakmile je ohřev ukončen otočte knoflík termostatu (2) do polohy "Min" a 
odpojte přístroj od napákení elektrické sítě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Než přistoupíte k čištění, odpojte přístroj od elektrické sítě a vyčkejte úplného 
vychladnutí plotýnek. Tělo přístroje můžete čistit  mírně navlhčeným hadříkem.
Chcete-li vyčistit desku stačí použít lehce navlhčený hadřík se saponátem nebo 
můžete použít speciální produkty pro keramické desky.
Pokud jsou pevně připálené zbytky, můžete odstranit škrabkou vhodnou pro  
keramickou desky.
Nepoužívejte abrazivní chemické produkty nebo kovové drátěnky, takové 
mohou povrch přístroje poškodit.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•Pokud přístroj nebo baterie v něm přestanete používat postarejte se o 
ekologickou likvidaci. Zajistíte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.
•Zlikvidujte přístroj v souladu s místními předpisy pro nakládaní s nebezpečnými
odpady. 
• Nikdy přístroj nevyhazujte do odpadu. Pomůžete tím ke zlepšení životního 
prostředí.


