VAŘIČ VAJEC 3v1
model: PM-1123

CZ

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
PŘIPOJENÍ: Spotřebič je možno připojit jen do chráněné zásuvky. Síťové napětí musí odpovídat údajům na identifikačním štítku spotřebiče.
Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
- Povrch spotřebiče je za provozu horký, proto se dotýkejte jen příslušných částí opatřených úchyty.
- Pozor na vystupující páru!
- Při manipulaci s hrotem na napichování vajec dbejte zvýšené opatrnosti. Hrozí nebezpečí úrazu!
- Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem. Děti si nejsou vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při manipulaci
s elektrospotřebiči, proto je nesmějí obsluhovat.
- Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče. Po skončení ji nenavíjejte kolem dosud teplého vařiče.
- Při poruše provozu, po použití a před každým čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Spotřebič neuvádějte do provozu, pokud vařič či přívodní kabel vykazují evidentní poruchu.
- Při nesprávné obsluze spotřebiče nebo při použití k jiným účelům, než ke kterým je spotřebič určen, nepřebírá výrobce zodpovědnost
za případné škody.
- Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a předcházet dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodního kabelu. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis prodejce.
OBSAH BALENÍ:
1) varná nádoba
2) mřížka na vajíčka
3) miska na volská oka
4) miska na omelety a zeleninu
5) víko
6) odměrka s trnem
7) návod k používání
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PŘED PRVNÍM UVEDENÍM DO PROVOZU: Varnou misku, mřížku na vajíčka, víko a obě misky otřete navlhčeným hadříkem.
POKYNY K OBSLUZE:
Přístroj připojte do síťové zásuvky. Pomocí odměrky odměřte a nalijte do varné misky studenou vodu.
- Rysky na odměrce určují kolik vody je potřeba pro uvaření 1–7 vajec „naměkko“, „středně“ či „natvrdo“. Hodnoty jsou platné pro vejce průměrné
velikosti. Pokud nebudou vejce dovařena, přidejte do varné misky více vody, příp. vodu uberte, budou-li vejce uvařena příliš „natvrdo“.
Pozn.: HARD = natvrdo, MEDIUM = středně (tzv. „na hniličku“), SOFT = naměkko
- Pomocí hrotu (je součást odměrky) můžete skořápku vejce na tupé straně propíchnout. Není to bezpodmínečně nutné, ale eliminujete tak
možnost popraskání skořápky při vaření.
- Vejce položte na mřížku dírkou vzhůru a přiklopte víko.
- Vařič zapněte stiskem tlačítka
- Jakmile jsou vejce uvařena a dojde k vyvaření veškeré vody, přístroj se automaticky vypne.
- Pokud chcete vařit další vejce, vyčkejte cca 5 minut, než vychladne termostat.
- Vytáhněte vidlici ze zásuvky, odklopte víko, mřížku s vejci vyndejte z varné misky a vejce zchlaďte proudem studené vody.
- Pro úpravu vajec na jiný způsob použijte misky, které jsou součástí balení. Dvojitá miska slouží k přípravě volských ok, kulatá na přípravu omelet.
Tyto misky používáme tak, že je položíme na mřížku a vyklepneme do nich vejce. Další postup je již stejný.
Tip: Kulatou misku můžeme požít i na vaření zeleniny v páře.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:
- Před čištěním vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky a spotřebič nechte zchladnout.
- Část s elektroinstalací (varná nádoba) se nesmí ponořit do vody. Varnou nádobu postačí otřít vlhkým hadříkem.
- Pokud se ve varné nádobě usazuje vodní kámen, odstraňte jej pomocí roztoku z vody a octa. Poté ve varné nádobě převařte čistou vodu.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat.
- Víko, mřížku a misky můžete umýt s pomocí vhodného saponátu, poté je opláchněte vlažnou vodou a utřete dosucha.
Tyto části můžete mýt i v myčce na nádobí.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
Napájení: 230 V / 50 Hz
Příkon: 360 W
Kapacita: max. 7 vajec

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací 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. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa
zajišťující recyklaci baterií.

Servis:

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně
majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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