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NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRICKÉHO OHRIEVAČA NÁPOJOV 
 
Výrobok:  Ohrievač nápojov 6,8l, Ohrievač nápojov 30l 
 
Výrobca: Silva Homeline 

 
Sme veľmi radi, že ste si vybrali tento výrobok a chceli by sme Vám poďakovať za vašu 
dôveru. Jeho ľahká, bezpečná a všestranná obsluha vás iste poteší. Starostlivo dodržujte 
nasledujúce pokyny, uschovajte si tento návod pre budúce použitie. 
 
 
Ohrievač 6,8l – 220-240 V, 50 Hz 950 W 
Ohrievač 30l – 220-240 V, 50 Hz 2500 W 
 
 

Dôležité upozornenie 
 
Elektrický ohřívač nápojů je určen pro přípravu a ohřev horkých nápojů či vody, pro přípravu 
polévky či guláše, ale i na vaření ovoce či zeleniny. Za škody vzniklé v důsledku jiného využití 
výrobce nenese odpovědnost.  
 
 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 
 
•   Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. 
•   Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo 
zranenie. 

•  Uistite sa, že sieťové napätie je totožné s údajmi na typovom štítku. 
•  Pripájajte iba k elektrickej zásuvke. 

•  Prístroj sa počas používania zahreje. Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali žiadnych horúcich 
častí spotrebiča a nezakrývajte napájací kábel, ako u ostatných elektrických spotrebičov a ich 
častí. 

•  Umiestnite jednotku na pevnú, rovnú a voľnú plochu, ktorá je odolná voči teplu. Nikdy 
nepokladajte prístroj na horúci povrch alebo blízko otvoreného plameňa. 

•  Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete v prípade, že prístroj nefunguje správne, pred 
čistením a po použití. 
•   Nikdy neponárajte ohrevnú časť do vody a tiež chráňte napájací kábel pred vlhkosťou. 
•   Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s telesným, zmyslovým 
alebo mentálnym postihnutím alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami. Ibaže sú 
pod dohľadom osoby zodpovednej za ochranu osôb alebo od tejto osoby dostali pokyny, ako 
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zariadenie používať. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si nebudú so 
zariadením hrať. 
•   V prípade známky poškodenia spotrebiča alebo napájacieho kábla okamžite odpojte 
spotrebič! 
•  Naše elektrické spotrebiče vyhovujú príslušným bezpečnostným predpisom. Môžu byť 
opravované len odborníkmi. Nevhodné opravy môžu používateľovi spôsobiť značné 
nebezpečenstvo. 
•  Deti si nie sú vedomé poškodenia, ku ktorým môže dôjsť pri prevádzke elektrických 
spotrebičov. Z tohto dôvodu nikdy nenechávajte deti pri obsluhe elektrických spotrebičov 
bez dozoru. 
•  Nevhodné použitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu vedie ku strate záruky. 
 

 
 
Dôležité pokyny pre použitie 
  

•  Pred prvým použitím očistite vnútornú nádobu. 

•  Husté tekutiny, ktoré majú tendenciu sa spáliť, je treba pomaly zahrievať za nepretržitého 
miešania. 

•  Hrniec je určený na varenie, ohrev a na prípravu horúcich nápojov. 

•  V prípade, že sa odparí všetka tekutina, vypnite spotrebič, aby nedošlo k jeho prehriatiu. 
Pred opätovným naplnením vodou nechajte hrniec riadne vychladnúť, inak hrozí 
nebezpečenstvo oparenia náhlym vytvorením pary, navyše by mohlo dôjsť k poškodeniu 
povrchu hrnca. 

•   Varování - nebezpečenstvo zranenia a popálenín! Upozornenie: Počas prevádzky sa 
prístroj zahreje, preto sa ho dotýkajte len na izolovaných rukovätiach a neprenášajte ho 
počas prevádzky ani chladnutia. 

•  Pred naplnením, vyprázdnením a čistením zariadenia vždy odpojte od elektrickej siete. 

•  Elektrický ohrievač je samostatný spotrebič a nesmie byť používaný na vonkajších zdrojoch 
tepla, ako sú napríklad varné dosky pracujúci s elektrinou, plynom alebo uhlím. 

•  Veko je opatrené bezpečnostným zámkom. 

•  Regulátor teploty s presným termostatom. 

•  Ochrana proti prehriatiu. Pri prehriatí alebo pri kontakte s vodou vyskočí na spodnej strane 
poistka. Pre opätovné použitie sa musí poistka zatlačiť späť. 

•  Kontrolka prevádzky: Pri ohreve svieti, po dosiahnutí navolené teploty zhasne. Pre udržanie 
požadovanej teploty sa termostat aj kontrolka spínajú. 
 
 

Údržba 
 
• Nikdy neponárajte spotrebič, zástrčku a napájací kábel do vody. 
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• Vždy vytiahnite sieťový kábel pred čistením, potom očistite vnútro a vonkajšie strany 
spotrebiča vlhkou handričkou. 
• Nebezpečenstvo popálenia! Nechajte všetky časti vychladnúť pred čistením. 
• Po čisteniu dôkladne utrite všetky časti ohrievača. 
• Také sa uistite, že na spodnej strane spotrebiča nedochádza k infiltrácii vody alebo pary. 
 

 

 

• Vápenaté zvyšky, ktoré môžu časom vzniknúť, odstránite octovou vodou alebo obvyklým 
odvápňovacím prostriedkom. Potom je vyvarte v čistej vode. 
• Nepoužívejte žiadne drsné čistiace pomôcky (drôtenky), abrazívnu stranu hubky ani brúsne 
čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť povrch. 
• Čas od času by mal byť výtokový kohút odskrutkovan pod gombíkom a mal by byť vyčistený 
horúcou vodou, ku ktorej môžete pridať trochu umývacieho prostriedku. 
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