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2 GRATULUJEME

Gratulujeme 
vám k zakoupení vašeho nového ohřívače talířů PW 3010



VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až po 
samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste 
při používání elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽÍTÍ OHŘÍVAČE TALÍŘŮ PW 3010.

•  Tento spotřebič 
mohou používat děti 
ve věku 8 let a starší 
a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními 
schopnostmi nebo 
s nedostatkem 
zkušeností a znalostí, 
pokud jsou pod 
dozorem nebo 
byly poučeny 
o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem 
a rozumí případným 
nebezpečím.

•  Děti si se spotřebičem 
nesmějí hrát. Čištění 
a údržbu nesmějí 
provádět děti bez 
dozoru.

•  Pokud je přívodní 
kabel poškozen, 
jeho výměnu 
svěřte odbornému 
servisnímu středisku, 
aby se zabránilo 
vzniku nebezpečné 
situace. Spotřebič 
s poškozeným 
přívodním kabelem je 
zakázáno používat.

Důležité instrukce. 
Přečtěte si tento návod. 
Uschovejte pro pozdější 
použití.
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Nezapichujte špendlíky 
ani jiní ostré přeměty.

Nevhodné pro děti do 
3 let.

Strana se štítkem musí 
vždy směřovat dolů.

Neprat. Spotřebič není 
určený k praní.

Neodstraňujte štítek ze 
spotřebiče.

•  Pokud nebudete 
spotřebič používat, 
odpojte zástrčku 
přívodního kabelu od 
síťové zásuvky a nechte 
jej zcela vychladnout. 
Poté uložte na dobře 
větrané a suché místo 
mimo dosah dětí 
a zvířat.

•  Pravidelně spotřebič 
zkontrolujte, zda 
nejeví známky 
opotřebení nebo 
poškození. Pokud se 
takové známky objeví, 
pokud byl spotřebič 
nesprávně používán 
nebo nepracuje, 
přestaňte spotřebič 
používat a obraťte se 
autorizované servisní 
středisko značky Catler.

•  Tento spotřebič není 
určen pro lékařské 
použití v nemocnicích.

•  Tento spotřebič 
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nesmějí používat 
osoby nevnímající 
teplo a ostatní 
hendikepované osoby, 
které nejsou schopny 
reagovat na přehřátí.

•  Děti mladší tří let 
nesmějí používat tento 
spotřebič, protože 
nejsou schopny 
reagovat na přehřátí.

•  Tento spotřebič nemají 
používat malé děti 
starší tří let, jestliže 
nejsou řídicí zařízení 
nastavena rodičem 
nebo opatrovníkem 
nebo, pokud nebylo 
dítě dostatečně 
instruováno, jak 
ovládat bezpečně řídicí 
zařízení.

•  Tento spotřebič je 
určen k nahřívání 
talířů. Nepoužívejte jej 
k jiným účelům, než ke 
kterým je určen.

•  Tento spotřebič je 
určen pouze pro 
použití v domácnosti. 
Není určen pro použití 
v prostorách, jako jsou:

 –  kuchyňské kouty 
pro personál 
v obchodech, 
kancelářích 
a ostatních 
pracovištích;

 –  hotelové nebo 
motelové pokoje 
a jiné obytné 
prostory;

 – zemědělské farmy;
 –  podniky zajišťující 

nocleh se snídaní.
•  Před prvním použitím 

se prosím ujistěte, že 
napětí ve vaší síťové 
zásuvce odpovídá 
napětí uvedenému 
na typovém štítku 
ve spodní části 
přístroje. Pokud máte 
jakékoliv pochybnosti, 
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obraťte se prosím 
na kvalifi kovaného 
elektrikáře.

•  Pečlivě si přečtěte 
všechny instrukce před 
ovládáním spotřebiče 
a uložte je na bezpečné 
místo pro možné 
použití v budoucnu. 
Dodržujte instrukce 
uvedené v tomto 
návodu.

•  Nepoužívejte 
tento spotřebič 
s programátorem, 
časovým spínačem 
nebo jakoukoli jinou 
součástí, která spíná 
přístroj automaticky.

•  Přívodní kabel 
nenechávejte viset 
přes okraj stolu nebo 
pracovní desky, 
dotýkat se horkých 
ploch nebo se zamotat.

•  Pokud nebudete 
spotřebič používat, 

odpojte zástrčku 
přívodního kabelu od 
síťové zásuvky.

•  Nepoužívejte ohřívač 
venku nebo ve vlhkém 
prostředí.

•  Nikdy nenahřívejte 
plastové nebo pěnové 
talíře. Vždy používejte 
pouze porcelánové 
nebo kameninové 
talíře.

•  Ohřívač, jeho přívodní 
kabel a zástrčku 
přívodního kabelu 
neomývejte pod 
tekoucí vodou 
a neponořujte do vody 
nebo jiné tekutiny.

•  V žádném případě 
ohřívač nadměrně 
nepřekládejte ani jinak 
nedeformujte. Hrozí 
jeho poškození.

•  Nikdy do ohřívače 
nevkládejte mokré 
nebo vlhké talíře.

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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•  K vyjmutí talířů ze 
záhybu vždy používejte 
ochranné rukavice 
nebo utěrku. Talíře jsou 
velmi horké. 
Hrozí riziko popálení.

•  Nestavte spotřebič 
na plynový nebo 
elektrický sporák ani 
do jeho blízkosti nebo 
do míst, kde by se 
mohl dotýkat horké 
trouby.

•  Vnější obal ohřívače 
není vyměnitelný. 
V žádném případě 
se nepokoušejte jej 
odejmout.

VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
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SEZNAMTE SE SE SVÝM OHŘÍVAČEM TALÍŘŮ PW 3010
1. Záhyby (4 záhyby jsou určeny až pro 8 talířů)
2. Textilní potah
3. Topná spirála (pod textilním potahem)
Přívodní kabel (nezobrazen)
Vnitřní termostat (nezobrazen)

1

2

3
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POUŽITÍ VAŠEHO OHŘÍVAČE TALÍŘŮ PW 3010

Před prvním použitím
Před prvním použitím odstraňte z ohřívače 
veškeré obaly a reklamní štítky/etikety.

Použití
1. Položte ohřívač talířů na čistý a suchý 

povrch. Ujistěte se, že strana se štítkem 
směřujte dolů.

2. Do jednotlivých záhybů vložte čisté 
a suché talíře. Do jednoho záhybu 
můžete vložit až 2 talíře. Budete tak moci 
ohřívat až 8 talířů najednou.

3. Zástrčku přívodního kabelu zapojte 
do síťové zásuvky. Ohřev talířů se 
automaticky spustí.

4. Jakmile jsou talíře dostatečně ohřáté, 
odpojte zástrčku přívodního kabelu 
od síťové zásuvky a nechte ohřívač 
vychladnout. K vyjmutí talířů ze záhybu 
vždy používejte ochranné rukavice nebo 
utěrku. Talíře jsou velmi horké. Pokud 
potřebujete ohřát další talíře, vložte je 
do záhybů a znovu zapojte zástrčku do 
síťové zásuvky.

Upozornění:
Před vložením talířů se ujistěte, že jsou talíře 
zcela suché.
K vyjmutí talířů ze záhybu vždy používejte 
ochranné rukavice nebo utěrku. Talíře jsou 
velmi horké. Hrozí riziko popálení. 

Doporučená doba nahřívání
1 – 4 talíře  30 – 45 minut
5 – 8 talířů  60 minut

Délka doby nahřívání závisí na materiálu 
a tloušťce talířů.

POZNÁMKA

Tipy na správné nahřívání
Ohřívejte vždy talíře, které jsou stejné velké, 
jsou ze stejného materiálu a o stejné tloušťce.
Používejte vždy čisté talíře, abyste 
nekontaminovali dečku zbytky potravin.
Nikdy nevkládejte vlhké nebo mokré talíře.
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ
Před čištěním ohřívače vždy nejdříve odpojte 
zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky 
a nechte jej dostatečně vychladnout.

K čištění ohřívače používejte pouze suchý 
hadřík. Pokud se na ohřívači vyskytne skvrna, 
můžete ji odstranit pomocí malého množství 
saponátové pěny. Ihned vysušte.
Nikdy ohřívač nežehlete, abyste jej vysušili.

Upozornění:
K čištění nepoužívejte ostré předměty, 
chemikálie, ředidla, rozpouštědla, benzín ani 
jiné podobné látky. V žádné případě nečistěte 
ohřívač talířů pomocí parního přístroje.

Uložení
Před uložením se ujistěte, že je ohřívač 
čistý, suchý a zcela vychladlý. Uložte jej na 
dobře větrané suché místo mimo dosah dětí 
a zvířat.

VAROVÁNÍ:
OHŘÍVAČ, JEHO PŘÍVODNÍ KABEL 
ANI ZÁSTRČKU PŘÍVODNÍHO KABELU 
NEOMÝVEJTE POD TEKOUCÍ VODOU 
A NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÉ 
TEKUTINY.
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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. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo 
dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace 
o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Výrobek je v souladu s požadavky EU.

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
na jejich změnu.

Čeština je původní verze.
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


