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Návod na použitie 

ELEKTRICKÝ VARIČ 
R-243 
R-244 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. 
Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.  
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE 

• Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, 
záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé 
používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.  

• Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie 
uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky. 

• Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. 
UPOZORNENIE 

• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s 
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli 
poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 
rokov. 

• Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. 
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený. 
• Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, 

vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania. 
• Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho 

vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky. 
• Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený 

alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je 
zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na 
spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému 
servisnému stredisku. 

• Pred použitím prístroj umiestnite na rovnú a stabilnú plochu, ďaleko od okraja 
pracovnej plochy. Pracovná plocha musí byť tepelne odolná, suchá a 
približne 75 cm vysoká. 
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• Tento spotrebič nesmie byť umiestnený v uzavretých priestoroch. 
Nepoužívajte prístroj vonku. 

• Nehýbte s prístrojom, kým úplne nevychladne. 
• Zaistite, aby panvy boli umiestnené na varnej doske/doskách bezpečne. 
• Je potrebné dbať pri použití oleja alebo tuku na zvýšenú opatrnosť. 
• Po ukončení varenia otočte regulátor teploty do polohy "0" a odpojte varnú 

dosku z elektrickej zásuvky. 
• Neumiestňujte a nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov ako sú 

napríklad záclony, ktoré by mohli spôsobiť požiar. V blízkosti prístroja 
nepoužívajte spreje. 

• Nikdy neponárajte prístroj do vody či inej tekutiny. Prístroj nesmie prísť 
do kontaktu s vodou. Nepoužívajte prístroj mokrými rukami. 

• Pred odpojením prístroj najprv vypnite. Pri odpájaní uchopte zástrčku. 
Neťahajte za napájací kábel. 

• Napájací kábel nesmie visieť cez hranu stola či pracovného pultu. 
• Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel, či nejaví známky poškodenia. 
• Prístroj neklaďte do blízkosti tepelných zdrojov a nevystavujte ho vlhkosti. 

Nikdy nepoužívajte prístroj v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo 
bazénu. Ak prístroj príde do kontaktu s vodou či vlhkosťou, ihneď ho odpojte 
od zdroja elektrickej energie. 

• Prístroj neklaďte na varnú dosku alebo v jej blízkosti. 
• Po všetkých stranách prístroja sa musí ponechať voľný priestor najmenej 5 

cm, pretože pri používaní prístroja dochádza k zahrievaniu jeho povrchu. 
• Neklaďte sieťový kábel prístroja v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré 

predmety. Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Kábel umiestnite tak, 
aby sa po ňom nešliapalo alebo sa o neho nezakopli. 

 
Upozornenie: Horúci povrch! Pri prevádzke spotrebiča sa jeho povrch zahrieva. 
Zabráňte styku horúceho povrchu s pokožkou tela, aby nedošlo k popáleniu. 
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POUŽITIE SPOTREBIČA 
• Vyberte vhodné umiestnenie blízko elektrickej zásuvky. 
• Ako náhle je prístroj umiestnený, uistite sa, že je regulátor teploty na pozícii 0. 
• Ak prístroj používate prvýkrát, môže sa objaviť slabý dym, čo je normálny jav. 

Dym do niekoľkých sekúnd zmizne. 
• Pred zapnutím prístroja sa uistite, že sa na platničkách nenachádzajú cudzie 

elementy ako napríklad voda, jedlo, apod. 
• Varič je teraz pripravený na použitie. 

 
RADY 

• Používajte iba panvice s rovným dnom. Panva je tak úplne položená na 
platničke a tým je zvýšená efektivita ohrievanie. 

• Platnička/platničky majú rozsah teplôt (0 až max). Pre mierne a jemné varenie 
použite nižšie nastavenie teploty, vysoké nastavenie použite, ak máte v pláne 
variť alebo ohrievať vodu. 

• Po vypnutí prístroja sú platničky stále teple, preto je možné nechať 
pripravované jedlo na platničkách pre udržanie teploty jedla. 

 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Pred čistením najprv zaistite, aby bol napájací kábel odpojený z elektrickej 
zásuvky. 

• NEPONÁRAJTE TOTO ZARIADENIE DO VODY. 
• Kovové časti varnej dosky môžu byť čistené pomocou čistiacich prostriedkov, 

ktoré sú pre toto čistenie určené. 
• Potraviny, ktoré kvapli na platničky variča, odporúčame odstrániť navlhčenou 

handričkou, keď je varná doska ešte teplá, ale nie horúca. 
• Dbajte na zvýšenú pozornosť, aby ste sa pri čistení nepopálili. 
• Platničky by mali byť čistené každý mesiac. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 
Menovitý rozsah napätia 230 V 
Menovitý kmitočet 50 Hz 
Menovitý príkon R-243 1 500 W 
Menovitý príkon R-244 2 500 W 

 
Zmeny textu a technických údajov vyhradené. 
 
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM 
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. 
 
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného 
komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách 
Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. 
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné 
zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. 

 
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.  

 


