
ELEKTRICKÉ VAŘIČE
Model ES-1101, ES2201, ES-3201

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto vařiče. Věříme, že 
budete s tímto výrobkem velmi spokojeni. 
Před použitím vařiče si prosím přečtěte tento návod k obsluze.
Uschovejte si návod i pro případnou budoucí potřebu.

NÁVOD K OBSLUZE

Účel použití výrobku
Tento dvouplotýnkový vařič je určen pro tepelnou úpravu pokrmů. Je určen 
pouze pro použití v domácnostech. Nesmí se používat venku.
Vždy dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.

Použití
- Umístěte vařič na rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- tělo vařiče nesmí být v přímém kontaktu s hořlavými předměty
-  Otočný knoflík pro nastavení teplotního stupně (regulátor ohřevu) otočte 

do pozice OFF.
- Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.
-  Zapněte vařič nastavením (otočením) regulátor ohřevu nastavte na požado-

vaný stupeň. Nastavená teplota se automaticky udržujte cyklem zapínání a 
vypínání ohřevu plotýnky. Pokud plotýnka nahřívá, svítí kontrolka.

-  Přístroj může být velmi horký. NEDOTÝKEJTE se vařiče, pokud je zapnutý 
nebo ještě zcela nevychladl.

- Pokud vařič nepoužíváte, vypněte jej a nechte jej vychladnout.

Popis částí

kontrolka 

plotýnka plotýnky

kontrolky 
regulátory ohřevuregulátor ohřevu
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POZOR
NEPOUŽÍVEJTE nestabilní pánve, hrnce. Pro maximální  výkon plotýnky 
používejte varné nádoby s plochým dnem, tak aby se dno celým povrchem 
dotýkalo plotýnky vařiče.
Zabraňte ukápnutí jakékoli tekutiny na plotýnky vařiče, zvýšíte tak životnost 
vařiče.

Čištění a údržba
Před čištěním vždy odpojte vařič z elektrické zásuvky a vyčkejte, dokud úplně 
nevychladne.
Nikdy neponořujte samotný vařič, jeho přívodní šňůru či zástrčku do vody či 
jiné tekutiny.
Vnější části přístroj čistěte vlhkým hadříkem.
Pokud je vařič znečištěn odolnými skvrnami, lze použít přídavek tekutého 
saponátu.
Před použitím nutno otřít vařič do sucha.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, povrch vařiče by se mohl poškrábat.
Nepoužívejte čistící prostředky na alkoholové bázi.
Vařič není určen pro mytí v myčce nádobí.

Důležité bezpečnostní instrukce
- Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
-  Opravu či výměnu přívodní šňůry smí provádět pouze kvalifikovaný elektri-

kář, jinak hrozí riziko vážného zranění elektrickým proudem.
-  Za žádných okolností nesmíte přístroj ponořit do vody či jiných tekutin. 

Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se přístroje.
-  Před zapojením přístroje do elektrické zásuvky se ujistěte, že napětí v elek-

trické síti je shodné s údajem uvedeným na výkonovém štítku přístroje.
-  Výrobce doporučuje nepřetržitý chod přístroje ne delší než jednu hodinu, 

prodloužíte tak životnost přístroje.
- Přístroj nepoužívejte venku.
-  Přístroj používejte pouze pro účel, pro který je určen, ne pro jiné účely.
- Vytáhněte zástrčku přístroje z elektrické zásuvky, pokud přístroj nepoužívá-
te, před čištěním přístroje nebo pokud přístroj nefunguje správně. Odpojujte 
tak, že uchopíte za zástrčku, ne tahem za kabel.
-  Nenechávejte děti bez dozoru s tímto přístrojem. Už při umísťování přístroje 

mějte na zřeteli to, aby děti neměly přístup k přístroji. Ujistěte se, že přívodní 
šňůra nevisí dolů.
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- V přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti. 
-  Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní šňůru, zda nejsou poškozené. Po-

kud je jakákoli část poškozena, přístroj se nesmí používat.
-  Přístroj a jeho přívodní šňůra musí být umístěny z dosahu zdrojů horka, 

vlhka a mokra.
-  Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý bez dozoru, pokud byste se museli 

vzdálit třeba i jen na moment, vypněte přístroj.
-  Pokud se přístroj dostane do kontaktu s vodou, jinou tekutinou či vlhkem, 

ihned odpojte z elektrické zásuvky zástrčku přístroje.
-  Chraňte přívodní kabel před poškozením (nesmí vést přes ostré hrany, ne-

smí se kroutit apod.).
-  Přístroj sami neopravujte, veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaný 

elektrikář. Pokud je přístroj poškozen, nefunguje správně, upadl, došlo k 
nárazu přístroje, nepoužívejte jej a kontaktujte odborný servis.

-  Při přípravě pokrmů s olejem nebo tukem buďte opatrní, při přepálení může 
dojít k samovznícení.

-  Přístroj pokládejte pouze na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Na plotýnky nepokládejte žádné lehce hořlavé předměty.
- Nepřenášejte vařič, pokud se na něm nachází nádoby s tekutinami.

Technické údaje
Model ES-1101, ES2201, ES-3201
Jmenovité napětí 230V~50Hz
Jmenovitý výkon 1500W+1000W
IPX 0

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 zdra-
ví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti 
si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nespráv-
né likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.
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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 přilože-
ném 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, praš-

ností, nevhodným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj 

apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nespráv-

ných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanic-
kému 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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