
Zásobník na horké nápoje

Návod k obsluze



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Při provozu elektrických zařízení dodržujte základní bezpečnostní předpisy:

POZOR
Abyste zamezili nebezpečí elektrickým úrazem a zajistili provozní bezpečnost, dbejte na následující:
o před uvedením do provozu, si pozorně přečtěte provozní návod
o zařízení používejte pouze k určenému účelu jak je uvedeno v provozním návodu
o zařízení nikdy sami neotevírejte, neprovádějte sami žádné opravy. Tyto přenechejte odbornému 
servisu
o zařízení nepoužívejte, pokud je poškozen přívodní el. kabel nebo el. zástrčka. když zařízení 
nefunguje správně
nebo když Vám upadlo. S opravami se obracejte na odborný servis.
o zařízení nikdy neponořujte do vody (tekutin), nedávejte pod tekoucí nebo stříkající vodu
o zařízení nedávejte do myčky nádobí
o používejte pouze prodejcem doporučené příslušenství a náhradní díly
o abyste zamezili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, přívodní kabel a el. zástrčku neponořujte do 
vody nebo
jiných tekutin
o vytáhněte el. zástrčku, pokud zařízení nepoužíváte. Rovněž tak při čištění nebo opravě. Netahejte 
za kabel, ale za
zástrčku. Před manipulací se zařízením jej nechejte vychladnout
o zařízení nepoužívejte mimo budovy
o přívodní kabel nenechávejte viset přes hranu stolu. Nesmí se dotýkat horkých ploch
o při zapnutí vždy nejprve zastrčte el. zástrčku do zásuvky a potom zapněte hlavní vypínač
o zařízení neprovozujte pokud jsou v blízkosti děti a nenechávejte jej obsluhovat dětmi
o nenechávejte zapnuté zařízení nikdy bez dozoru.
o provozní návod si dobře uschovejte

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ PŘEDPISY
o Nesprávnou obsluhou může dojít k poškození zařízení a ke zranění obsluhy.
o Při špatném počasí (déšť, sněžení, vichřice) nepoužívejte zařízení na volném prostranství.
o Před zapojením do zásuvky zkontrolujte, zda elektrické napětí a elektrický proud odpovídá 
hodnotám na štítku
zařízení.
o Nikdy sami zařízení neotvírejte.
o Nevkládejte žádné předměty do zařízení.
o Na zařízení nesahejte vlhkýma nebo mokrýma rukama, nepokládejte na vlhké nebo mokré plochy.
o Na elektrickou zástrčku nesahejte mokrýma nebo vlhkýma rukama.
o Přívodní kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho zatažení a tím převrácení nebo shození 
zařízení.
o Zařízení postavte na stabilní, rovnou a nehořlavou plochu. Chraňte před otevřeným plamenem 
(plynový sporák) a zařízení postavte mimo dosah dětí.
o Před každým čistěním odpojte zařízení ze zásuvky.
o Před odpojením ze zásuvky zařízení vypněte.
o Nikdy nedržte zařízení za přívodní kabel.

OBSLUHA

PŘÍSTROJ JE URČENÝ POUZE PRO OHŘÍVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY PITNÝCH TEKUTIN 
(např. horké vody, vína nebo čaje)!!! NIKDY PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE K JINÝM ÚČELŮM.

 Před prvním použitím z hygienických důvodů nejprve do zásobníku nalijte cca 6 litrů vody a 
minimálně pět minut zahřívejte na nejvyšší možnou teplotu. Poté vodu vypusťte.

 Při zahřívání musí být v zásobníku minimálně 5 litrů. NIKDY PŘÍSTROJ NEZAPÍNEJTE BEZ 
TEKUTINY.

 Po připojení do elektrické zásuvky se rozsvítí červená kontrolka.



 Během používání musí být zásobník přiklopený skleněným víkem, aby se zabránilo tepelným 
ztrátám.

 Teplotu je možné nastavit v rozmezí 30 – 100°C.
 Nastavte regulátor teploty po směru hodinových ručiček na požadovanou teplotu. Rozsvítí se 

zelená kontrolka signalizující ohřev, která po dosažení nastavené teploty zhasne.
 Vypouštění se provádí pomocí výpustného kohoutu. Vyklopení ovládací páky kohoutu způsobí 

vytékání tekutiny, po jejím puštění se vypouštění zastaví.
 Otočením regulátoru do polohy 0 se přístroj vypne. Pokud již přístroj nebudete používat, vypojte 

ho z elektrické zásuvky.

Udržování

 Přístroj lze používat také k udržování teploty potravin v nádobách.
 K udržování se používá mřížka, která je součástí dodávky. Ta zajišťuje lepší cirkulaci vařené vody 

a rychlejší ohřev.
 Po umístění nádob zásobník naplňte vodou tak, aby byly ze ¾ ponořeny.
 Poté nastavte udržovací teplotu.

ZAŘÍZENÍ JE VYBAVENO OCHRANOU PROTI PŘEHRÁTÍ. POKUD SE PŘEHREJE JE NUTNÉ PO 
VYCHLADNUTÍ STISKNOUT TLAČÍTKO RESET UMÍSTĚNÉ NA SPODNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE.

Zařízení je nutné pravidelně čistit (po každém použití). K čištění nikdy nepoužívejte ostré 
předměty nebo agresivní čisticí prostředky.




