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Vážení zákazníci!
Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.
Jsme si jistí, že náš výrobek se stane věrným a spolehlivým
pomocníkem ve vaší domácnosti.
Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití
a pečlivě uschovejte.

Příprava k používání
Před připojením elektrického vařiče do zásuvky zkontrolujte, že se síťové
napětí ve vaší domácnosti shoduje s napětím, uvedeným na elektrickém
vařiči.

Použití





Umístěte vařič vedle zásuvky podle bezpečnostních předpisů.
Ujistěte se, že jsou regulátory v poloze „0“.
Při prvním používání vařiče je možný vznik nevelkého množství kouře,
jehož příčinou jsou zbytky ochranného mazadla. Vznik kouře je zcela
normální a při následujícím používání vařiče se neopakuje.
Ujistěte se, aby na topných článcích nebyla voda nebo nějaké cizí
předměty.

Užitečné rady



Používejte nádobí s plochým dnem a průměrem, jenž je rovný topnému
článku nebo je větší. V opačném případě příprava jídla zabírá více času.
Teplota ohřevu článku se seřizuje pomocí regulátoru. Využívejte pozice
0-3 pro ohřívání a udržování teploty jídla a pozici 4 pro rychlé zahřátí
do varu.
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Zvláštností elektrických vařičů je to, že po vypnutí nějaký čas zůstávají
horké. Tohoto je možno využívat pro udržování teploty jídla (například,
pro vysušení brambor nebo rýže).

Bezpečnostní předpisy













Pro umístění přístroje vyberte místo vedle zásuvky, ale přitom
maximálně vzdálené od zdrojů vody a vlhkosti.
Je třeba stavět vařič na suchou žáruvzdornou plochu.
Protože se při používání přístroje jeho boční plochy ohřívají, vzdálenost
mezi nimi a jinými předměty musí být nejméně 5 cm.
Dávejte pozor, aby se šňůra nedotýkala přístroje.
Neumisťujte přístroj na kraj stolu nebo na jinou nerovnou plochu.
Dávejte pozor, aby děti neměly přístup k přístroji.
Neumisťujte přístroj ve skříních.
Neskladujte přístroj, pokud úplně nevychladl nebo pokud se na něm
nachází nádobí s připravovanými potravinami.
Ujistěte se, že nádobí je správně umístěno na sporáku.
Nenechávejte zapojený přístroj bez dohledu. Dávejte zvláštní pozor při
přípravě jídla s tukem nebo olejem.
Po použití přístroje otočte regulátor do polohy “0“.
Po použití přístroj vždy odpojujte ze zásuvky.
Aby nedošlo ke vznícení, neumísťujte přístroj blízko rolet, záclon apod.

Údržba a čištění






Před čištěním přístroje se vždy ujistěte, že je odpojen od sítě.
V žádném případě neponořujte přístroj do vody.
Všechny plochy přístroje je možno otřít jemným vlhkým haříkem. Pro
čištění přístroje je možné také používat slabého roztoku mycího
prostředku. Je zakázáno používat brusných čisticích prostředků pro
čištění přístroje!
Kovový věnec topného článku je třeba čistit speciálním prostředkem na
kovy. Pro usnadnění čištění vařiče od rozlitých potravin je zapotřebí
odstraňovat zašpinění, když je sporák ještě teplý, avšak není horký.
Dejte pozor, aby nedošlo k popálení při čištění přístroje!
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POZOR: Nezapínejte topné články, když na nich není umístěno nádobí –
toto může způsobit poruchu přístroje!
Smaltový povrch kolem plotýnek může v některých případech v důsledku
vysokých teplot nebo nevhodného rozměru používaných nádob
zažloutnout. Toto není vada výrobku ale pouze kosmetický defekt
způsobený vlastností použitého smaltu, na něhož záruka se nevztahuje.

Specifikace
Výkon
Napětí
Frekvence

2000 W
220-230 V
50 Hz

Sada
Elektrický vařič
Instrukční manuál
Informace o záručních podmínkách
Obal

1
1
1
1

Likvidace výrobku po ukončení životnosti
Můžete pomoci chránit životní prostředí.
Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o
třídění odpadu. Přístroj odevzdejte na místo určené pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení. Výrobce je oprávněn
provádět změny v technické charakteristice a v
dekorativních motivech zboží.

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití
a pečlivě uschovejte.
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Všeobecné záruční podmínky
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky
SATURN/Laretti. Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční
dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty
vznikly vadou použitých materiálů nebo součástek. Záruka bude uznána
pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.
Autorizované servisní středisko společnosti SATURN provede bezplatnou
záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem
prodeje. Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a
v originálním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku během
přepravy.
Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:

1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze nebo
v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v České
republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se jedná o
použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo čárový kód
výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením výrobku
obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou, neautorizovaným
servisem nebo prodejcem.
6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem
přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti, vniknutím
kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny
v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8. Neoprávněná reklamace bude účtována dle skutečných nákladů na
přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.
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