CZ

NÁVOD K POUŽITÍ
LB 3719

Návod k obsluze
Děkujeme Vám za výběr našeho výrobku. Doufáme, že budete s používáním výrobku spokojeni.
Symboly v tomto návodu k obsluze
Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti jsou vyznačeny zvlášť. Abyste předešli nehodám a
zabránili poškození přístroje, je nezbytné postupovat podle těchto pokynů:
VÝSTRAHA:
Vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a možným nebezpečím poranění.
POZOR:
Toto se týká možného nebezpečí poškození zařízení nebo jiných předmětů.
POZNÁMKA:
Zvýrazňuje rady a informace.
Obecné poznámky
Před uvedením spotřebiče do provozu si nejprve pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si ho
včetně záručního listu a dokladu o koupi, a pokud možno, i krabice s obalovým materiálem. Pokud
předáte tento spotřebič třetí straně, předejte, prosím, také tento návod. Zařízení je určeno výhradně pro
soukromé použití a pro zamýšlený účel. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití.
• Nepoužívejte jej venku. Udržujte je v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, přímého slunečního
světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrých hran. Nepoužívejte toto zařízení s
mokrýma rukama. Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě je vypojte ze zásuvky.
• Při čištění nebo odložení spotřebič vypněte a vždy ho odpojte z elektrické zásuvky (za samotnou vidlici,
nikoliv za šňůru), pokud spotřebič není používaný, odeberte zapojené příslušenství.
• Nenechávejte spotřebič v provozu bez dohledu. Pokud odejdete z místnosti, měli byste spotřebič vždy
vypnout. Vyndejte zástrčku ze zásuvky.
• Zařízení i přívodní šňůru je nutno pravidelně kontrolovat, zda neobsahují známky poškození. Pokud je
nalezeno poškození, zařízení se nesmí používat.
• Používejte pouze originální náhradní díly.
• Aby se zajistila bezpečnost dětí, uschovejte, prosím, všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén,
apod.) mimo jejich dosah.

VÝSTRAHA!
Nenechávejte děti, aby si hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!
Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení
• Toto zařízení je určeno pro ohřev jídla. Nepoužívejte zařízení bez žádného jídla.
• Zařízení je během provozu velmi horké. Dávejte pozor na unikající páru.
• Při provozu používejte ochranné rukavice, abyste se nepopálili.
• Před vložením nebo odebráním příslušenství vždy zařízení odpojte od el. sítě.
• Nenechávejte jídlo ohřívat příliš dlouho. Hrozní nebezpečí ohně.
• Nevkládejte zařízení do mikrovlnné trouby.
• Nevkládejte zařízení do ledničky.
• Nikdy nezakrývejte fólie nebo jiné materiály kolem spotřebiče nebo potravin, které chcete ohřát.
• Používejte pouze plastové příbory, abyste zabránili škrábancům a poškození zařízení.
• Vždy otevřte ventil na páru před otevřením víka.
• Tento spotřebič může být používán dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod
dohledem nebo byli poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozuměli možnému
nebezpečí.
• Děti si se zařízením nesmí hrát.
• Čištění a údržbu by neměly provozovat děti, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn příslušným kabelem od výrobce nebo
zákaznikého servisu.
• Zařízení používejte pouze v suchých vnitřních prostorách. Je určen pro domácí použití.
• Zařízení není určeno pro zákazníky v hotelu, motelu nebo jiném zařízení určeném pro přespávání lidí.
POZOR: Neponořujte zařízení během čištění do vody. V případě, že chcete zařízení vyčistit, postupujte
podle pokynu v kapitole „Čištění“.
Vybalení zařízení
1. Vyjměte zařízení z obalu.
2. Sejměte veškerý obalový materiál, jako např. fólie, plnicí materiál, kabelové úchytky a karton.
3. Zkontrolujte úplnost obsahu.
4. V případě že je obsah balení nekompletní nebo je viditelně poškozeno, spotřebič nezapojujte.
Neprodleně jej vraťte prodejci.
Součásti zařízení
1. Box na jídlo
2. Napájecí kabel
3. Velká nádoba
4. Malá nádoba s víčkem
5. Víko s úložištěm pro lžíci
6. Ventil pro páru
7. Lžíce
8. Nůž
9. Vidlička
POZNÁMKA:
Je možné, že se na zařízení usadily zbytky z výroby nebo prach. Doporučujeme zařízení vyčistit tak, jak je
uvedeno v kapitole “Čištění”.

Elektrické připojení
Před použitím zkontrolujte elektrické parametry Vaší zásuvky. Musí odpovídat požadovaným
parametrům zařízení. Pokud neodpovídá, zařízení nepřipojujte k el. síti.
Použití
1. Umístěte velkou nádobu ho obalu.
2. Pokud je potřeba, vložte malou nádobu.
3. Vložte jídlo do nádob.
4. Použijte víčko a zavřete malou nádobu.
5. Nasaďte víko a zavřete západky.
6. Otevřete víčko konektoru na pravé straně spotřebiče.
7. Zapojte napájecí kabel do zásuvky na přístroji.
8. Otevřete parní ventil tím, že jej pevně zatlačíte uprostřed. Hrana parního ventilu musí směřovat
nahoru. To umožňuje, aby pára mohla uniknout během provozu.
9. Přístroj připojte pouze k řádně nainstalované zásuvce. Kontrolka na přední straně spotřebiče se
rozsvítí.
10. Jakmile jídlo dosáhne požadované teploty, odpojte zástrčku ze zásuvky.
POZNÁMKA: Malá nádoba může být použita např. pro dezerty nebo přílohy. Může být odstraněn před
procesem zahřívání v závislosti na vašich preferencích.
POZNÁMKA:
• Nepoužívejte zařízení déle než 4 hodiny
• Doba ohřevu závisí na různých faktorech, jako je okolní teplota, teplota jídla atd. Při okolní
teplotě cca. 25 ° C, může být dostatečný čas 30 až 60 minut. Když je potravina chlazená, doba
ohřevu se odpovídajícím způsobem prodlouží. Kontrolujte, zda potraviny již dosáhly požadované
teploty.
Čištění
VÝSTRAHA:
• Před čištěním zařízení vždy vytáhněte zástrčku ze sítě a počkejte, dokud zařízení nevychladne.
• Neponořujte zařízení do vody. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo požáru.
Pouzdro
Otřete skříň mírně vlhkým, ale ne mokrým hadříkem.
Velká nádoba, malá nádoba, příbor, víko, parní ventil
Tyto části můžete vypláchnout v proplachovací lázni.
POZNÁMKA: Mírné zabarvení způsobené určitými potravinami, jako jsou rajčata, mrkev atd. je normální.
POZOR:
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.
• Nepoužívejte žádné kyselinové či abrazivní čisticí prostředky.

Problém

Možná příčina

Zařízení není připojeno do sítě.
Zařízení nefunguje
Zařízení je poškozené.
Jídlo je stále studené.

Čas ohřevu byl příliš krátký.

Řešení
Zkontrolujte zásuvku s jiným
zařízením.
Zasuňte zástrčku náležitě do
zásuvky ve zdi.
Zkontrolujte pojistky.
Kontaktujte náš servis nebo
opravnu.
Prodlužte čas ohřevu.

Technické údaje
Model:...............................................................................LB 3719
Zdroj napájení:..................................................................220 - 240V~, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie:………………………………………..30-40 W
Ochranná třída: …………………………………………………………. II
Celková hmotnost:............................................................cca. 0,54 kg
Právo provádět v průběhu neustálého vývoje produktu technické změny a změny designu zůstává i
nadále vyhrazeno. Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými současnými směrnicemi
ES, jako jsou elektromagnetická kompatibilita a směrnice o nízkém napětí, a je vyrobeno podle
nejnovějších bezpečnostních nařízení.
Význam symbolu “odpadkového koše”
Pečujte o naše životní prostředí: nelikvidujte elektrické přístroje společně s domácím odpadem.
Vraťte, prosím, jakýkoliv elektrický spotřebič, který již nebudete používat, do sběren, které se zabývají
jejich likvidací.
Pomůžete tím zabránit negativním vlivům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.
Přispějete k recyklaci a ostatních formám opětovného použití elektrických a elektronických zařízení.
Informace týkající se míst, kde lze taková zařízení zlikvidovat, lze získat na místním úřadě.

