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Všeobecné bezpečnostné upozornenia

• Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte 
tento návod na použitie!

• Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok 
a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!

• Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
• Štítok s upozornením na riziko úrazu elektrického prúdu a vzniku požiaru pri 

rozobraní zariadenia sa nachádza na zariadení.
• Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti.  

Nejede o profesionálne zariadenie.
• Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, 

zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru 
odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú 
šnúru.

• Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez 
dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby 
bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné 
stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.

• Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie.  
Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.

• Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu 
slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi 
ani iným nepriaznivým vplyvom.

• Zariadenie používajte len spôsobom popísaným v návode.
• Zariadenie nepoužívajte vonku.
• Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. 

Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani 
mokrými rukami.

• Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru z 
elektrickej siete. Nesiahajte do vody!

• Zariadenie používajte len na stanovený účel.
• Pred prenášaním zariadenia nechajte zariadenie úplne vychladnúť. 

Elektrická ohrevná platňa(e) zariadenia môže byť horúca.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti plynových rozvodov alebo na iné 

elektrické zariadenia (napr. mikrovlnná rúra).
• Zariadenie bez naplnenej varnej nádoby na zariadení nezapínajte.
• Pri varení postupujte s maximálnou opatrnosťou.  

Môže dôjsť k opareniu vriacou kvapalinou.
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• Po dokončení varenia a pred manipuláciou s varnou nádobou najskôr 
opatrne podvihnite kryt nádoby a chvíľu vyčkajte, aby poklesol vnútorný tlak 
v nádobe.

• Zariadenie zapojte len do elektrickej zásuvky, ktorá je v súlade s príslušnými 
technickými normami.

• Zariadenie položte na vodorovný, stabilný, nehorľavý, teplovzdorný povrch. 
Okolo zariadenia a nad zariadením nesmie byť nič umiestnené. 

• Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

Zvláštne bezpečnostné upozornenia
• Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom! 
 (Riziko vzniku požiaru!) 
• Kovové diely sa výrazne zahrievajú. NEBEZPEČIE POPÁLENÍN! 
 Pri manipulácii používajte len ovládač na zariadení.
• Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov (napr. záclony, 

drevo, atd.).
• So zariadením nepoužívajte žiadne nevhodné varné nádoby (plastové, 

papierové, drevené a pod.). Môže dôjsť k požiaru.
• Na úpravu pokrmov použite riad s rovným (zabrúseným) dnom rovnakého 

alebo väčšieho (max. o 4 cm) priemeru, ako má platňa. Ak dno nie je rovné, 
nenastáva optimálny prevod tepla z platne do riadu, čím sa zvyšuje spotreba 
elektrickej energie a predlžuje sa čas varenia. Termostat bude často vypínať 
ohrev platne. 

• Nepoužívajte nádoby s vypuklým alebo nerovnomerným dnom.  
Môžu sa prevrátiť a môže dôjsť k požiaru alebo úrazu popálením!

• Na elektrické ohrevné platne neklaďte žiadne iné predmety, než je varná 
nádoba. Riziko vzniku požiaru!

• Vždy odpojte spotrebič zo siete, je ponechaný bez dozoru, pred 
zmontovaním, demontovaním alebo čistením.

• Tento spotrebič nesmú používať deti. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu 
detí.

• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa 
im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa 
používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému 
nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, 
pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru 
mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.

• Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými 
alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa 
im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča 
bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám.  
Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

  
  VÝSTRAHA: Povrch variča môže dosiahnuť vysoké teploty. 
  Hrozí nebezbečie popálenín. Manipulácia so zariadením si 
  vyžaduje zvýšenú pozornosť. Nepoužívajte v blízkosti ľahko 
  horľavých materiálov (napr. záclony, papier, atď).
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Charakteristické vlastnosti 

• Zariadenie má pôdorys malého štvorca, čo umožňuje efektívnu úsporu 
priestoru. 

• Vonkajšie steny sú teplovzdorné. 
• Zariadenie disponuje svetelnou kontrolkou ohrevu platne a ovládačom s 

termostatom pre nastavenie teploty s plynulou reguláciou.

Popis častí

Ovládač nastavenia 
teploty
s termostatom

Elektrická 
ohrevná 
platňa

Svetelná 
kontrolka
ohrevu 
platne
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Príprava pred použitím

Zariadenie počas príprav nepripájajte do elektrickej siete. 
Zariadenie neponárajte do vody! Povrch zariadenia vyčistite handričkou 
navlhčenou vo vode. Mohli na ňom zostať určité nečistoty z výrobného 
procesu alebo z obalového materiálu.
Zariadenie po očistení dôkladne vysušte.

Prevádzka

1. Zariadenie položte na vodorovný, stabilný, nehorľavý, teplovzdorný povrch 
Okolo zariadenia a nad zariadením nesmie byť nič umiestnené.

2. Ovládač nastavenia teploty nastavte do polohy OFF (VYP.).
3. Zariadenie zapojte do elektrickej siete.
4. Na elektrickú ohrevnú platňu položte kovovú varnú nádobu, ktorá má rovné 

a stabilné dno a nemôže sa prevrátiť.  
Naplňte nádobu varenou potravinou (kvapalinou a pod.).  
Poznámka: Na úpravu pokrmov použite riad s rovným (zabrúseným) dnom rovnakého 
alebo väčšieho (max. o 4 cm) priemeru, ako má platňa. Ak dno nie je rovné, nenastáva 
optimálny prevod tepla z platne do riadu, čím sa zvyšuje spotreba elektrickej energie 
a predlžuje sa čas varenia. 

5. Ovládačom nastavenia teploty nastavte požadovanú teplotu od 1 (najnižšia 
teplota) až do 5 (maximálna teplota).  
Elektrická ohrevná platňa sa bude striedavo zapínať a vypínať, čím sa bude 
udržiavať nastavená teplota, čo bude signalizovať svetelná kontrolka. 
Upozornenie: Elektrická ohrevná platňa sa ihneď po nastavení ovládača teploty začne 
zahrievať. Nedotýkajte sa jej ani iných častí v jej okolí a varnej nádoby.  
Nebezpečie popálenia! Pri úplne prvom zahrievaní po zakúpení môže dôjsť k výskytu 
šírenia mierneho dymu a zápachu. Je to bežný proces vypaľovania sa elektrických 
výhrevných platničiek. Nejede o poruchu a nehrozí žiadne nebezpečenstvo ohrozenia 
zdravia.

6. Po dokončení varenia ovládač nastavenia teploty nastavte do polohy OFF 
(VYP.). 
Zariadenie odpojte z elektrickej siete a nedotýkajte sa ho, kým úplne 
nevychladnú všetky jeho časti. 



Čistenie a údržba zariadenia

Pred čistením zariadenie vypnite, odpojte sieťovú šnúru z elektrickej siete 
a nechajte ho úplne vychladnúť.

Čistenie povrchu zariadenia
• Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do inej kvapaliny! 
• Na čistenie povrchu zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku.  
• Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
• Po očistení utrite zariadenie dosucha.

Technické údaje

 Typ: Napájanie:  Príkon: Počet platní/  Farba:
       priemer:

 VP-900 230 V/50 Hz  1 500 W 1/185 mm   Strieborná

Hmotnosť:   1,7 kg
Rozmery (Š x V x H): 235 x 260 mm

6SK

Producent:

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce 
problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom 
komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z 
elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. 
Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a 
elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a 
recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.


