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 Len pre domáce a nekomerčné použitie

Dôležité:

Čítajte pozorne tieto inštrukcie a uchovajte ich pre budúce použitie.
Drobné časti a obaly uchovajte mimo dosahu detí.
Skontrolujte, či ste dodávku obdržali kompletnú podľa manuálu, a či jednotlivé časti nie sú poškodené. V takom 
prípade ich nepoužívajte, ale
kontaktujte predajcu.
Výrobok nikdy neupravujte a používajte ho len podľa návodu.

Používanie:

Tento automatický varič na víno bol navrhnutý na ohrievanie tekutín bez ich chemickej úpravy. Nie je stavaný na 
horľavé tekutiny. Používať sa môže
len v domácnostiach, nie na komerčné účely.
Používajte varič len na to na čo je určený, varenie vína. Na nič iné sa neaplikuje záruka.

Všeobecné bezpečnostné pokyny a usmernenia:

Pred použitím skontrolujte voltáž elektrického zdroja na štítku, zapájajte len do pasujúcej zásuvky. Vyhnite sa 
náhodnému zapnutiu zariadenia, vypínajte ho zo zásuvky.
• Nenamáčajte zariadenie do vody ani iných tekutín.
• Nezapínajte ho, ak nie je vnútri tekutina.
• Nepoužívajte ho v blízkosti zariadení ktoré vyžarujú teplo, ako el. rúra, pec, a podobne. Dodržujte od nich 

bezpečnú vzdialenosť.
• Takisto sa vyhýbajte vlhkosti.
• Kábel zo zariadenia nenechávajte voľne položený v blízkosti tepla, neohýbajte ho nasilu.
• Neodporúčame používať zariadenie vonku, vo vlhkých poveternostných podmienkach.
• Neplňte varič úplne doplna.
• O zariadenie sa starajte, uchovávajte ho čisté a jeho časti nevystavujte poškodeniu.
• Nenechávajte ho používať deti, ani osoby so zníženou fyzickou alebo duševnou činnosťou.
• Zariadenie sa ľahko prehrieva, chytajte ho len za izolované držadlá.
• Zariadenie používajte na rovnom, hladkom povrchu.
• Používajte ho v priestoroch s dobrou ventiláciou, mierny zápach po dovarení je úplne prirodzený.
• Počkajte po použití, kým zariadenie vychladne a potom ho resetujte.
• Po cca 35 minútach použivania sa voda prehreje na 97 °C a automatický termostat vypne prehrievanie a udrží 

optimálnu teplotu pre výkon.
• V nádobe zostane zvyšková voda, vypnite vtedy zariadenie a buďte opatrní, je stále horúca.

Údržba a starostlivosť

• Nechajte vždy zariadenie úplne vychladnúť, až potom ho eventuálne môžete umyť.
• Raz týždenne môžete použiť ocot na vypláchnutie.
• Nepoužívajte bielidlá ani rozpúšťadlá.
• Výhrevné teleso, aj poklop umyte s kúskom vlhkej handry.
• Zanesené časti umyte pomocou kefy

Pravidelné čistenie a kontrolovanie zariadenia predlžuje jeho životnosť. Sledujte jednotlivé časti a v prípade ich 
poškodenia ich vymeňte opäť len za originálne.

NÁVOD
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Technická špecifikácia:

Frekvencia 220-240 V, 50 Hz
Rozsah teploty 30-110 °C
Objem 6.8 L

Zneškodnenie po dobe životnosti:

Zariadenie po skončení jeho funkčnosti recyklujte, podľa jednotlivých materiálov. Kontaktujte Vaše lokálne 
recyklačné stredisko pre prípadné informácie.

Toto označenie hovorí, že produkt by nemal byť vyhodený spolu s ostatným odpadom z domácnosti v rámci EÚ. 
Recyklácia je odporúčaná, ako sa spomína vyššie. Produkt po skončení životnosti môžete aj vrátiť predajcovi.

UUUPPPOOOZZZOOORRRNNNEEENNNIIIEEE   !!!

BBBeeezzzpppeeečččnnnooossstttnnnááá   pppoooiiissstttkkkaaa   ppprrrooottt iii   ppprrreeehhhrrriiiaaattt iiiuuu
PPPrrriii   ppprrreeehhhrrriiiaaattt ííí   vvvaaarrriiičččaaa   sssaaa   aaakkkttt iiivvvuuujjjeee   bbbeeezzzpppeeečččnnnooossstttnnnááá   pppoooiiissstttkkkaaa,,,   kkktttooorrrááá   ssspppôôôsssooobbbííí,,,   žžžeee   vvvaaarrriiiččč
ppprrreeessstttaaannneee   nnnaaahhhrrriiieeevvvaaaťťť...
Bezpečnostnú poistku nájdete zospodu variča (krátka čierna tyčka) , ktorú
zat lačíte a varič môžete ďalej  používať.
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