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Návod k použití 

ELEKTRICKÝ VAŘIČ 
R-243 
R-244 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za 
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.  

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí 
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky. 

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 
UPOZORNĚNÍ 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými či 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 a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 

časového spínače nebo dálkového ovládání. 
• Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a 

odpojte ze síťové zásuvky. 
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 

poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového 
kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. 
Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku. 

• Před použitím přístroj umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch, daleko od 
okraje pracovní plochy. Pracovní plocha musí být žáruvzdorná, přibližně 75 
cm vysoká. 
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• Tento spotřebič nesmí být umístěn v uzavřených prostorech. Nepoužívejte 
přístroj venku. 

• Nehýbejte s přístrojem, dokud zcela nevychladne. 
• Zajistěte, aby pánve byly umístěny na varné desce/deskách bezpečně. 
• Je třeba dbát při použití oleje nebo tuku zvýšené opatrnosti.  
• Po ukončení vaření otočte regulátorem teploty do polohy "0" a odpojte varnou 

desku z elektrické zásuvky. 
• Neumísťujte a nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou 

například záclony, které by mohly způsobit požár. V blízkosti přístroje 
nepoužívejte spreje. 

• Nikdy neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny. Přístroj nesmí přijít 
do kontaktu s vodou. Nepoužívejte přístroj mokrýma rukama. 

• Před odpojením přístroj jej nejprve vypněte. Při odpojování uchopte zástrčku. 
Netahejte za napájecí kabel. 

• Napájecí kabel nesmí viset přes hranu stolu či pracovního pultu.  
• Pravidelně kontrolujte přístroj a napájecí kabel, zda nejeví známky poškození. 
• Přístroj nepokládejte do blízkosti tepelných zdrojů a nevystavujte jej vlhkosti. 

Nikdy nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo 
bazénu. Přijde-li přístroj do kontaktu s vodou či vlhkostí, ihned jej odpojte od 
zdroje elektrické energie. 

• Přístroj nepokládejte na varnou desku nebo v její blízkosti. 
• Po všech stranách přístroje musí být ponechán volný prostor nejméně 5 cm, 

protože při používání přístroje dochází k zahřívání jeho povrchu. 
• Nepokládejte síťový kabe přístroje v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré 

předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Kabel umístěte tak, 
aby se po něm nešlapalo nebo se o něj nezakoplo. 

 
Upozornění: Horký povrch! Při provozu spotřebiče se jeho povrch zahřívá. 
Zabraňte styku horkého povrchu s pokožkou těla, aby nedošlo k popálení.  
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POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 
• Vyberte vhodné umístění blízko elektrické zásuvky. 
• Jakmile je přístroj umístěn, ujistěte se, že je regulátor teploty na pozici 0. 
• Pokud přístroj používáte poprvé, může se objevit slabý kouř, což je normální 

jev. Kouř do několika sekund zmizí. 
• Před zapnutím přístroje se ujistěte, že se na plotýnkách nenacházejí cizí 

elementy jako například voda, jídlo, apod. 
• Vařič je nyní připraven k použití. 

 
RADY 

• Používejte pouze pánve s rovným dnem. Pánev je tak zcela položena na 
plotýnce a tím je zvýšená efektivita ohřívání. 

• Plotýnka/plotýnky mají rozsah teplot (0 až max.). Pro mírné a jemné vaření 
použijte nižší nastavení teploty, vysoké nastavení použijte, pokud máte 
v plánu vařit nebo ohřívat vodu. 

• Po vypnutí přístroje jsou plotýnky stále teple, proto je možné nechat 
připravované jídlo na plotýnkách pro udržení teploty jídla. 

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Před čištěním nejprve zajistěte, aby byl napájecí kabel odpojen z elektrické 
zásuvky. 

• NEPONOŘUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DO VODY. 
• Kovové části varné desky mohou být čištěny pomocí čisticích prostředků, 

které jsou pro toto čištění určeny.  
• Potraviny, které ukáply na plotýnky vařiče, doporučujeme odstranit 

navlhčeným hadříkem, když je varná deska ještě teplá, ale ne horká.  
• Dbejte zvýšené pozornosti, abyste se při čištění nepopálili. 
• Plotýnky by měly být čištěny každý měsíc. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí 230 V 
Jmenovitý kmitočet 50 Hz 
Jmenovitý příkon R-243  1 500 W 
Jmenovitý příkon R-244 2 500 W 

 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  

 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují.  


