
ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ LOVI 

IINFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI. PŘED POUŽITÍM OHŘÍVAČE SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE CELÝ 
NÁVOD. 
VÝROBEK JE URČEN JEN PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ. 
UCHOVEJTE NÁVOD, PROTOŽE OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE. ČÍSLO SÉRIE JE UVEDENO NA 
OBALU. 
 

Při používání elektrických zařízení je potřeba věnovat zvláštní pozornost následujícím opatřením:  

• UPOZORNĚNÍ: K ochraně proti úrazu elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku nebo 
těleso zařízení do vody nebo jiné kapaliny. Chraňte přístroj před namočením a NIKDY 
nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce. 

• POZOR: Abyste zajistili trvalou ochranu před úrazem elektrickým proudem, zařízení by mělo 
být připojeno pouze do zásuvek s uzemňovacím kolíkem. Vždy zkontrolujte, zda je zástrčka 
bezpečně zapojena do elektrické zásuvky. 

• Před připojením zařízení k síti poprvé nezapomeňte zkontrolovat štítek na spodní straně 
přístroje, že jeho napětí je kompatibilní s napětím dodaným ze sítě. Napětí vhodné pro 
elektrický ohřívač LOVI je 220-240V. 

• Aby bylo možné nastavit bezpečnou délku kabelu, je výrobek vybaven štěrbinou ve spodní 
části zařízení. Doporučuje se, aby byl kabel co nejkratší. Ujistěte se, že kabel nevisí nad 
stolem / čítačem a nedotýká se horkých povrchů. 

• Krátký napájecí kabel by měl být používán z důvodu snížení nebezpečí zamotání nebo 
převrácení výrobku. 

• Prodlužovací kabely mohou být používány, jsou-li správně připojeny k napájecímu kabelu 
během používání, zajištěny a pod náležitým dohledem. 

• Pokud se používají prodlužovací kabely: 

1)   Vyznačené napětí prodlužovacího kabelu musí být kompatibilní s napětím uvedeným na   
přístroji. 

2)   Prodlužovací kabel musí být přizpůsoben aktuálnímu zatížení zařízení podle údajů na typovém 
štítku. 

3)   Prodlužovací kabel musí mít označení CE. 

4)   Prodlužovací kabel nesmí vykazovat žádné poškození. 

5)   Kabel by měl být zajištěn takovým způsobem, aby jeho přebytek nevisel ze stolu. Tím se  
vyloučí možnost, že by ho děti táhly nebo náhodně je vypnuli. 

• Pokud má přístroj uzemňovací zástrčku, prodlužovací kabel musí být třižílový kabel s 
uzemňovacím kolíkem.  

• Při vyjímání zástrčky ze zásuvky držte okraj zástrčky. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky 
vytáhnutím kabelu.  

• Nepřenášejte zařízení, držíc ho za napájecí šňůry. 

• Nepokládejte napájecí šňůry pod nábytek ani jiné překážky.  
NEPOUŽÍVEJTE / blízko horkého plynu nebo elektrického hořáku nebo v předehřáté troubě. Ujistěte 

se, že napájecí šňůry nejsou v blízkosti  horkých povrchů, radiátorů a potrubí pro ústřední topení. 

Nenechávejte přístroj přímo na slunci. 

POZOR! Nepoužívejte žádné zařízení s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou nebo zařízení, které 

selhalo nebo je jiným způsobem poškozené. 

 

 



 

• Z bezpečnostních důvodů by výměna poškozeného síťového kabelu nebo opravy měla být 
prováděna výrobcem nebo distributorem. 

• Přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními, stejně jako osobami nemající znalosti ani zkušenosti s tímto typem zařízení, 
ledaže jsou pod dozorem nebo mají  instrukce, jak používat toto zařízení. 

• Je-li přístroj používán osobami s postižením nebo v blízkosti dětí, je třeba pečlivé sledování. 

• Děti by neměly čistit nebo obsluhovat zařízení. 

• VŽDY uložte přístroj mimo dosah dětí, když je zapnutý. 

• Vždy vypněte zařízení z elektrické zásuvky, pokud se nepoužívá.  

• Uvnitř balení nejsou náhradní díly / opravné prvky. Nepokoušejte se sami opravit zařízení. 

Všechny opravy smí provádět pouze servis výrobce nebo distributora. 

 

POZOR! MANIPULACE V NESOULADU S NÍŽE UVEDENÝMI POKYNY MŮŽE ZPŮSOBIT OPAŘENINY NEBO 

POŠKODIT VÝROBEK. 

 

• Spotřebič by měl být používán pouze k ohřevu dětské výživy nebo k vyvařování lahví a jejich 
součástí.  

• Nesprávné použití může poškodit zařízení a způsobit popálení uživatele. 

• Nepoužívejte výrobek v rozporu s jeho určeným použitím. Jiné použití porušují záruční 
podmínky. 

• Přístroj je určen pouze pro domácí použití. Používejte pouze uvnitř. Nepoužívejte jej venku. 

• Pokud bylo zařízení přepravováno při nízkých teplotách, mělo by být před použitím 
aklimatizováno pro vyrovnání teploty přístroje s okolní teplotou. 

• Umístěte přístroj na hladký, plochý, stabilní, suchý povrch,  odolný proti vlhkosti a vyšší 
teplotě a vždy mimo dosah dětí. 

• NIKDY nezapínejte přístroj, pokud v něm není voda. 

• Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že do zásobníku bylo přidáno správné množství vody 
uvedené v pokynech. Před každým dalším použitím by ohřívač měl být vyprázdněn, neměla 
by v něm zůstávat voda. 

• Připojená odměrka není určená k odměřování dětského pokrmu.  

• NENALÉVEJTE do nádoby olej nebo hořlavé kapaliny - může to způsobit požár.  

• Během provozu se v ohřívači nachází  horká voda nebo horká pára. Buďte zvláště opatrní, 
protože mohou způsobit těžké popáleniny. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Udržujte svůj 
obličej a ruce v bezpečné vzdálenosti a nepokládejte je přes zařízení, dokud je používán.  

• Nepřenášejte a nezvedejte ohřívač pokud je v provozu nebo když je naplněn  horkou vodou.  

• NEDOTÝKEJTE se základny přístroje při jeho zapnutí.  

• Během provozu může dojít k zahřátí povrchu zařízení. Některé oblasti mohou zůstat horké i 
po jeho dokončení.  

• Před vyjmutím nebo vkládáním nových součástí počkejte, dokud přístroj nevychladne. 

 

 

 



• Vždy po použití spotřebiče vylijte vodu z ohřívače až po jeho vychladnutí aby nedošlo k 
popálení. Neuchovávejte přístroj naplněný vodou. 

• Nikdy nenechávejte zařízení  připojené k el. energii, když ho nepoužíváte. Vždy se ujistěte, že 
je zařízení vypnuto.  

• Výrobek není hračka. Používejte a uchovávejte  zařízení a všechny jeho součásti mimo dosah 
dětí. 

• Je zakázáno demontovat výrobek. 

• Je zakázáno měnit a upravovat výrobek. Jakékoliv zásahy, které jsou v rozporu s těmito 
pokyny, znehodnocují ES prohlášení o shodě výrobku. 

• V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se bezpečnosti produktu kontaktujte dodavatele. 

• Před každým použitím zkontrolujte výrobek. Nepoužívejte v případě poškození nebo 
poničení. V tomto případě se obraťte na servis výrobce nebo distributora. 

VŽĎY DODRŽUJTE VÝŠE UVEDENÉ POKYNY  

VÝROBCE NEBO DISTRIBUTOR NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM      
POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU.  
  
 
Tento symbol označuje, že výrobek nelze nalézt v domácím odpadu. Při likvidaci 

odpadů z výrobku způsobem, který je v souladu s předpisy, pomůžete předejít možným 

negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout v 

důsledku nesprávné manipulace s tímto odpadem. Další informace týkající se recyklace 

odpadu z tohoto výrobku se obracejte na obecní úřady ve vaší oblasti, na příslušnou 

službu likvidace odpadu nebo na dodavatele produktu. Požadavky směrnice WEEE 

2012/19 / EU jsou splněny. 

 

 

Výrobce prohlašuje shodu výrobku se směrnicemi Evropské unie a harmonizovanými 

normami.  

Výrobek splňuje požadavky směrnice pro zařízení určená k provozu v rámci určitých 

omezení napětí (LVD) 2014/35 / EU, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 

2014/30 / EU, směrnice RoHS 2011/65 / EU. 

 

Produkt je vyroben v I. třídě ochrany                                               

 

Znak 

uzemnění 

 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU  

Napájení 

Max. výkon 

Hmotnost výrobku s přívodním kabelem  

 

220-240V, 50/60 Hz  

600 W 

ok. 730g 

 

Gratulujeme vám k nákupu ohřívače LOVI! 

Poskytujeme vám produkt, který Vám pomůže s přípravou pokrmu pro dítě v ideální teplotě během 

několika minut. Bez ohledu na to, zda byl pokrm chlazený v chladničce nebo  má pokojovou teplotu, 

zařízení ho zahřeje rychle a rovnoměrně. Režimy udržování teploty vám umožní podávat pokrm 

přesně tak, jak to potřebujete.  



Ohřívač ulehčí také rozmrazování potravin a vyvařování lahví a malých doplňků pro krmení z lahve. 

SLOŽENÍ VÝROBKU 

1. Konstrukce ohřívače 

a. Nastavovací kroužek 

b. Košík pro láhev / nádobu 

      c. topná komora 

      d. Ovládací panel 

      e. Napájecí kabel 

f.  Odměrka  

 

 

 
 

2.  Konstrukce ovládacího panelu 

a.   Display  

b.   Nastavení možnosti ohřevu  

c.   Zvyšování teploty 

d.   Snižování teploty 

e.   Možnost zapnutí / vypnutí 

 
 



3. Konstrukce zobrazení  

a.   Udržování teploty tekutých pokrmů – režim láhev 

b.   Rychlé ohřívání – režim hot 

c.   Udržování teploty hustých pokrmů – režim oběd  

d.   Pracovní teplota 

e.   Pracovní doba  

 

 
 

 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 

 

• Rozbalte produkt z foliového balení. Odstraňte obal z dosahu dítěte, abyste předešli riziku 

udušení. 

• Otřete vnitřní část ohřívače a základnu vlhkým hadříkem a osušte ho ručníkem.  Nastavující 

kroužek a košík pro láhev / nádobu umyjte v teplé vodě s jemným čistícím prostředkem a 

vypláchněte teplou vodou.  

 

 

RYCHLÉ OHŘÍVÁNÍ (režim hot)  

1. Umístěte přístroj na rovný a stabilní povrch, mimo dosah dětí, na místě, kde 
nemůže být náhodně sražen nebo posunut během práce. Pokud máte pochybnosti, 
přečtěte si znovu varování na začátku pokynů. 
2. Do ohřívací komory nalijte odpovídající množství vody uvedeným v tabulce 1, 
umístěné na začátku návodu. 

 
Důležité! Naplňte přístroj vroucí / demineralizovanou vodou, protože 
zabraňuje tvorbě vodního kamene na topné desce. Přítomnost kamene na 
topné desce nepodléhá reklamaci. Informace o zachování správné funkce 
zařízení naleznete v části "Odstranění kamene". 
 

3. Chcete-li odměřit přesné množství vody, použijte odměrnou nádobku, která je 
součástí výrobku. Pokud potřebujete odměřit více vody, odměrka by měla být 
použita několikrát. Množství vody je jedním z faktorů, které ovlivňují konečnou 
teplotu pokrmu, a proto je velmi důležité měřit přesně. 

 
 
 

 



Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují dobu ohřevu a teplotu jídla po ohřevu. 
Hlavní jsou: počáteční teplota potraviny, její množství, typ, konzistence, druh 
materiálu (sklo, plast), z něhož je nádoba vyrobena, ve které je pokrm ohříván, 
množství vody použité k ohřevu. 
Uvedené množství vody je přibližné. Kvůli výše zmíněným faktorům není možné 
udávat přesné množství vody potřebné pro ohřívání. Optimální množství vody 
lze snadno stanovit experimentálně. 
Pokud je potravina příliš horká, pak při příštím ohřevu nalijte do ohřívače méně 
vody. Pokud je potravina příliš chladná, příště nalijte do ohřívače více vody. 

4.  Umístěte koš na láhve / kontejneru do topné komory.  
5.  Vložte láhev s pokrmem připraveným k jídlu nebo otevřenou nádobu s dětským 
pokrmem do koše. Umístěte lahvičku / nádobu co nejblíže ke středu přístroje, 
abyste zajistili rovnoměrné zahřívání. 

Pozor! Ujistěte se, že dle pokynů výrobce je láhev nebo miska, kterou 
umísťujete do ohřívače tepelně odolná.  

6.  Na zásobník  nasaďte nastavovací kroužek, který omezuje množství úniku 
vodní páry.  
7.  Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zobrazí se displej a všechny ikony zhasnou. To 
znamená, že ohřívač získává napájení ze sítě. 

8. Stiskněte tlačítko zapnutí , a na displeji se zobrazí nápis “00” označující 
připraven k práci. Nezapomeňte! Nikdy nezapínejte zařízení, pokud v něm není 
voda. 

9. Stiskněte tlačítko nastavení ohřevu  třikrát, vyberte režim „HOT” z ikony 

.  
Pozor! Nezapomeňte použit správné množství vody. Jestliže nalijete příliš více 
vody, pokrm se bude ohřívat zbytečně dlouho a teplota může být příliš vysoká.  
Pozor! Rychlé zahřátí skleněných lahví a sklenic se zmrazenými potravinami 
NENÍ doporučeno. 

10. Vezměte prosím na vědomí, že během práce na ohřívači jsou vypouštěny 
výpary horké vody. Buďte zvlášť opatrní, protože může způsobit těžké popáleniny. 
Zabraňte kontaktu s pokožkou. Udržujte svůj obličej a ruce v bezpečné vzdálenosti 
a nepokládejte je přes zařízení, pokud je používáno. Aby nedošlo k popáleninám, 
nikdy nepohybujte ani nepřepravujte zařízení během práce. 
11. Když se voda vypařuje a pokrm je ohřátý, přístroj se automaticky vypne a 
signalizuje to zvukem „Di-Di-Di”. Pokud chcete přerušit ohřívání, musíte stisknout 

tlačítko zapnutí / vypnutí   a odpojit napájecí kabel ze zásuvky . 
12. Při vytahování láhve, misky nebo skleničky z ohřívače, vždy použijte chňapku 
(kuchyňskou rukavici), aby nedošlo k popálení. Pozor! Nedotýkejte se těla 
ohřívače ani topné komory, protože jsou horké. 

13. Láhev protřepejte, aby se obsah promíchal. Promíchejte lžičkou pokrm v 
zásobníku. Tímto je zajištěno rovnoměrné rozložení teploty ohřívaného pokrmu. 

Z důvodů bezpečnosti dítěte vždy zkontrolujte teplotu pokrmu před 
podáváním. Umístěte malé množství pokrmu na vnitřní část zápěstí - kůže je 
zde křehká a citlivá na teplotu. 
Z mikrobiologických a hygienických důvodů mléko nebo potraviny, které byly 
jednou zahřáty a ochlazeny, by neměly být znovu ohřívány. Pokud nebyly 
spotřebovány, měly by být vylity.  
 

14. Jestliže chcete použít ohřívač znovu, spusťte postup od prvního kroku, pokud 
jste ukončili ohřívání odpojte ho od elektrické sítě. 

  
 

 

 



Lp. 

 

 

Množství a typ pokrmu 

Množství vody potřebné k ohřívání 

Pokrm pokojové 

teploty 

 21ºC (+/- 0,5) 

Pokrm z ledničky 

5ºC (+/-0,5) 

1  

 

Objem  láhve 

60ml  16 ml 18 ml 

2 80ml  18 ml 22 ml 

3 120ml   20 ml 26 ml 

4 150ml  22 ml 29 ml 

5 180ml  24 ml 33 ml 

6 210ml  26 ml 38ml 

7 250ml  28 ml 42 ml 

1  

Objem 

skleničky/zásobníku 

125g 20 ml 36 ml 

2 190g 21 ml 43 ml 

3 250g 23 ml 50 ml 

 

REŽIMY UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY POKRMU (režim láhev nebo oběd) 

1. Umístěte přístroj na rovný a stabilní povrch, mimo dosah dětí, na místě, kde 
nemůže být náhodně sražen nebo posunut během práce. Pokud máte 
pochybnosti, přečtěte si znovu varování na začátku pokynů. 
2. Do prázdné topné komory nalijte okolo 200 ml vody. 
3. Umístěte košík na láhev/zásobník do topné komory.  
4. Do košíku vložte složenou láhev s pokrmem nebo otevřený zásobník s jídlem 
pro děti. Láhev/zásobník postavte co možná nejblíže ke středu přístroje, abyste 
zabezpečili rovnoměrné ohřívání. 
5. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zobrazí se displej a všechny ikony se 
zhasnou. To znamená, že ohřívač získává napájení ze sítě. 

6. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí , a na displeji se zobrazí nápis “00” 
označující připraven k práci. Nezapomeňte! Nikdy nezapínejte zařízení, pokud 
v něm není voda. 

7. Stiskněte tlačítko nastavení ohřevu  vyberte režim láhev (ikona) nebo 
oběd (ikona): 
 

Udržování teploty pro tekuté pokrmy režim – „Láhev”: 

• Teplota bude automaticky nastavena na 40˚C. Hodnotu nastavené teploty 
můžete změnit v rozmezí  35˚C – 50˚C podle potřeby, regulací její teploty 
stisknutím tlačítky  „-” i „+” nacházejícími se na ovládacím panelu. 

• Po dokončení nastavení teploty přístroj začne pracovat s přednastavenou 
teplotou a počítá provozní dobu odpočítáváním od  10 hodin dolů. 
  

 



• Během této doby bude teplota vody v ohřívači udržována na stanovené 
úrovni.  

• Po uplynutí stanovených 10 hodin přístroj automaticky ukončí práci,   
signalizací zvukem „Di-Di-Di”.   

 
Udržování teploty  u tuhých pokrmů – „Oběd”; 

• Teplota bude automaticky nastavena na 70˚C. Hodnotu nastavené teploty 
můžete změnit v rozmezí  50˚C – 90˚C podle potřeby, regulací její teploty 
stisknutím tlačítky „-” i „+” nacházejícími se na ovládacím panelu. 

• Po dokončení nastavení teploty přístroj začne pracovat s přednastavenou 
teplotou a počítá provozní dobu odpočítáváním od 3 hodin dolů.  

• Během této doby bude teplota vody v ohřívači udržována na stanovené 
úrovni. 

• Po uplynutí stanovených 3 hodin přístroj automaticky ukončí práci, 
signalizací zvukem „Di-Di-Di”.   

 
Z důvodů bezpečnosti dítěte vždy zkontrolujte teplotu pokrmu před 
podáváním. Umístěte malé množství pokrmu na vnitřní část zápěstí - kůže je 
zde křehká a citlivá na teplotu. 

 
8. Pokud chcete přerušit  ohřívání , musíte znovu stisknout tlačítko 

zapnutí/vypnutí  a odpojit napájecí kabel ze zásuvky. 
 

ROZMRAŽOVÁNÍ POKRMŮ  

V ohřívači LOVI můžete ve vodní lázní lehce, stupňovitě rozmrazit pokrm, 
zmražený v sáčku nebo v nádobě k mražení pokrmů. 
 

1. Umístěte přístroj na rovný a stabilní povrch, mimo dosah dětí, na místě, kde 
nemůže být náhodně sražen nebo posunut během práce. Pokud máte 
pochybnosti, přečtěte si znovu varování na začátku pokynů. 
2.  Do prázdné topné komory nalijte okolo 200 ml vody. 
3.  Umístěte košík na láhev/zásobník do topné komory.  
4.  Do košíku postavte zmražený pokrm v sáčku nebo v  nádobě.  
5.  Zasuňte zástrčku do zásuvky.  

6. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí . Nezapomeňte! Nikdy nezapínejte 
zařízení, pokud v něm není voda. 

7. Stiskněte tlačítko nastavení ohřevu  vyberte režim láhev (ikona), a poté 
pomocí stisknutí tlačítka  „-” nastavte teplotu na 35˚C.  

 
Stejně jako v případě ohřevu potravin v láhvi / kontejneru závisí doba odmrazování 
na stejných faktorech a jeho přesné stanovení není možné.  
 

8. Po úplném rozmrazení nádobu protřepejte, aby se oddělené částice tuku 
spojily se zbývajícím objemem mléka a nalijte do lahvičky. Abyste ohřáli 
mléko přelité do láhev na teplotu vhodnou pro podávání dítěti, použijte režim 
"rychlého ohřevu". 

POZOR!  

• NIKDY nerozmrazujte potraviny pomocí režimu "rychlého ohřevu". 

• NIKDY nezamrazujte mléko předem rozmrazené. 
• Nespotřebované mléko zlikvidujte. 

 

VYVAŘOVÁNÍ 

V ohřívači LOVI můžete snadno vyvařovat láhve nebo jiné drobné doplňky určené 



ke krmení z láhve i kojení (např. chrániče prsních bradavek). 
 

1. Umístěte přístroj na rovný a stabilní povrch, mimo dosah dětí, na místě, kde 
nemůže být náhodně sražen nebo posunut během práce. Pokud máte 
pochybnosti, přečtěte si znovu varování na začátku pokynů. 
2. Do prázdné topné komory nalijte okolo 75-85 ml vody. 
3. Umístěte košík na láhev/zásobník do topné komory.  

 
Důležité! Před zahájením procesu vyvařování umyjte všechny prvky podle 
pokynů výrobce a důkladně opláchněte. 
 

4. Do košíku postavte láhev dnem (nahoru) nebo umístěte různé  drobné 
doplňky, jako dudlík ke krmení, uzávěr, těsnění, víčko (dnem nahoru).  
 
Pro vyvařování jiných drobných doplňků pro kojence nebo pro kojící matky 
umístěte drobné doplňky do košíku tak, abyste ponechali mezi nimi dostatek 
místa, aby vodní pára měla k těmto doplňkům lehký přístup. 
 

     5. Na zásobník  nasaďte nastavovací kroužek, který omezuje množství úniku 
vodní páry.  

6. Zasuňte zástrčku do zásuvky.  

7. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí  . Nezapomeňte! Nikdy nezapínejte 
zařízení, pokud v něm není voda. 

8. Stiskněte tlačítko nastavení ohřevu  vyberte možnost „rychlé ohřívání” 

s ikonou .  
     9. Vezměte prosím na vědomí, že během práce na ohřívači jsou vypouštěny 
výpary horké vody. Buďte zvlášť opatrní, protože může způsobit těžké popáleniny. 
Zabraňte kontaktu s pokožkou. Udržujte svůj obličej a ruce v bezpečné vzdálenosti 
a nepokládejte je přes zařízení, pokud je používáno. Aby nedošlo k popáleninám, 
nikdy nepohybujte ani nepřepravujte zařízení během práce. 

 
10. Když se voda odpaří, přístroj se po dokončení operace automaticky vypne a 
signalizuje to zvukem „Di-Di-Di”. Chcete-li zastavit zařízení během cyklu, 

stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí  a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. 
      11. Počkejte několik minut než se vyvařované doplňky i zařízení se ochladí. Při 
vytahování láhve z ohřívače, vždy použijte chňapku (kuchyňskou rukavici).  Drobné 
doplňky vyjměte v košíku, abyste předešli možnosti opaření a vysypejte na čistý 
ručník. Pozor! Nedotýkejte se těla ohřívače ani topné komory, protože jsou horké. 
 
Důležité! 

• Neumísťujte dovnitř ohřívače elektrická nebo kovové součásti, kvůli riziku 
poškození. 

• NEPOUŽÍVEJTE bělicí prostředky ani chemické roztoky/ dezinfekční tablety 
v zařízení nebo k předmětům, které v něm mají být vyvařovány. 

• Vždy dodržujte pokyny k čištění předmětů, umístěných do ohřívače. 
 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ KAMENE  

Po určité době používání může v důsledku procesu ohřevu vznikat na topné desce 

kámen (v závislosti na kvalitě vody). Kámen by měl být pravidelně odstraňován, 

aby byl zajištěn řádný provoz zařízení. Doba zahřátí a odpařování se výrazně 

prodlužuje, pokud se zařízení usadilo hodně kamene.  

 



Před započetím práce k  odstraňování vodního kamene, musí být zařízení 

odpojeno od sítě a musíte ho nechat vychladnout. S cílem odstranění kamene 

nalijte do topné komory  100 ml teplé vody i 50 ml octa. Připravený roztok by měl 

zůstat uvnitř ohřívače maximálně 30 minut. Delší doba může způsobit poškození 

zařízení. Když se kámen rozpustí, vylijte roztok a vypláchněte topnou komoru 

čistou vodou.  

Pozor! 

• Nepoužívejte běžně dostupné odstraňovače vodního kamene, zejména ty, 
které obsahují kyselinu citronovou. 

• Nikdy nezapínejte přístroj při odstraňování kamene. 
• Nedodržování správných pokynů pro odstranění kamene může způsobit 

nenapravitelné poškození zařízení. 
• Používání minerálních vod urychluje proces usazování kamene v topné 

komoře. 
• Naplňujte přístroj převařenou vodou/bez minerálů, předchází tak usazování 

vodního kamene v topné komoře.  
• Přítomnost kamene v topné komoře nepodléhá reklamaci. 

 

ČISTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ  

1. Údržba přístroje kromě čistění a odstraňování vodního kamene se 
nevyžaduje. 
2.   Po použití, nezapomeňte ze zařízení vylít všechnu vodu. 
3.   Neuchovávejte přístroj naplněný vodou. 
4. Pokud zařízení nepoužíváte nestavte do topné komory láhve ani jiné 
předměty. 
5. Odpojte zařízení od elektrické energie, pokud ho nepoužíváte a vždy před 
čištěním. 
6. Otřete kryt a vnitřní část ohřívače měkkým navlhčeným hadříkem nebo 
houbičkou a poté osušte čistým ručníkem nebo papírovou utěrkou. 
NIKDY  nevkládejte zařízení do vody ani ho neoplachujte pod tekoucí vodou.  
7.   Zařízení by se nemělo umývat v myčce nádobí. 
8.  K čištění zařízení používejte jedině čistou vodu, která zabraňuje vzniku 
skvrn. 
9.  K čištění nepoužívejte brusné houbičky, drátěnky ani žádné jiné žíravé látky 
nebo chemické prostředky. 

    10. Přístroj nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, ostrým hranám a        
jiným nebezpečím. 

 

 


