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2 GRATULUJEMY

Gratulujemy 
zakupu nowego podgrzewacza do talerzy PW 3010



TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo i dlatego od samego początku projektowania do 
końca procesu produkcji zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika. 
Pomimo to prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania urządzeń elektrycznych 
i przestrzeganie poniższych zaleceń:

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA 
PODGRZEWACZA DO TALERZY PW 3010.

•  Z niniejszego 
urządzenia mogą 
korzystać dzieci 
w wieku od 8 lat oraz 
osoby o obniżonych 
zdolnościach 
fi zycznych 
i umysłowych 
lub niewielkim 
doświadczeniu 
i wiedzy, o ile jest nad 
nimi sprawowany 
nadzór lub zostały 
one pouczone 
o korzystaniu 
z urządzenia 
w bezpieczny sposób 
i zdają sobie sprawę 
z ewentualnego 
niebezpieczeństwa.

•  Dzieciom nie wolno 
bawić się urządzeniem. 
Dzieci nie powinny 
wykonywać 
czyszczenia 
i konserwacji bez 
nadzoru.

•  W przypadku 
uszkodzenia kabla 
zasilającego, jego 
wymianę należy zlecić 
wykwalifi kowanemu 
serwisowi, aby 
zapobiec wystąpieniu 
zagrożenia. Zabrania 
się używania 
urządzenia 
z uszkodzonym kablem 
zasilającym.

3TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
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Ważne zalecenia. 
Przeczytaj niniejszą in-
strukcję. Instrukcję na-
leży zachować do użytku 
w przyszłości.

Nie wbijaj szpilek 
ani innych ostrych 
przedmiotów.

Nie jest przeznaczone 
dla dzieci poniżej 3 roku 
życia.

Strona z tabliczką musi 
być skierowana w dół.

Nie prać. Urządzenie nie 
jest przeznaczone do 
prania.

Nie usuwaj etykiety 
z urządzenia.
•  Jeżeli urządzenie 

nie będzie używane, 
odłącz wtyczkę kabla 
zasilającego od 
gniazda i pozostaw 
go do całkowitego 
wystygnięcia. 
Następnie 
umieść w dobrze 
wentylowanym 
i suchym miejscu 
niedostępnym dla 
dzieci.

•  Regularnie kontroluj, 
czy urządzenie 
nie wykazuje 
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oznak zużycia 
lub uszkodzenia. 
W przypadku 
stwierdzenia takich 
objawów, jeżeli 
urządzenie jest 
używane niezgodnie 
z instrukcją lub nie 
działa, przestań 
używać urządzenia 
i skontaktuj się 
z autoryzowanym 
serwisem marki Catler.

•  Urządzenie nie jest 
przeznaczone do 
użytku medycznego 
w szpitalach.

•  Urządzenia nie mogą 
obsługiwać osoby 
niewrażliwe na ciepło 
oraz inne osoby 
niepełnosprawne, 
które nie reagują na 
przegrzanie.

•  Zabrania się używania 
urządzenia przez 
dzieci do 3 roku życia, 

ponieważ nie są one 
w stanie reagować na 
przegrzanie.

•  Urządzenia nie 
powinny używać dzieci 
w wieku powyżej 3 
lat, jeżeli elementy 
sterowania nie zostały 
skonfi gurowane przez 
rodzica lub opiekuna 
lub jeżeli dziecko nie 
zostało odpowiednio 
poinstruowane, 
jak bezpiecznie 
obsługiwać elementy 
sterowania.

•  Urządzenie jest 
przeznaczone do 
podgrzewania talerzy. 
Nie używaj urządzenia 
do innych celów niż 
te, do których jest ono 
przeznaczone.

•  Urządzenie jest 
przeznaczone do 
użytku domowego. 
Nie jest przeznaczone 
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do użytku w miejscach 
takich, jak:

 –  aneksy kuchenne 
przeznaczone 
dla personelu 
w sklepach, biurach 
i innych miejscach 
pracy;

 –  pokoje hotelowe 
lub motelowe i inne 
pomieszczenia 
mieszkalne;

 –  gospodarstwa 
agroturystyczne;

 –  obiekty oferujące 
nocleg ze 
śniadaniem.

•  Przed pierwszym 
użyciem upewnij się, 
że napięcie w gniazdku 
sieciowym odpowiada 
napięciu podanemu na 
tabliczce znamionowej 
na spodzie urządzenia. 
W razie jakichkolwiek 
wątpliwości zwróć się 
do wykwalifi kowanego 

elektryka.
•  Przed rozpoczęciem 

obsługi urządzenia 
dokładnie przeczytaj 
wszystkie instrukcje 
i zachowaj je 
w bezpiecznym 
miejscu, by móc 
z nich skorzystać 
w przyszłości. 
Przestrzegaj 
wskazówek podanych 
w niniejszej instrukcji.

•  Nie korzystaj z tego 
urządzenia przy 
użyciu programatora, 
włącznika czasowego 
ani jakiegokolwiek 
innego elementu 
włączającego 
urządzenie 
automatycznie.

•  Nie przewieszaj kabla 
zasilającego przez 
krawędź stołu lub blatu 
roboczego. Zadbaj 
o to, aby nie dotykał 
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gorących powierzchni 
ani się nie splątał.

•  Jeżeli urządzenie 
nie będzie używane, 
odłącz wtyczkę 
przewodu zasilającego 
z gniazdka.

•  Nie używaj 
podgrzewacza na 
zewnątrz pomieszczeń 
lub w wilgotnym 
środowisku.

•  Nie podgrzewaj talerzy 
z tworzywa sztucznego 
lub styropianu. Należy 
używać wyłącznie 
talerzy porcelanowych 
lub kamionkowych.

•  Nie myj podgrzewacza, 
kabla zasilającego ani 
wtyczki pod bieżącą 
wodą i nie zanurzaj 
ich w wodzie ani innej 
cieczy.

•  W żadnym przypadku 
nie obciążaj zbytnio 
ani nie odkształcaj 

podgrzewacza. Grozi 
uszkodzeniem.

•  Nie wkładaj do 
podgrzewacza 
mokrych lub 
wilgotnych talerzy.

•  Przy wyjmowaniu 
talerzy ze środka 
używaj rękawic 
kuchennych lub ścierki. 
Talerze są bardzo 
gorące. 
Istnieje ryzyko 
poparzenia.

•  Nie stawiaj urządzenia 
na kuchence gazowej 
lub elektrycznej ani 
w jej pobliżu, ani 
w miejscach, w których 
mogłoby dotykać 
gorącego piekarnika.

•  Obudowa 
podgrzewacza nie jest 
wymienna. W żadnym 
przypadku nie próbuj 
jej demontować.

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
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POZNAJ SWÓJ PODGRZEWACZ DO TALERZY PW 3010
1. Zagłębienia (4 zagłębienia są przeznaczone na maks. 8 talerzy)
2. Pokrycie tekstylne
3. Spirala grzewcza (pod pokryciem tekstylnym)
Przewód zasilający (niewidoczny)
Wewnętrzny termostat (niewidoczny)

1

2

3
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OBSŁUGA PODGRZEWACZA DO TALERZY PW 3010

Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem usuń 
z podgrzewacza materiał pakunkowy 
i wszystkie naklejki reklamowe/etykiety.

Sposób użycia
1. Ustaw podgrzewacz do talerzy na równej 

i suchej powierzchni. Upewnij się, że 
strona z tabliczką jest skierowana w dół.

2. Do poszczególnych zagłębień włóż czyste 
i suche talerze. Do jednego zagłębienia 
można włożyć maks. 2 talerze. Dzięki 
temu możliwe jest podgrzewanie do 
8 talerzy jednocześnie.

3. Włóż wtyczkę kabla zasilającego 
do gniazdka. Podgrzewanie talerzy 
rozpocznie się automatycznie.

4. Gdy talerze będą już wystarczająco 
podgrzane, odłącz wtyczkę kabla 
zasilającego z gniazda sieciowego 
i pozostaw podgrzewacz do ostygnięcia. 
Przy wyjmowaniu talerzy z zagłębień 
używaj rękawic kuchennych lub ścierki. 
Talerze są bardzo gorące. Jeżeli chcesz 
podgrzać kolejne talerze, włóż je do 
zagłębień i ponownie włącz wtyczkę do 
gniazda sieciowego.

Uwaga:
Przed włożeniem talerzy upewnij się, że są 
one całkowicie suche.
Przy wyjmowaniu talerzy z zagłębień używaj 
rękawic kuchennych lub ścierki. Talerze są 
bardzo gorące. Istnieje ryzyko poparzenia. 

Zalecany czas podgrzewania
1 – 4 talerze  30 – 45 minut
5 – 8 talerzy  60 minut

Czas podgrzewania zależy od materiału 
i grubości talerzy.

UWAGA

Wskazówki dotyczące prawidłowego 
podgrzewania
Podgrzewaj talerze takich samych rozmiarów, 
z tego samego materiału i takiej samej 
grubości.
Używaj czystych talerzy, aby nie zabrudzić 
serwetki resztkami jedzenia.
Nie wkładaj do urządzenia wilgotnych lub 
mokrych talerzy.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed rozpoczęciem czyszczenia 
podgrzewacza odłącz wtyczkę kabla 
zasilającego z gniazdka i pozostaw go do 
całkowitego ostygnięcia.

Do czyszczenia podgrzewacza używaj 
wyłącznie suchej ściereczki. Jeżeli na 
podgrzewaczu pojawi się plama, możesz 
ją usunąć przy pomocy niewielkiej ilości 
spienionego detergentu. Natychmiast 
wysusz.
W żadnym przypadku nie prasuj 
podgrzewacza, aby go wysuszyć.

Ostrzeżenie:
Do czyszczenia nie używaj ostrych 
przedmiotów, środków chemicznych, 
rozpuszczalników, benzyny ani innych 
podobnych substancji. W żadnym przypadku 
nie czyść podgrzewacza talerzy przy pomocy 
urządzeń parowych.

Przechowywanie
Przed odłożeniem upewnij się, że 
podgrzewacz jest czysty, suchy i całkowicie 
zimny. Umieść go w dobrze wentylowanym 
i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA:
NIE MYJ PODGRZEWACZA, JEGO KABLA 
ANI WTYCZKI POD BIEŻĄCĄ WODĄ I NIE 
ZANURZAJ ICH W WODZIE ANI INNEJ 
CIECZY.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego 
przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w  ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektry-
cznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnie-
nia należytej likwidacji, utylizacji i  recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic 
odpadów. W  niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego 
zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właści-
wa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobie-
ganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaści-
wa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice 
odpadów. W  przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie 
z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i  elektroniczne, prosimy o  uzyskanie potrzebnych 
informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie 
potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od 
sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą. 

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub 
wzmocnionej izolacji.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Językiem oryginału jest język czeski.
Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


