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CZ Zavařovací hrnec
Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
 ■ Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 

nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo 
byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění 
a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. 
Spotřebič udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

 ■ Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 –  kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 –  hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 –  zemědělské farmy;
 –  podniky zajišťující nocleh se snídaní.
 ■ Tento spotřebič slouží k zavařování ovoce, zeleniny apod., pro přípravu horkých nápojů, k ohřevu polévek 

a omáček a k blanšírování ovoce, zeleniny apod. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen. 

Varování:
Nesprávné použití může vést k poranění.

 ■ Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku. 
 ■ Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje jmenovité napětí uvedené na jeho 

typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce. 
 ■ Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné síťové zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel nebo 

rozdvojku. V případě nutnosti použijte prodlužovací kabel, který je dimenzován na příkon tohoto 
spotřebiče.

 ■ Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič ani do jeho blízkosti, na odkapávací desku 
dřezu, okraj stolu, na nestabilní nebo nerovné povrchy. Spotřebič instalujte vždy na vodorovný, suchý 
a stabilní povrch. 

 ■ Nad spotřebičem musí být zajištěn dostatečný prostor pro jeho bezpečné plnění. 
 ■ Spotřebič nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu apod. nebo v místě, kde se 

může vyskytnout stříkající voda. 
 ■ Spotřebič používejte při okolní teplotě v rozsahu 5 až 35 °C. 
 ■ Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno. 
 ■ Před uvedením spotřebiče do chodu se vždy ujistěte, že je řádně sestaven a naplněn tekutinou.
 ■ Minimální množství tekutiny, kterým se hrnec plní, je přibližně 5 l. Hrnec nenaplňujte až po okraj. Plňte 

jej maximálně do úrovně 5 cm pod horní okraj. V případě přeplnění hrozí nebezpečí vystříknutí zahřáté 
tekutiny.

 ■ Přístupné povrchy spotřebiče jsou zahřáté při jeho použití a po ukončení používání v důsledku zbytkového 
tepla. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Pro manipulaci se spotřebičem používejte tepelně izolované 
rukojeti.
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 ■ Při použití může docházet k úniku páry okolo víka. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření.
 ■ Při manipulaci s horkými tekutinami a potravinami dbejte zvýšené opatrnosti. Horká pára nebo rozstříknutí 

horkých tekutin a potravin může způsobit opaření.
 ■ Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání může nepříznivě ovlivnit jeho životnost. Pro 

případ náhodného spuštění naprázdno je spotřebič vybaven tepelným jištěním, které jej vypne v případě 
přehřátí, aby nedošlo k jeho poškození. Před dalším použitím je třeba nechat spotřebič alespoň 30 minut 
vychladnout. Tekutinu nedoplňujte do hrnce bezprostředně poté, co došlo k jeho vypnutí. 

 ■ Do zahřátého spotřebiče nelijte ledově studenou vodu. Jinak by mohlo dojít k popraskání smaltovaného 
povrchu hrnce.

 ■ Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat a pokud ho necháváte 
bez dozoru, před přemístěním a čištěním. Před přemístěním a čištěním nechejte spotřebič vychladnout. 

 ■ Spotřebič nepřemísťujte, když je naplněn zahřátou tekutinou nebo zavařovacími sklenicemi.
 ■ Spotřebič udržujte v čistotě. Čištění provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Spotřebič 

neponořujte do vody ani jej neomývejte pod proudem tekoucí vody. 
 ■ Dbejte na to, aby se vidlice přívodního kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí. Na přívodní 

kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal 
horkého povrchu. 

 ■ Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za kabel. Jinak by 
mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky. 

 ■ Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou 
podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným 
přívodním kabelem je zakázáno používat.

 ■ Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví jakékoli známky poškození. Aby se zabránilo 
vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného 
práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.



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! 

 


