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2 GRATULUJEME

Gratulujeme 
vám k zakúpeniu vášho nového ohrievača tanierov PW 3010



VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť a preto už od začiatočného konceptu až po 
samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. Napriek tomu vás ale prosíme, 
aby ste pri používaní elektrických zariadení boli opatrní a dodržovali nasledujúce pokyny:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE OHRIEVAČA TANIEROV 
PW 3010.

•  Tento spotrebič môžu 
používať deti vo 
veku 8 rokov a staršie 
a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými 
alebo mentálnymi 
schopnosťami 
alebo nedostatkom 
skúseností a znalostí, 
ak sú pod dozorom 
alebo boli poučené 
o používaní spotrebiča 
bezpečným spôsobom 
a rozumejú prípadným 
nebezpečenstvám.

•  Deti sa so spotrebičom 
nesmú hrať. Čistenie 
a údržbu nesmú 
vykonávať deti bez 
dozoru.

•  Ak je prívodný 
kábel poškodený, 

jeho výmenu 
zverte odbornému 
servisnému stredisku, 
aby sa zabránilo 
vzniku nebezpečnej 
situácie. Je zakázané 
používať spotrebič 
s poškodeným 
prívodným káblom.

Dôležité inštrukcie. 
Prečítajte si tento návod. 
Uschovajte na neskoršie 
použitie.
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4 VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Nezapichávajte špendlíky 
ani iné ostré predmety.

Nevhodné pre deti do 
3 rokov.

Strana so štítkom musí 
vždy smerovať dole.

Neprať. Spotrebič nie je 
určený na pranie.

Neodstraňujte štítok zo 
spotrebiča.

•  Ak nebudete spotrebič 
používať, odpojte 
zástrčku prívodného 
kábla od sieťovej 
zásuvky a nechajte 
ho úplne vychladnúť. 
Potom uložte na dobre 
vetrané a suché miesto 
mimo dosahu detí 
a zvierat.

•  Pravidelne spotrebič 
kontrolujte, či nejaví 
známky opotrebovania 
alebo poškodenia. 
Ak sa také známky 
objavia, ak bol 
spotrebič nesprávne 
používaný alebo 
nepracuje, prestaňte 
spotrebič používať 
a obráťte sa na 
autorizované servisné 
stredisko značky Catler.

•  Tento spotrebič 
nie je určený na 
lekárske použitie 
v nemocniciach.
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•  Tento spotrebič 
nesmú používať 
osoby nevnímajúce 
teplo a ostatné 
hendikepované osoby, 
ktoré nie sú schopné 
reagovať na prehriatie.

•  Deti mladšie ako tri 
roky nesmú tento 
spotrebič používať, 
pretože nie sú schopné 
reagovať na prehriatie.

•  Tento spotrebič 
nemajú používať 
malé deti staršie ako 
tri roky, ak nie sú 
riadiace zariadenia 
nastavené rodičom 
alebo opatrovníkom 
alebo, ak dieťa 
nebolo dostatočne 
inštruované, ako 
riadiace zariadenie 
bezpečne ovládať.

•  Tento spotrebič je 
určený na nahrievanie 
tanierov. Nepoužívajte 

ho na iné účely, než na 
ktoré je určený.

•  Tento spotrebič je 
určený iba na použitie 
v domácnosti. Nie je 
určený na použitie 
v priestoroch, ako sú:

 –  kuchynské kúty 
pre personál 
v obchodoch, 
kanceláriách 
a ostatných 
pracoviskách;

 –  hotelové alebo 
motelové izby a iné 
obytné priestory;

 –  poľnohospodárske 
farmy;

 –  podniky zaisťujúce 
nocľah s raňajkami.

•  Pred prvým použitím 
sa, prosím, uistite, 
že napätie vo vašej 
sieťovej zásuvke 
zodpovedá napätiu 
uvedenému na 
typovom štítku 
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v spodnej časti 
prístroja. Ak máte 
akékoľvek pochybnosti, 
obráťte sa, prosím, 
na kvalifi kovaného 
elektrikára.

•  Pred ovládaním 
spotrebiča si pozorne 
prečítajte všetky 
inštrukcie a uložte ich 
na bezpečné miesto 
kvôli možnému 
použitiu v budúcnosti. 
Dodržujte inštrukcie 
uvedené v tomto 
návode.

•  Nepoužívajte 
tento spotrebič 
s programátorom, 
časovým spínačom 
alebo akoukoľvek 
inou súčiastkou, ktorá 
prístroj automaticky 
spína.

•  Prívodný kábel 
nenechávajte visieť 
cez okraj stola alebo 

pracovnej dosky, 
dotýkať sa horúcich 
plôch alebo sa 
zamotať.

•  Ak nebudete spotrebič 
používať, odpojte 
zástrčku prívodného 
kábla od sieťovej 
zásuvky.

•  Nepoužívajte ohrievač 
vonku alebo vo vlhkom 
prostredí.

•  Nikdy nenahrievajte 
plastové alebo 
penové taniere. 
Vždy používajte iba 
porcelánové alebo 
kameninové taniere.

•  Ohrievač, jeho 
prívodný kábel 
a zástrčku prívodného 
kábla neumývajte 
pod tečúcou vodou 
a neponárajte do vody 
alebo inej tekutiny.

•  V žiadnom prípade 
ohrievač nadmerne 
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nezaťažujte ani inak 
nedeformujte. Hrozí 
jeho poškodenie.

•  Nikdy do ohrievače 
nevkladajte mokré 
alebo vlhké taniere.

•  Na vybratie tanierov zo 
záhybu vždy používajte 
ochranné rukavice 
alebo utierku. Taniere 
sú veľmi horúce. 
Hrozí riziko popálenia.

•  Neumiestňujte 
spotrebič na plynový 
alebo elektrický sporák 
ani do jeho blízkosti 
alebo do miest, kde 
by sa mohol dotýkať 
horúcej rúry.

•  Vonkajší obal ohrievača 
nie je vymeniteľný. 
V žiadnom prípade sa 
ho nepokúšajte odňať.

VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE



8 OBOZNÁMTE SA SO SVOJIM OHRIEVAČOM TANIEROV PW 3010

OBOZNÁMTE SA SO SVOJIM OHRIEVAČOM TANIEROV PW 3010
1. Záhyby (4 záhyby sú určené až na 8 tanierov)
2. Textilný poťah
3. Výhrevná špirála (pod textilným poťahom)
Prívodný kábel (nezobrazeny)
Vnútorný termostat (nezobrazený)

1

2

3
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POUŽITIE VÁŠHO OHRIEVAČA TANIEROV PW 3010

Pred prvým použitím
Pred prvým použitím odstráňte z ohrievača 
všetky obaly a reklamné štítky/etikety.

Použitie
1. Položte ohrievač tanierov na čistý a suchý 

povrch. Uistite sa, že strana so štítkom 
smeruje dole.

2. Do jednotlivých záhybov vložte čisté 
a suché taniere. Do jedného záhybu 
môžete vložiť až 2 taniere. Budete tak 
môcť ohrievať až 8 tanierov naraz.

3. Zástrčku prívodného kábla zapojte do 
sieťovej zásuvky. Ohrev tanierov sa spustí 
automaticky.

4. Hneď, ako sú taniere dostatočne ohriate, 
odpojte zástrčku prívodného kábla od 
sieťovej zásuvky a nechajte ohrievač 
vychladnúť. Na vybratie tanierov zo 
záhybu vždy používajte ochranné 
rukavice alebo utierku. Taniere sú veľmi 
horúce. Ak potrebujete ohriať ďalšie 
taniere, vložte ich do záhybov a znovu 
zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky.

Upozornenie:
Pred vložením tanierov sa uistite, že sú 
taniere celkom suché.
Na vybratie tanierov zo záhybu vždy 
používajte ochranné rukavice alebo utierku. 
Taniere sú veľmi horúce. Hrozí riziko 
popálenia. 

Odporúčaný čas nahrievania
1 – 4 taniere  30 – 45 minút
5 – 8 tanierov  60 minút

Dĺžka nahrievania závisí od materiálu a hrúbky 
tanierov.

POZNÁMKA

Tipy na správne nahrievanie
Ohrievajte vždy taniere, ktoré sú rovnako 
veľké, sú z rovnakého materiálu a s rovnakou 
hrúbkou.
Používajte vždy čisté taniere, aby ste 
nekontaminovali dečku zvyškami potravín.
Nikdy nevkladajte vlhké alebo mokré taniere.
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STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
Pred čistením ohrievača najskôr vždy 
odpojte zástrčku prívodného kábla od 
sieťovej zásuvky a nechajte ho dostatočne 
vychladnúť.

Na čistenie podstavca používajte iba suchú 
handričku. Ak sa na ohrievači vyskytne 
škvrna, môžete ju odstrániť pomocou malého 
množstva saponátovej peny. Ihneď vysušte.
Nikdy ohrievač nežehlite, aby ste ho vysušili.

Upozornenie:
Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, 
chemikálie, riedidlá, rozpúšťadlá, benzín 
ani iné podobné látky. V žiadnom prípade 
nečistite ohrievač tanierov pomocou 
parného prístroja.

Uloženie
Pred uložením sa uistite, že je ohrievač čistý, 
suchý a úplne vychladnutý. Uložte ho na 
dobre vetrané suché miesto mimo dosahu 
detí a zvierat.

VAROVANIE:
OHRIEVAČ, JEHO PRÍVODNÝ KÁBEL 
ANI ZÁSTRČKU PRÍVODNÉHO KÁBLA 
NEUMÝVAJTE POD TEČÚCOU VODOU 
A NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INEJ 
TEKUTINY.
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo 
v  iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného 
nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje 
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a  ľudské zdravie, čo by 
mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo 
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu 
alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie 
o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Výrobok je v súlade s požiadavkami EÚ.

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme 
si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.
Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


