Elektrický vařič
se sklokeramickými plotnami
Elektrický varič so sklokeramickými platňami
Electric stove with glass-ceramic plates

Vigan SKV2B/SKV2X
Uživatelský manuál
Užívateľský manuál | User manual

Elektrický vařič se sklokeramickými
plotnami Vigan SKV2B/SKV2X
Technické údaje
Napájení: 230 V ~ 50 Hz
Příkon: 1 200 W a 800 W (celkem 2 000 W)
Průměry ploten: 19 a 16 cm
Hmotnost brutto: 3,5 kg
Hmotnost netto: 2,6 kg
Rozměry výrobku bez obalu: 468 x 247 x 71 mm
Rozměry výrobku s obalem: 490 x 285 x 88 mm
Počet ks v kartónu: 5
Provedení: Bílý smalt (SKV2B), Nerez (SKV2X)
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Popis spotřebiče

1. Varná sklokeramická plotýnka
2. Indikační světla
3. Otočný regulator výkonu

2

Použití výrobku

3

2

Před použitím
• Vyjměte vařič z krabice a odstraňte z něho veškerý obalový materiál i případné fólie, samolepky
nebo papír (pozor, neodstraňujte výrobní štítek umístěný na spodní straně vařiče!).
• Do čtyř otvorů na spodní straně výrobku připevněte stabilizační gumové nožičky
• Před použitím se vždy ujistěte, že je výrobek umístěn na rovném, suchém a teplu odolném povrchu
• Před prvním použitím plotýnky rozpalte na nejvyšší nastavení (pozice 5) a nechte je zapnuté po 3 až
5 minut. Tím odstraníte ochrannou vrstvu. Plotýnky mohou vydávat trochu kouře, což je normální
jev. Během této procedury se nesmí na plotýnce nic nacházet.
• Vařič je velice horký, nedotýkejte se povrchu během používání vařiče ani po vypnutí,
dokud úplně nevychladne!

Běžné použití
•
•
•
•

Nastavte podle potřeby ovládání teploty mezi stupni 2 a 5.
Rozsvícené indikační světlo znamená, že daná plotýnka je zapnutá.
Když indikační světlo zhasne, znamená to, že plotýnka dosáhla zvolené teploty.
Jak udržet jídlo teplé:
a) Otočte knoflíkem na pozici 1 pro uchování jídla při konstantní teplotě.
b) Otočte knoflíkem na pozici OFF a jídlo zůstane teplé po zhruba 30 minut, než plotýnka vychladne.
• Když vařič nepoužíváte, ujistěte se, že je knoflík na pozici OFF a přístroj je vypojený ze zásuvky.
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Poznámky k použití
Používejte pouze železné, hliníkové a keramické nádobí. NE SKLENĚNÉ.
Používejte hrnce a pánve s plochým dnem.
Průměr dna pánve nebo hrnce musí mít stejný, nebo max. o 2 cm větší, než je průměr plotny.
Nepoužívejte nádobí s nestabilní základnou, hrozí jeho převrhnutí.
Také se nedoporučuje používat nádobí s větším průměrem, než má plotýnka.
Kvůli nesprávnému šíření tepla se zvyšuje spotřeba elektřiny.

Důležitá bezpečnostní upozornění:

Pečlivě si přečtěte všechny instrukce v tomto manuálu. Manuál zachovejte i pro pozdější použití,
protože obsahuje důležité informace o použití, bezpečnosti a údržbě.
• Po rozbalení se ujistěte, že přístroj neutrpěl poškození během převozu. Pokud máte pochybnosti,
nepoužívejte výrobek a kontaktujte dodavatele, nebo odborný servis.
• Pokud je na plotýnce prasklina, ihned vypněte napájení a přestaňte výrobek používat.
• Před připojením k napájecí zásuvce se ujistěte, že napětí vyznačené na štítku na výrobku je stejné,
jako je ve vaší rozvodné síti.
• Tento výrobek není určen k tomu, aby byl používat dětmi bez dozoru.
• Ujistěte se také, že si děti s tímto výrobkem nehrají.
• Pokud se tento výrobek nachází v blízkosti dětí, je třeba, aby byly pod dozorem.
• Nepoužívejte výrobek venku bez patřičných bezpečnostních opatření.
• Toto zařízení je navrženo pouze pro vaření a ohřívání jídla a smí být použito pouze, pokud jsou na
plotýnkách umístěny hrnce nebo pánve (ne prázdné!).
• Neponořujte tento výrobek do žádné kapaliny.
• Před čištěním, údržbou, opravou nebo přemisťováním přístroje je nutné vypojit napájecí kabel ze zásuvky.
• Nesprávná instalace může vést k riziku požáru, elektrického šoku, nebo zranění.
• Toto zařízení v sobě nemá žádné části, které smí udržovat sám uživatel. Zařízení neopravujte,
nerozebírejte a neupravujte.
• Nesahejte na povrchy nebo plotýnky, když přístroj pracuje nebo chladne po použití.
• Nedovolte, aby se při použití nebo chladnutí dotýkal napájecí kabel plotýnky.
• Když pracuje, nenechávejte zařízení bez dozoru.
• Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je na něm zahříván olej nebo jiný tuk.
• Před uložením je třeba, aby zařízení zcela vychladlo. Nechte zařízení chladnout alespoň 30 minut.
• V blízkosti vařiče by se neměly nacházet hořlavé materiály, jako například záclony.
• Vařič neumisťujte na povrch, který se může vlivem tepla poškodit. Je potřeba tepelně izolující
podklad.
• Během použití by neměl viset napájecí kabel přes hranu pracovní plochy.
• Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobná
kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení zdraví uživatele.
• Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí do osmi let věku) se sníženými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou
pod dohledem nebo jim nebyly uděleny instrukce ohledně použití zařízení osobou zodpovědnou za
jejich bezpečnost.
• Udržujte zařízení a napájecí kabel z dosahu dětí.
• Kovové předměty jako například příbory, nepokládejte na povrch vařiče, protože se mohou zahřát.
• Přístroj není určen, aby byl ovládán pomocí externího časovače nebo dálkového ovládání.
• Varování: povrchy se během použití silně zahřívají.
• Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
• Pokud přístroj nepracuje správně, byl poškozen například pádem nebo spadl do vody, nepoužívejte jej.
• Tento výrobek je určen pro úpravu jídla, nikoliv pro vytápění a další účely.
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• Pokud máte vlhké ruce nebo nohy, nedotýkejte se výrobku ani jeho přívodního kabelu.
• Přívodní kabel při vypojování držte za zástrčku, netahejte za vodič.
• Pokud je pro použití potřeba prodlužovací kabel, vyberte takový, který odpovídá bezpečnostním
normám a je určen pro dané napětí.
• Přístroj smí být zapojen pouze do zásuvky odpovídající platným předpisům a normám.
• Plotýnky není třeba zapínat předem, aby se zahřály. Tento výrobek začne zahřívat ihned.
• Nedoporučuje se vařič používat souvisle po dobu delší než jednu hodinu. Delším použitím můžete
zkracovat jeho životnost.
• Při použití udržujte nad plotýnkami prostor alespoň 50 cm, ze stran alespoň 10 cm.
• Výrobce ani distributor nejsou zodpovědní za škody a zranění způsobené nesprávným použitím
tohoto výrobku.

Údržba a čištění
Než začnete s čištěním, ujistěte se, že je zařízení vypnuté a vypojené ze zásuvky.
Před čištěním nechte zařízení alespoň 30 minut vychladnout.
Zařízení čistěte pouze lehce navhlčeným hadříkem s trochou slabého čisticího prostředku.
Používejte pouze čisticí prostředky vhodné pro daný povrch, sklokeramika, smalt nebo nerez.
Dávejte pozor, aby nebyl hadřík příliš vlhký a nezanechával po sobě na zařízení stojící vodu.
Po setření navlhčeným hadříkem zařízení utřete suchou papírovou utěrkou, nebo suchým
měkkým hadříkem.
Nepoužívejte pro čištění brusné čisticí prostředky.

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení
Uvedený symbol na výrobku, jeho příslušenství, obalu nebo na průvodních dokumentech označuje, že
s výrobkem nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Prosím odevzdejte tento výrobek na
příslušné sběrné místo, kde bude provedena odborná recyklace tohoto elektronického zařízení. V Evropské
unii a v ostatních evropských zemích jsou zřízena sběrná místa pro použité elektrické a elektronické
zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, předcházíte možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace
všech těchto materiálů přispívá také k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte
staré elektrické a elektronické zařízení současně s domovním odpadem. Pro podrobnější informace
o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek
zakoupili. Podrobnosti také naleznete v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále na
internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto
druhu odpadu mohou být v souladu s platnými předpisy a zákony uděleny pokuty.

Dovozce:
GM electronic, spol. s r. o.
Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz
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Elektrický varič so sklokeramickými
platňami Vigan SKV2B/SKV2X
Technické údaje
Napájanie: 230V ~ 50Hz
Príkon: 1 200 W a 800 W (celkom 2 000W)
Priemery platní: 19 a 16 cm
Hmotnosť brutto: 3,5 kg
Hmotnosť netto: 2,6 kg
Rozmery výrobku bez obalu: 468 x 247 x 71 mm
Rozmery výrobku s obalom: 490 x 285 x 88 mm
Počet ks v kartóne: 5
Prevedenie: Biely smalt (SKV2B), Nerez (SKV2X)

1

Popis spotřebiče

1. Varná sklokeramická platnička
2. Indikačné svetlá
3. Otočný regulátor výkonu

2

Použitie výrobku

3

2

Pred použitím
• Vyberte varič z krabice a odstráňte z neho všetok obalový materiál i prípadné fólie, samolepky alebo
papier (pozor, neodstraňujte výrobný štítok umiestnený na spodnej strane variča!).
• Do štyroch otvorov na spodnej strane výrobku pripevnite stabilizačné gumové nožičky
• Pred použitím sa vždy uistite, že je výrobok umiestnený na rovnom, suchom a teplu odolnom povrchu.
• Pred prvým použitím platničky rozpáľte na najvyššie nastavenie (pozícia 5) a nechajte ich zapnuté
po 3 až 5 minút. Tým odstránite ochrannú vrstvu. Platničky môžu vydávať trochu dymu, čo je 		
normálny jav. Počas tejto procedúry sa nesmie na platničke nič nachádzať.
• Varič je veľmi horúci, nedotýkajte sa povrchu počas používania variča ani po vypnutí,
kým úplne nevychladne!

Bežné použitie
•
•
•
•

Nastavte podľa potreby ovládanie teploty medzi stupňami 2 a 5.
Rozsvietené indikačné svetlo znamená, že daná platnička je zapnutá.
Keď indikačné svetlo zhasne, znamená to, že platnička dosiahla zvolenej teploty.
Ako udržať jedlo teplé:
a) Otočte gombíkom na pozíciu 1 pre uchovanie jedla pri konštantnej teplote.
b) Otočte gombíkom na pozíciu OFF a jedlo zostane teplé po zhruba 30 minút, než platnička vychladne.
• Keď varič nepoužívate, uistite sa, že je gombík na pozíciu OFF a prístroj je vypojený zo zásuvky.
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Poznámky k použitiu
Používajte len železný, hliníkový a keramický riad. NIE SKLENENÝ.
Používajte hrnce a panvice s plochým dnom.
Priemer dna panvice alebo hrnca musí mať rovnaký, alebo max. o 2 cm väčší, než je priemer platne
Nepoužívajte riad s nestabilnou základňou, hrozí jeho prevrhnutie. Tiež sa neodporúča používať riad
s väčším priemerom, než má platnička. Kvôli nesprávnemu šíreniu tepla sa zvyšuje spotreba elektriny.

Dôležité bezpečnostné upozornenia:

Starostlivo si prečítajte všetky inštrukcie v tomto manuáli. Manuál zachovajte aj pre neskoršie
použitie, pretože obsahuje dôležité informácie o použití, bezpečnosti a údržbe.
• Po rozbalení sa uistite, že prístroj neutrpel poškodenie počas prevozu. Pokiaľ máte pochybnosti,
nepoužívajte výrobok a kontaktujte dodávateľa, nebo odborný servis.
• Ak je na platničke prasklina, ihneď vypnite napájanie a prestaňte výrobok používať.
• Pred pripojením k napájacej zásuvke sa uistite, že napätie vyznačené na štítku na výrobku je rovnaké,
ako je vo vašej rozvodnej sieti.
• Tento výrobok nie je určený na to, aby bol používaný deťmi bez dozoru.
• Uistite sa tiež, že si deti s týmto výrobkom nehrajú.
• Ak sa tento výrobok nachádza v blízkosti detí, je potrebné, aby boli pod dozorom.
• Nepoužívajte výrobok vonku bez patričných bezpečnostných opatrení.
• Toto zariadenie je navrhnuté len pre varenie a ohrievanie jedla a môže používať len, ak sú na
platničkách umiestnené hrnce alebo panvice (nie prázdne!).
• Neponárajte tento výrobok do žiadnej kvapaliny.
• Pred čistením, údržbou, opravou alebo premiestňovaním prístroja je nutné vypojiť napájací kábel zo zásuvky.
• Nesprávna inštalácia môže viesť k riziku požiaru, elektrického šoku a / alebo zranenia.
• Toto zariadenie v sebe nemá žiadne časti, ktoré smie udržiavať sám užívateľ. Zariadenie neopravujte,
nerozoberajte a neupravujte.
• Nesiahajte na povrchy alebo platničky, keď prístroj pracuje alebo chladne po použití.
• Nedovoľte, aby sa pri použití alebo chladnutí dotýkal napájací kábel platničky.
• Keď pracuje, nenechávajte zariadenie bez dozoru.
• Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je na ňom zahrievaný olej alebo iný tuk.
• Pred uložením je potrebné, aby zariadenie úplne vychladlo. Nechajte zariadenie chladnúť aspoň 30 minút.
• V blízkosti variča by sa nemali nachádzať horľavé materiály, ako napríklad záclony.
• Varič neumiestňujte na povrch, ktorý sa môže vplyvom tepla poškodiť.
Je potrebné tepelne izolujúce základňa.
• Počas použitie by nemal visieť napájací kábel cez hranu pracovnej plochy.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobná
kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia užívateľa.
• Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí do ôsmich rokov veku) so zníženými
fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli udelené inštrukcie ohľadom použitia zariadenia osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Udržujte zariadenie a napájací kábel z dosahu detí.
• Kovové predmety ako napríklad príbory, neklaďte na povrch variča, pretože sa môžu zahriať.
• Prístroj nie je určený, aby bol ovládaný pomocou externého časovača alebo diaľkového ovládania.
• Varovanie: povrchy sa počas použitia silno zahrievajú.
• Toto zariadenie je určené len pre domáce použitie.
• Ak zariadenie nepracuje správne, bolo poškodené napríklad pádom alebo spadlo do vody,
nepoužívajte ho.
• Tento výrobok je určený pre úpravu jedla, nie pre vykurovanie a ďalšie účely.
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• Ak máte vlhké ruky, alebo nohy, nedotýkajte sa výrobku ani jeho prívodného kábla.
• Prívodný kábel pri vypájaní držte za zástrčku, neťahajte za vodič.
• Ak je pre použitie potrebný predlžovací kábel, vyberte taký, ktorý zodpovedá bezpečnostným
normám a je určený pre dané napätie.
• Prístroj smie byť zapojený iba do zásuvky zodpovedajúcej platným predpisom a normám.
• Platničky netreba zapínať vopred, aby sa zahriali. Tento výrobok začne zohrievať ihneď.
• Neodporúča sa varič používať súvisle po dobu dlhšiu ako jednu hodinu. Dlhším použitím môžete
skracovať jeho životnosť.
• Pri použití udržujte nad platničkami priestor aspoň 50 cm, zo strán aspoň 10 cm.
• Výrobca ani distribútor nie sú zodpovední za škody a zranenia spôsobené nesprávnym použitím
tohto výrobku.

Údržba a čistenie
Než začnete s čistením, uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené zo zásuvky.
Pred čistením nechajte zariadenie aspoň 30 minút vychladnúť.
Zariadenie nie je navrhnuté tak, aby ho smela rozobrať nekvalifikované osoba.
Používajte iba čistiace prostriedky vhodné na daný povrch, sklokeramika, smalt alebo nerez.
Dávajte pozor, aby nebola handrička príliš vlhká a nezanechávala po sebe na zariadení stojacu vodu.
Po zotretí navlhčenou handričkou zariadenie utrite suchou papierovou utierkou.
Nepoužívajte na čistenie brúsne čistiace prostriedky.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
Uvedený symbol na výrobku, jeho príslušenstve, obale alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že
s výrobkom nesmie byť nakladané ako s bežným komunálnym odpadom. Prosím odovzdajte tento výrobok
na príslušné zberné miesto, kde bude vykonaná odborná recyklácia tohto elektronického zariadenia.
V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách sú zriadené zberné miesta pre použité elektrické
a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, predchádzate možným negatívnym
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej manipulácie
s týmto výrobkom. Recyklácia všetkých týchto materiálov prispieva tiež k ochrane prírodných zdrojov.
Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia súčasne s domovým odpadom. Pre
podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu
alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Podrobnosti tiež nájdete v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v SR č. 185/2001
Zb. v platnom znení. Ďalej na internetových stránkach www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidácia elektroodpadu).
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s platnými predpismi a zákonmi udelené pokuty.

Dovozca:
GM electronic, spol. s r. o.
Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz
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Electric stove with glass-ceramic
plates Vigan SKV2B/SKV2X
Specifications
Power supply: 230 V ~ 50 Hz
Power consumption: 1 200 W and 800 W (total of 2 000 W)
Plates diameters: 19 and 16 cm
Gross weight: 3.5 kg
Net weight: 2.6 kg
Product dimensions without package: 468 x 247 x 71 mm
Product dimensions in package: 490 x 285 x 88 mm
Number of pieces in a carton: 5
Design: white enamel (SKV2B), stainless steel (SKV2X)

1

Description
of the appliance

1. Electric ceramic hotplate
2. Indication lights

3. Rotary power regulator knobs

2

Operating Instructions

3

2

Before use
• Remove cooker from the box, and remove any packing material and any film, labels or paper
(be careful, do not remove the sticker on the bottom of the stove!).
• Attach rubber feet to the four holes on the bottom site.
• Before using, always make sure that the product is placed on a flat, dry and heat resistant surface
• Before using your hot plate for the first time, turn the hot plate to the highest setting (position 5)
and let it stand 3 to 5 minutes. This allows the special pre-use protective coating to evaporate.
A bit of smoke and smell is normal. Ensure nothing is on the hot plate.
• The stove is very hot, do not touch the surface during use stoves even after shutdown,
until completely cooled!

Daily use
•
•
•
•

Turn temperature controller between 2 and 5 and adjust during cooking as needed.
The indicator light will turn on to indicate that the relevant cooker is heating.
The indicator light on the appliance will turn off when it reaches the selected temperature.
To keep food warm:
a) Turn the dial to 1 to maintain food at a constant warm temperature.
b) Turn the dial to OFF and food will stay warm for up to 30 minutes, as the plate gradually cools down.
• When not in use. Be sure to turn the dial to OFF and disconnected from the power outlet.
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Notes on use
Use only stainless steel, aluminium and ceramic. NOT GLASS.
Use cooking pots or pans that have a flat base.
The diameter of the pan base needs to be 2 cm bigger than the diameter of the heating plate.
Do not use pans and pots with an unstable base, it can easily fall. It is also recommended to use dishes
with a larger diameter than the plate.
Due to improper heat diffusion electricity consumption increases.

Important Safety Instructions:

Carefully read the instruction’s in this manual and keep them from further reference for the duration
of the products life. They include important instructions regarding operation, safety for installing,
using and maintaining the product.
• After unpacking, make sure that the appliance is intact with no signs of damage caused by transport.
If in doubt. Do not use the appliance and contact the supplier or the nearest service.
• If there is crack on the heating plate, immediately cut off the power supply and stop usage.
• Before connecting the appliance, make sure that the power supply voltage corresponds with that
shown on the rating label.
• The appliance is not intended for use by children or infants without supervision.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Supervision is necessary when the appliance is used near children.
• Do not operate the appliance outdoors without adequate precautions.
• The appliance is designed only for heating and warming food and must only be used when cooking
pots or pans are placed on it.
• Do not immerse in liquid.
• The power plug must be removed from power socket before cleaning, servicing, maintenance or
moving the appliance.
• Improper installation may result in the risk of fire, electric shock and/or injury to persons.
• The appliance has no user-serviceable parts contained within. Do not attempt to repair, disassemble
or modify the appliance.
• Do not the touch the surface or hotplate when the appliance is operating
or cooling down after use.
• Do not allow the cord to touch the hotplate during operation or cooling down after use.
• Do not leave the appliance unattended when the appliance is operating.
• Do not leave the appliance without supervision when oil and/or fat is being heated.
• The appliance must be cooled down completely after use before storing. Please allow at least
30 minutes for the appliance to cool down.
• The cooker should be kept well clear of any inflammable materials such as curtains and other
flammable materials .
• The cooker should not be placed direct on a surface that could be damaged by heat, A heatinsulating base may be needed.
• The power cord should not hang over the edge of the work surface during operation.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or
a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Keep the appliance and its cord out of reach of children.
• Do not put the metallic objects such as knives, forks, spoons and lids on the hob
surface as they can get hot.

str

9

• The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate
remote-control system.
• Warning: The surfaces are liable to get hot during use.
• This device is intended for home use only.
• If the device is not working properly, has been damaged by being dropped or fell into the water,
do not use it.
• This product is intended for processing of food, not for heating and other purposes.
• If your hands or feet’s are wet, do not touch the product or the power cable.
• When unplugging, hold the power cord by the plug, do not pull the wire.
• If you need to use an extension cord, choose one that meets the safety standards and is designed for
a given voltage.
• The device may only be plugged into an outlet in compliance with current regulations and standards.
• Hotplates not need to be turned on in advance, to keep warm. This product begins to warm up
immediately.
• It is not recommended to use this product for longer than one hour continuously.
Prolonged use can shorten its life.
• Try to keep the space above the plates at least 50 cm from the sides at least 10 cm.
• The manufacturer and distributor are not liable for damage or injury caused by improper use
of this product.

Care and Cleaning Instruction
Please ensure appliance is disconnected from the power supply and switched off before attempting
any cleaning.
Please allow at least 30 minutes for the appliance to cool down after use before you start cleaning.
The appliance is not designed to be dismantled by an unqualified technician.
Only use cleaning agents suitable for the surface, ceramic, enamel or stainless steel.
Care must be taken to ensure the cloth is sufficiently dry so that it does not leave any standing water.
After wetting down with a soapy cloth, dry the surface with a dry paper towel.
Do not use abrasive cleaning materials.

Disposal of old electrical and electronic equipment

This symbol on the product, its accessories, packaging or accompanying documents indicates that the
product should not be treated as household waste. Please take this product to the respective collection
point where will be carried out specialist recycling of electronic equipment. In the European Union
and other European countries there are collection points for used electrical and electronic equipment.
By ensuring proper product disposal, you prevent potential negative impact for the environment and
human health, which could result from improper handling of this product. Recycling of these materials
also helps to preserve natural resources. For this reason, please do not throw the old electric and
electronic equipment together with household waste. For more information please contact your local authority,
any service company liquidating household waste or the store where you purchased the product. Details also refer
to the relevant laws about waste, in the Czech Republic no. 185/2001 Coll. as amended. Furthermore, the website
www.elektrowin.cz and www.asekol.cz (disposal of electrical waste). The improper disposal of this waste can be in
accordance with applicable laws, regulations and fines.

Importer:
GM electronic, spol. s r. o.
Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz
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Záruka

Na tento výrobek platí záruka po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení. Tato záruka se vztahuje na závady způsobené
vadným materiálem nebo chybou při výrobě. Neplatí, pokud k závadě došlo kvůli mechanickému poškození,
živelné pohromě či jiné neodvratné události, připojení k nesprávnému síťovému napětí, úpravami nebo opravami
provedenými nekvalifikovanými a neoprávněnými osobami, nesprávnému použití nebo použití jiným způsobem, než
je uvedeno v návodu.
Pamatujte, že tento výrobek slouží pouze k domácímu, nikoliv profesionálnímu použití.
Zjištění, že vám tento výrobek nevyhovuje, není důvodem k reklamaci.
Pokud chcete výrobek reklamovat, předložte spolu s ním doklad o koupi.
Všechny doklady o koupi a o případných servisních opravách výrobku uschovejte po dobu minimálně 3 let pro
zajištění kvalitního záručního a pozáručního servisu.
Pokud dojde v poruše vašeho přístroje, kontaktujte prodejce, u něhož jste jej zakoupili,
nebo servis na následující adrese:
		
		
		
		

Servis: Interservis Liberec s r.o.
28. října 41, 460 07 Liberec 7
www.inter-servis.cz
tel.: 482 771 547

Záruka

Na tento výrobok platí záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Táto záruka sa vzťahuje na poruchy
spôsobené chybným materiálom alebo chybou pri výrobe. Neplatí, ak k nej došlo kvôli mechanickému poškodeniu,
živelnej pohrome či inej neodvratnej udalosti, pripojeniu k nesprávnemu sieťovému napätiu, úpravami alebo
opravami vykonanými nekvalifikovanými a neoprávnenými osobami, nesprávnemu použitiu alebo použitiu iným
spôsobom, než je uvedené v návode.
Pamätajte, že tento výrobok slúži len k domácemu, nie profesionálnemu použitiu.
Zistenie, že vám tento výrobok nevyhovuje, nie je dôvodom na reklamáciu.
Pokiaľ chcete výrobok reklamovať, predložte spolu s ním doklad o kúpe.
Všetky doklady o kúpe a o prípadných servisných opravách výrobku uchovajte po dobu minimálne 3 rokov pre
zabezpečenie kvalitného záručného a pozáručného servisu.
Pokiaľ dôjde v poruche vášho prístroja, kontaktujte predajcu, u ktorého ste ho zakúpili,
alebo servis na tejto adrese:
		
		
		
		

Servis: TV - AV Elektronic, s. r. o.
Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina
www.tvav.sk
Príjem zákazok: tel.: +421 41/562 60 61; e-mail: tvav@tvav.sk

Warranty

We offer warranty for 24 months sounting from the day of purchase by you. This warranty covers defect caused
by defective material or error in workmanship. It does not cover defects caused by mechanical damage, natural
disaster of other inevitable events, connecting to the wrong power grid voltage, modifications or service work by
non-qualified or unauthorized personal, misuse or use in contradiction to this manual.
Please remember, that this product is only for home use, not professional use.
If you find out, that this product does not suit you, it is not a reason for a complaint.
In the case of complaint please submit receipt.
All documents about your purchase and service repairs on any product keep for at least three years to ensure
quality customer service.
In the case of malfunction of your product, please contact the dealer, you bought
it from, or service at the following address:
		
		
		
		

Service: Interservis Liberec s r.o.
28. října 41, 460 07 Liberec 7
www.inter-servis.cz
tel.: +420 482 771 547

