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NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU: ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ APS 
 
Výrobok:  Elektrický ohrievač 600W 220 V pre všetky druhy chafingu  
 
Kód výrobku: 227772247 
 
Výrobca: APS 
 
Pred použitím 
 
Vzdialenosť spotrebiča a stenou musí byť najmenej 10 cm, aby sa zamedzilo možnému riziku ohňa. 
Zaistite prosím voľnú cirkuláciu vzduchu. Umiestnite spotrebič na elektrický ohrievač a nepracujte s 
ohrievačom v priamej vzdialenosti iných druhov tepla. 
 
Návod na použitie 
 
Najprv sa uistite, že napätie uvedené na výrobku je zhodné s napätím vo Vašej sieti. Zapnite 
elektrický ohrievač bez spotrebiče na päť minút. Dočasne sa môže vyskytnúť mierny dym, prosím 
ignorujte ho. Zariadenie nepoužívajte bez dozoru a chafing. 
 
Bezpečnostné pokyny 
 
Pri použití dochádza k rozpálení spotrebiča, je tu teda riziko popálenia, keď sa spotrebiče dotknete. 
Nabíjací kábel a ostatné káble elektrických spotrebičov v blízkosti sa nesmie dotýkať horúcich častí 
ohrievača. 
 
Deti nevie o riziku pri používaní elektrických spotrebičov, prosím nenechávajte ich bez dozoru, keď 
používate elektrický spotrebič. Tuky a oleje sa môžu prehriať a spôsobiť oheň. Buďte prosím opatrní 
pri ich použití. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapnutý. Najbezpečnejší spôsob 
vypnutie prístroja je vytiahnutí zo zásuvky. 
 
Vždy nechávajte vykurovacej dosky suché a chráňte je od vlhkosti, aby sa zabránilo hrdzaveniu. 
Nenamáčajte spotrebič do vody a zamedzte kontaktu vody alebo pary so spotrebičom. Spotrebič 
nesmiete umývať pod prúdom vody. V prípade potreby je možné elektrické vykurovacie teleso utrieť 
vlhkou handrou, keď bude ohrievač studený. 
 
Naše elektrické spotrebiče dodržiavajú bezpečnosťou pravidlá. Ak je spotrebič alebo kábel 
poškodený, vypojte zariadenie zo zásuvky. Opravy sú vykonávané špecialistami. Pri nevhodnej oprave 
sa môže užívateľ zraniť. Nepoužívajte prístroj pre vykurovanie izby. Nevhodné použitie alebo 
nedodržanie inštrukcií vedie k strate záruky. 
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