
1

ELEKTRICKÝ VAŘIČ
ELEKTRICKÝ VARIČ

AR1F401
AR1F402

Návod na obsluhuSK
Návod k použitíCZ



2

VAROVÁNÍ

Upozornění: Důkladně si přečtěte tento 
návod k obsluze, který obsahuje důležité 
pokyny týkající se bezpečné instalace, 
použití a údržby spotřebiče. Uschovejte 
tento návod pro případné použití v 
budoucnu.
Tento spotřebič mohou používat děti starší 
8 let a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo duševními schopnostmi 
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a 
znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí 
pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud 
byly seznámeny se správným
a bezpečným používáním spotřebiče a 
uvědomují si případná rizika s tím spojená. 
Děti se nesmí se spotřebičem hrát. Čištění 
a uživatelskou údržbu by neměly provádět 
děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod 
dohledem.
Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo 
dosah dětí mladších 8 let.

 Povrchy se během používání 
zahřívají.
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Spotřebič se nikdy nesmí provozovat pomocí 
externího časovače nebo samostatného 
systému dálkového ovládání.
Pokud je napájecí kabel poškozený, musí 
se vyměnit pouze v servisních střediscích 
autorizovaných výrobcem.
Nenechte spotřebič pracovat bez hrnců.
Varování: Nepoužívejte tento výrobek v 
blízkosti záclon nebo jiného hořlavého 
materiálu.
VAROVÁNÍ: Pokud je povrch prasklý, 
vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické 
sítě, abyste předešli úrazu elektrickým 
proudem.



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! 

 


