
NÁVOD K POUŽITÍ 

 

BUFETOVÝ OHŘÍVAČ 

 

 

 

Vážený zákazníku, 
 

děkujeme, že jste se rozhodl pro koupi tohoto produktu. 
 

Prosím věnujte pozornost tomuto návodu k použití a pozorně si jej přečtěte, než začnete 

produkt používat. Zabráníte tím případnému poškození výrobku nebo Vašemu poranění při 

neodborné manipulaci. V případě, že bude výrobek předán do užívání jiné osobě, musí mít tento 

návod k dispozici. 

 

  



Bezpečnostní upozornění 

 
1. Přečtěte si prosím pozorně všechny pokyny. 

 
2. Před připojením zástrčky do zásuvky je třeba zkontrolovat, zda dostupné provozní 

napětí odpovídá provoznímu napětí uvedenému na typovém štítku. 
 

3. Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti, nenechávejte jej bez dozoru. 
 

4. Neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. 
 

5. Před čištěním a opravou zařízení, je bezpodmínečně nutné, po použití zařízení 
vytáhnout zástrčku ze zásuvky. 

 
6. Pokud je zařízení používáno v blízkosti dětí, je nutný dohled dospělé osoby. 
7. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. 

 
8. Opravy elektrických spotřebičů musí provádět kvalifikovaný elektrikář. Opravy 

prováděné uživatelem mohou představovat vážná zdravotní rizika. 
 

9. Zařízení je určeno pro domácí a hotelové nebo další jiné použití. 
 

10. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud 
zařízení nefunguje správně, spadlo na podlahu nebo je poškozeno jiným způsobem. 

 
11. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno. 

 
12. Nedotýkejte se horkých povrchů. Ovládejte zařízení rukojetí a otočnými knoflíky. 

 
13. Nikdy nepokládejte ruku na parní otvor nebo víko, když je spotřebič v provozu. 

 
14. Zajistěte, aby bylo zařízení používáno na stabilním, rovném a tepelně odolném 

povrchu. 
 

15. Všechna masová jídla, která jsou vložena do ohřívače bufetu, musí být předem 
důkladně uvařena. Nedávejte syrové maso do ohřívače bufetu. 

 
16. Toto zařízení není vhodné pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, 

mentálními nebo smyslovými schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a 
znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti 
musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát se zařízením. 

 

17. Pokud je napájecí kabel poškozen, kontaktujte náš zákaznický servis nebo jinou 

kvalifikovanou osobu. Neopravujte ani nevyměňujte kabel sami. 

  



Seznam dílů 

 

 
 

 

Technické údaje 

 

číslo produktu: WMTR01-2x2.5L+2x1L 

napětí: 220 - 240 V ~ 50 Hz 

výkon 200 W 

teplotní rozsah 40-85 °C 

 

  



Použití bufetového ohřívače 

 

Poznámka:  

Při prvním použití ohřívače bufetu se může objevit zápach. Ale to je zcela normální a během 

používání zmizí. 

 

Varování:  

Toto zařízení se při používání extrémně zahřívá. Postupujte prosím velmi opatrně. 

 

Připojte zástrčku do zásuvky a zapněte zařízení. Kontrolka se rozsvítí červeně a po dosažení 

požadované teploty zhasne. 

 

Vložte připravené jídlo do každé z ohřívacích nádob a nastavte požadovanou teplotu. 

Kontrolka se cyklicky zapíná a vypíná, aby se udržela správná teplota. Nedoporučuje se 

používat toto zařízení 

déle než 6 až 8 hodin v kuse. 

Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte zařízení vychladnout. 

 

Použití ohřívací desky bez ohřívací udržovací nádoby a rámu 

 

1. Umístěte varnou desku na stabilní, tepelně odolný povrch. 

2. Připojte zařízení k síti a zapněte zařízení. 

3. Kontrolka se rozsvítí červeně a po dosažení požadované teploty zhasne. 

4. Předehřejte zařízení po dobu 10 minut. 

 

 

A: Ohřívač bufetu se začíná zahřívat. Po jedné hodině je dosaženo 
nastavené teploty 40 °C až 55 °C a přístroj ji udržuje. 

B: Ohřívač bufetu se začne ohřívat. Po jedné hodině je dosaženo 

nastavené teploty 55 °C až 70 °C a přístroj ji udržuje. 

C: Ohřívač bufetu se začne ohřívat. Po jedné hodině je dosaženo 

nastavené teploty 70 °C až 85 °C a přístroj ji udržuje. 

 

 

Potraviny, které jsou na ohřívači udržovány teplé, musí být předvařené a horké, protože toto 

zařízení není určeno k ohřívání studených nebo mražených potravin. 

 

Po použití odpojte napájecí kabel a nechejte zařízení přibližně 90 minut před uložením 

vychladnout. 



Údržba 
 

Upozornění:  

Vždy se před čištěním nebo skladováním přesvědčte, že spotřebič je odpojen od zdroje 

napájení a dostatečně vychlazený. 

 

Sejměte víko a přídržný rám z každé ohřívací nádoby. Umyjte je v teplé mýdlové vodě, dobře 

je opláchněte a důkladně osušte. 

Varnou desku umyjte jemným čisticím prostředkem a měkkým vlhkým hadříkem. 

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky a dbejte na to, aby se do rámu nedostala 

voda a nezůstala v něm vsáklá. Nikdy neponořujte napájecí kabel nebo zástrčku ohřívače do 

vody nebo jiných tekutin. 

Znovu sestavte ohřívač bufetu a uložte jej na chladném a suchém místě. 

 

  



Informace k elektrospotřebičům a elektronickým spotřebičům  
 
Následující informace jsou zaměřeny na soukromé domácnosti, které mají 
elektrické nebo používají elektronická zařízení. Vezměte prosím na vědomí tyto 
důležité informace v zájmu ekologické likvidace starých zařízení a vaší vlastní 
bezpečnosti.  
 

1. Informace o likvidaci elektrických a elektronických zařízení a význam tohoto symbolu 
podle dodatku 3 k ElektroG:  
Majitelé starých zařízení je likvidují odděleně od netříděného komunálního odpadu.  
Elektrická a elektronická zařízení, proto nesmí být klasifikována jako netříděný komunální 
odpad, nesmí být tímto způsobem zlikvidována a zejména nepatří do domácího odpadu. 
Jedná se o zařízení, která se sbírají odděleně a likvidují prostřednictvím místních systémů 
sběru a vracení.  
Majitelé starých zařízení mají také povinnost staré baterie a akumulátory, které nepocházejí 
z jejich starého zařízení ani nejsou jeho součástí, sbírat a třídit odděleně a tímto způsobem i 
předat do sběrného místa.  
To neplatí pro stará zařízení podle § 14 odst. 5 věty 2 a 3 ElektroG v rámci  
Rozhodnutí orgánu pro odstraňování odpadů za účelem přípravy na opětovné použití od 
ostatních starých zařízení je odděleno, aby bylo možné jej znovu použít - recyklovat.  
Pomocí symbolu v dodatku 3 k ElektroG mohou vlastníci identifikovat stará zařízení, která 
byla oddělena od netříděného komunálního odpadu.  
Symbol pro samostatné třídění elektrického a elektronického zařízení představuje 
přeškrtnutý odpadkový koš na kolečkách a je zobrazen následovně. 
 
2. Poznámky k možnostem vrácení starých použitých zařízení:  
Majitelé starých zařízení je mohou podle veřejného práva odevzdat do zavedených institucí 
pro nakládání s odpady a využít dostupné možnosti pro vrácení nebo vyzvednutí použitého 
zboží, aby byla zajištěna likvidace starých zařízení.  
V případě potřeby je zde také možnost odevzdání elektrického a elektronického zařízení  
pro opětovné použití zařízení. Pro více informací kontaktujte příslušné sběrné nebo vratné 
místo.  
3. Poznámka k ochraně údajů  
Některá ze starých zařízení, která mají být zlikvidována, obsahují citlivé osobní údaje (např.  
PC nebo smartphon atd.), které se nesmějí dostat do rukou třetích stran.  
Výslovně upozorňujeme, že koncoví uživatelé starých zařízení jsou zodpovědní za vymazání 

osobních údajů ze starých zařízení, která mají být zlikvidována. 


