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2 GRATULÁLUNK

Gratulálunk 
új PW 3010 tányérmelegítőjének megvásárlásához



AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig 
ügyelünk az Ön biztonságára. Mindazonáltal kérjük, az elektromos eszközök használatánál 
óvatosan járjon el, és tartsa be a következő utasításokat:

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A PW 3010 TÁNYÉRMERLEGÍTŐ 
HASZNÁLATÁHOZ.

• Ezt a készüléket 8 évnél 
idősebb gyermekek 
és csökkent fi zikai, 
szellemi vagy mentális 
képességű személyek 
csak felügyelet alatt 
használhatják, vagy 
ha tájékoztatták őket 
a készülék biztonságos 
használatáról és 
tisztában vannak az 
esetleges veszélyekkel.

• A gyermekeknek 
tilos a készülékkel 
játszani. A tisztítást 
és karbantartást nem 
végezhetik gyermekek 
felügyelet nélkül.

• Ha a tápkábel 
sérült, cseréjét bízza 
szervizközpontra, hogy 

elkerülje veszélyes 
helyzetek kialakulását.

• Sérült hálózati kábellel 
a készüléket tilos 
használni.

Fontos instrukciók. 
Olvassa el ezt az útmu-
tatót. Őrizze meg későbbi 
felhasználás céljából.

Ne szúrjon bele 
gombostűt vagy más 
hegyes tárgyat.

3AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN



4 AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN

3 év alatti gyermekek 
számára nem való.

A címkével ellátott 
oldalt mindig lefelé kell 
fordítani.

Ne mossa. A készülék 
nem mosható.

Ne távolítsa el a címkét 
a készülékről.

• Ha a készüléket 
nem használja, 
húzza ki a tápkábel 
csatlakozóját a hálózati 
aljzatból, és várja meg, 
míg teljesen kihűl. 
Aztán tegye egy jól 
szellőző száraz helyre, 
ahol gyermekek és 
állatok nem férhetnek 
hozzá.

• Rendszeresen 
ellenőrizze 
a készüléket, nem 
jelennek-e meg rajta 
az elhasználódás 
vagy a meghibásodás 
jelei. Ha ilyen 
jeleket tapasztal, 
ha a készüléket 
nem megfelelően 
használták vagy 
nem működik, ne 
használja a készüléket, 
és forduljon a Catler 
márkaszervizéhez.
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• Ez a készülék 
orvosi használatra 
kórházakban nem 
alkalmas.

• Ezt a készüléket nem 
használhatják olyan 
személyek, akik nem 
érzékelik a hőt, és 
más fogyatékkal élő 
személyek, akik nem 
képesek reagálni 
a túlmelegedésre.

• Három évesnél 
fi atalabb gyermekek 
nem használhatják 
ezt a készüléket, mert 
nem képesek reagálni 
a túlmelegedésre.

• Ezt a készüléket ne 
használják három évnél 
idősebb kisgyermekek 
sem, ha a szülő vagy 
gondviselő nem 
állította be a vezérlő 
berendezéseket, 
vagy ha a gyermeket 

nem tanították meg 
a vezérlő berendezések 
biztonságos 
kezelésére.

• Ez a készülék tányérok 
melegítésére való. 
Ne használja más célra, 
mint amire szánták.

• Ez a készülék csak 
háztartási használatra 
való. Nem alkalmas 
olyan helyeken történő 
használatra, mint:

 –  személyzeti 
konyhasarok 
üzletekben, 
irodákban és más 
munkahelyeken;

 –  hotel- vagy 
motelszobák és más 
lakóterek;

 –  földművelő 
gazdaságok;

 –  szállást és 
reggelit biztosító 
vendéglátóhelyek.
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• Az első használat 
előtt győződjön meg 
róla, hogy a hálózati 
aljzat feszültsége 
megegyezik 
a készülék alsó részén 
található címkén 
jelzett feszültséggel. 
Bármilyen kétség 
esetén forduljon 
szakképzett 
villanyszerelőhöz.

• A készülék használata 
előtt fi gyelmesen 
olvassa el valamennyi 
utasítást, és az 
útmutatót tegye 
biztonságos helyre 
esetleges későbbi 
szükség esetére. Kérjük 
tartsa be az ebben az 
útmutatóban található 
utasításokat.

• Ne használja 
a készüléket 
programozóval, 
időkapcsolóval 

vagy bármilyen 
más tartozékkal, 
ami a készüléket 
önműködően 
kapcsolja.

• A tápkábelt ne 
hagyja az asztal 
vagy konyhapult 
széléről lógni, forró 
felülethez érni vagy 
összegabalyodni.

• Ha a készüléket már 
nem kívánja használni, 
a csatlakozódugót 
húzza ki a fali aljzatból.

• Ne használja 
a melegítőt 
a szabadban vagy 
nedves környezetben.

• Soha ne melegítsen 
műanyag- vagy 
habtányért. Kizárólag 
porcelán- vagy 
cseréptányérokat 
használjon.

AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
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• A melegítőt, 
a tápkábelt 
és a tápkábel 
csatlakozóját ne mossa 
folyó víz alatt, és ne 
merítse vízbe vagy más 
folyadékba.

• A melegítőt semmilyen 
körülmények 
között ne hajlítsa 
meg túlságosan, 
és másképp 
se deformálja. 
Megsérülhet.

• A melegítőbe soha 
ne tegyen vizes vagy 
nedves tányért.

• Amikor a tányért 
kiveszi a zsebből, 
mindig használjon 
védőkesztyűt vagy 
konyharuhát. A tányér 
nagyon forró. 
Égési sérülést 
szenvedhet.

• A készüléket ne 
tegye gáz- vagy 
villanytűzhelyre, se 
annak közelébe, vagy 
olyan helyre, ahol forró 
sütővel érintkezhet.

• A melegítő 
külső burkolata 
nem cserélhető. 
Semmiképpen ne 
próbálja levenni.

AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
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ISMERKEDJEN MEG A PW 3010 TÁNYÉRMELEGÍTŐVEL
1. Zsebek (4 zseb max. 8 tányérhoz)
2. Textilbevonat
3. Fűtőszál (a textilbevonat alatt)
Tápkábel (nem lathato az abran)
Belső termosztát (nem látható az ábrán)

1

2

3
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A PW 3010 TÁNYÉRMELEGÍTŐ HASZNÁLATA

Az első használat előtt
Az első használat előtt távolítson el 
a melegítőről minden csomagolást, 
reklámmatricát/címkét.

Használat
1. A tányérmelegítőt tegye egyenes és 

száraz felületre. Győződjön meg róla, 
hogy a címkével ellátott oldala lefelé néz.

2. Az egyes zsebekbe tegye be a tiszta és 
száraz tányérokat. Egy zsebbe 2 tányért 
tehet. Így egyszerre akár 8 tányért is 
melegíthet.

3. A tápkábel csatlakozóját dugja be 
hálózati aljzatba. A tányérok melegítése 
automatikusan megkezdődik.

4. Amint a tányérok elég melegek, húzza 
ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati 
aljzatból, és várja meg, míg a melegítő 
teljesen kihűl. Amikor a tányérokat 
kiveszi a zsebből, mindig használjon 
védőkesztyűt vagy konyharuhát. A tányér 
nagyon forró. Ha további tányérokat kell 
melegítenie, tegye őket a zsebekbe, és 
dugja vissza a tápkábelt a fali aljzatba.

Figyelmeztetés:
Mielőtt a tányérokat beteszi, ellenőrizze, 
teljesen szárazak-e.
Amikor a tányérokat kiveszi a zsebből, mindig 
használjon védőkesztyűt vagy konyharuhát. 
A tányér nagyon forró. Égési sérülést 
szenvedhet. 

Ajánlott melegítési idő
1 – 4 tányér  30 – 45 perc
5 – 8 tányér  60 perc

A melegítési idő függ a tányérok anyagától és 
vastagságától.

MEGJEGYZÉS

Ötletek a helyes melegítéshez
Mindig egyforma nagyságú, azonos anyagból 
készült és azonos vastagságú tányérokat 
melegítsen.
Mindig tiszta tányérokat használjon, hogy az 
ételmaradékok ne szennyezzék be a takarót.
Soha ne tegyen be nedves vagy vizes 
tányérokat.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt először mindig húzza ki 
a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzatból, 
és várja meg, míg a készülék teljesen kihűl.

A melegítő tisztításához csak száraz rongyot 
használjon. Ha a melegítőn foltok jelennek 
meg, ezeket egy kevés tisztítószerhabbal 
távolíthatja el. Azonnal szárítsa meg.
A melegítőt a szárítás érdekében soha ne 
vasalja.

Figyelmeztetés:
A tisztításhoz ne használjon éles eszközöket, 
vegyszert, oldószert, benzint vagy egyéb 
hasonló anyagot. Semmi esetre se tisztítsa 
a tányérmelegítőt gőzkészülékkel.

Tárolás
Mielőtt elteszi, győződjön meg róla, hogy 
a melegítő tiszta, száraz és teljesen kihűlt. 
Jól szellőző száraz helyen tárolja, ahol 
gyermekek és állatok nem férhetnek hozzá.

FIGYELEM:
A MELEGÍTŐT, A TÁPKÁBELÉT ÉS 
A TÁPKÁBEL CSATLAKOZÓJÁT NE MOSSA 
FOLYÓ VÍZ ALATT, ÉS NE MERÍTSE VÍZBE 
VAGY MÁS FOLYADÉKBA.
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA 
VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE 
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék 
nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket 
kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a  termékek 
visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A  termék helyes megsemmisítésével segít 
megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek 
a  hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a  helyi hatóságnál 
vagy a  legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a  helyi előírásokkal 
összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az 
eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat 
a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

II. osztály – Az áramütés elleni védelmet kettős vagy megerősített szigetelés biztosítja.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek, minden mó-
dosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


