Bedienungsanleitung
Elektroheizung für Chafing-Dish

Instruction manual
Electric heater for chafing-dish

Mode d’emploi
Chauffage électrique pour réchaud “Chafing-Dish”

Manuale di utilizzo
Riscaldamento elettrico per Chafing Dish

Mantenga las instrucciones
Calentador eléctrico para calientaplatos

Manual de instruções
Aquecedor eléctrico para o aquecedor de pratos

Bedieningshandleiding
Elektrische verwarming loor Chafing dish

Brugsanvisning skal
El-varmelegeme til Chafing Dish

Инструкция по эксплуатации
Электроподогрев для мармитов

Kullanma kılavuzu
Chafing Dish için elektrikli ısıtma

Instrukcja obsługi
Grzałka elektryczna do podgrzewaczy do potraw

Návod k obsłużę
Elektrické topení pro ohřívadlo na jídlo

Upute za upotrebu
Električno grijanje za Chafing Dish

Használati útmutató
Villanyfûtés Chafing Dish-nek

Οι οδηγίες χρήσης που ακολουθούν
Hλεκτρική θέρμανση για Chafing Dish

Bruksanvisning
Elektrovärmeelement
V6/1209
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Technické parametry
Elektrické topení pro ohřívadlo na jídlo
(500.482, 500.486, 500.487)
500.464
Ušlechtilá ocel
450 W / 220-230 V
výš.100-140 mm, Ø 135 mm
1,5 kg

Název
Č. zboží:
Provedení:

Napájení:
Rozměry:
Hmotnost:
Vyhrazujeme si právo na změny!

... hodí se pro všechna běžná ohřívadla
(stejné jako na obrázku)!

Před uvedením do provozu
Prosíme, abyste si dříve, než přístroj uvedete do provozu, pečlivě pročetli návod na
obsluhu. Přístroj zkontrolujte na viditelná poškození. Při jakémkoliv poškození
informujte prosím náš prodejní servis.
Přívodní šňůra a zástrčka nesmí být poškozeny. V těchto případech je nutná před
uvedením do provozu kontrola kvalifikovaným prodejním servisem.

Základní bezpečnostní předpisy
Výrobek, který jste získali odpovídá stavu techniky a uznávaným bezpečnostně
technickým pravidlům, přesto může vzniknout nebezpečí. Elektrické topení
používejte jen v bezvadném stavu a při dodržení návodu na obsluhu. Přístroj
používejte jen pro určený účel.
Všechny technické zásahy, také montáž a údržba mají být prováděny vyškoleným
personálem. V případě, že tyto podmínky nebudou dodrženy, zaniká záruční
povinnost výrobce. Na základě stálých technických zlepšení může dojít ke změnám
v obsluze.
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Všeobecné pokyny
Funkčnost přístroje byla zkontrolována, přesto může v průběhu dopravy dojít k
poškozením. Zkontrolujte prosím ihned po obdržení, zda je přístroj v bezvadném
stavu.
Připomínáme, že je nutné dodržovat předpisy o zabránění úrazům.

Obsluha
o

o

o
o
o
o
o

Před prvním zasunutím přístroje pod ohřívací mísu, nechte přístroj asi 10
minut zahřívat. Tím se na povrchu topné desky vytvoří tvrdá, vlhkosti odolná,
ochranná vrstva. Nenechte se prosím zneklidnit krátce vzniklým kouřem.
Spodní část elektrického topení má podobný průměr jako nádobka pro hořící
pastu a topení je tak možné umístit do otvoru nebo na lištu, kde je v
normálním případě nádobka s hořící pastou.
Dbejte prosím na to, aby topná deska měla dobrý kontakt s varnou nádobou a
zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu.
V případě, že je ohřívací nádoba naplněna horkou vodou, stačí jen jedno
elektrické topení.
Pouzdro přístroje chraňte před nárazy a údery.
S přístrojem hýbejte až když je dostatečně vychladlý.
Netahejte přístroj za přívodní šňůru.

Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•

Při používání vznikají horké povrchy. Dávejte pozor na nebezpečí popálení při
dotyku s přístrojem nebo varnou nádobou.
Přívodní šňůra a také přívody sousedících elektrických přístrojů musí být
vzdáleny od horké desky.
Během ohřívání přístroj nepřenášet nebo neměnit jeho stanoviště – nebezpečí
opaření nebo popálení!
Elektrické topení používat jen na vodorovných a neklouzavých plochách.
Přehřátý tuk nebo olej mohou vzplanout. Pokrmy s tukem nebo olejem smí být
připravovány jen pod dohledem.
Přístroj nepoužívejte bez dohledu a s prázdnou vkládací nádobou na jídlo.
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VAROVÁNÍ!
•

Zařízení nesmí používat osoby (také děti) s omezenými fyzickými, senzorickými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo
nedostatečnými znalostmi. Tyto osoby mohou používat zařízení pouze pod
dozorem osoby, která odpovídá za jejich bezpečnost, a nebo v případě, že
obdržely od takové osoby pokyny, jak toto zařízení používat.

•

Děti nenechávejte bez dozoru dospělých, mějte jistotu, že si nehrají se zařízením.

• Tento návod k obsluze je nutno pečlivě uschovat. Při předání zařízení třetím
osobám je nutno jim předat také návod k obsluze.

• Všichni uživatelé se musí řídit informacemi obsaženými v tomto návodu k
obsluze a respektovat pokyny BHP.

• Zařízení se smí používat pouze v uzavřených místnostech.
• Bezpečné vypnutí proběhne vytažením síťové zástrčky.

Čištění a údržba
o

Při čištění neponořujte přístroj do vody a dbejte na to, aby zespodu
nemohla proniknout pára nebo voda.

o

V případě potřeby můžete topnou desku a pouzdro v chladném stavu otřít
vlhkou utěrkou.

Likvidace

UPOZORNĚNÍ!
Při likvidaci přístroje dbejte na předpisy platné
ve Vaší zemi a ve Vaší obci.

Kontakt /adresa servisu:
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Německo

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120
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