NÁVOD NA POUŽITÍ
Univerzální digitální zavařovací hrnec

Professor

ZVH272 / ZVH273X

Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku
a uschovejte ji pro budoucí použití.
Uschovejte si tento návod k obsluze a předejte jej spolu se zařízením případným budoucím majitelům.
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Správné používání.
Tento zavařovací hrnec je vhodný pro:
- zavařování
- ohřívání a udržování teplých nápojů a jejich podávání
- ohřívání uzenin a pod. a udržování jejich teploty

Riziko při nesprávném použití!
Riziko může být způsobeno používáním spotřebiče k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu na použití. Dodržujte
postupy popsané v tomto návodu k obsluze.
Nároky jakéhokoliv druhu vyplývající ze škody způsobené nesprávným používáním, nekompetentní opravou, neoprávněnou
úpravou nebo používáním neschválených náhradních dílů nebudou uznány.

Před prvním použitím.
Rozbalení .
Odstraňte všechny obaly ze zařízení a rovněž vyjměte návod k obsluze.
Likvidace obalu.
Obal chrání přístroj před poškozením dopravou. Použité obalové materiály jsou vyráběny s ohledem k jejich šetrnosti
k životnímu prostředí a technologii likvidace a proto jsou recyklovatelné.
Poznámka: Je-li to možné, uchovejte originální obal během záruční lhůty tak, abyste mohli výrobek v případě reklamace
zabalit pro jeho zaslání do servisu.
Zlikvidujte obalový materiál, který již není potřeba, podle místně platných předpisů.

POPIS PŘÍSTROJE
1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Plastové víko
Tepelně izolované plastové rukojeti
Tělo hrnce
Dávkovací páčka
Výpustní kohout
Nastavení času MIN a ohřevu TIMER
Nastavení teploty °C a vypínač START / STOP
Ukazatel minut
Zavařovací rošt
Ukazatel skutečné teploty
Ukazatel nastavené teploty
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Technické parametry

8
9

Objem: 27 litrů
Napájení: 220 - 240 V AC
Teplota: 30 - 100 °C
Příkon: 1800 W
Časovač: 0 - 120 minut
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Důležité bezpečnostní upozornění
• Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro
pozdější potřebu.
• Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k externímu časovému spínači.
• Po vybalení přístroje se přesvědčte, zda je spotřebič kompletní a zda není
poškozen. V případě, že si nejste jisti, spotřebič nezapínejte a obraťte se na
autorizovaný servis nebo prodejce.
• Nepoužívejte nikdy hrnec s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž přístroj, je-li porouchaný nebo jinak poškozený.
• Nedoporučujeme používání adaptérů a/nebo prodlužovací šňůry. Je-li jejich použití nezbytné, použijte jen takové, které vyhovují platným bezpečnostním normám, a dbejte, abyste nepřekročili limit napětí uvedený na prodlužovací šňůře
či adaptéru.
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti
mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu. Na děti by
se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
• Před prvním použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku přístroje
odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.
• Nenechávejte hrnec bez dozoru během vaření.
• Hrnec je během provozu a i po jeho skončení horký. Vyhněte se styku s horkými místy přístroje. Hrnec během provozu a krátce po něm nepřemísťujte, uchopte vždy pouze za držadlo, které zůstává chladné. Chcete-li hrnec
přemísťovat, nechte obsah vychladnout a vylijte jej. Hrnec přemísťujte vždy
vychladlý a pokud možno prázdný.
• Před čištěním přístroj vypněte, odpojte od elektr. zásuvky a nechte vychladnout. Poté vypusťte obsah.
• Vždy používejte originální výpustní kohout a dodané příslušenství.
• Přístroj odpojte ze zásuvky, když není v provozu a před každým čištěním.
• Nepokoušejte se sami opravovat přístroj, zástrčku nebo přívodní šňůru. Ponechte to příslušnému kvalifikovanému opraváři.
• Nepokládejte přístroj ani přívodní šňůru na horký povrch. Přívodní šňůru
nenechávejte nikdy viset přes okraj stolu.
strana 3
ZVH272_navod.indd 3

23.5.2014 11:05:53

Obsah je uzamčen
Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:
1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.
Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a
rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.
*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj
prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!

