
INDUKČNÍ PODLOŽKA
Návod k obsluze

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Návod uschovejte
i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li tento výrobek další osobě, předejte jí i tento 
návod k obsluze. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
1. Pozorně si přečtěte následující instrukce.
2. Nedotýkejte se horkých ploch. K přenášení horké podložky používejte rukojeť k tomu 

určenou.
3. Rukojeť je určená pouze k přenášení podložky (bez nádobí) !!!
4. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud podložku používáte v přítomnosti dětí.
5. Před čištěním podložky vyčkejte, dokud úplně nevychladne.
6. Podložku nijak neupravujte ani nepoužívejte k jiným účelům, než pro jaké je určena.
7. Případné opravy svěřte pouze odbornému servisu. 

ÚČEL POUŽITÍ
Indukční podložka o průměru 23 cm s odnosnou rukojetí  určená pro ohřev potravin na in-
dukčním vařiči v nádobí s nemagnetickým dnem.

POUŽITÍ
Podložku položte do středu plotýnky indukčního vařiče a na ní umístěte nádobí, ve kterém 
chcete potraviny tepelně zpracovávat. Průměr dna nádobí by měl být cca stejný jako průměr
podložky, případně o něco větší, aby nedocházelo k tepelným ztrátám sáláním do okolí.
Pro zrychlení ohřevu a snížení spotřeby el. energie používejte pokličku. Indukční vařič při
použití podložky používejte standardním způsobem, stupně nastavení intenzity je však třeba
volit na vyšších úrovních než při přímém ohřevu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Použijte k čištění běžný saponát na mytí nádobí a houbičku. 
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte
servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém
návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění,
výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami,  nevhodným 
  použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných
  dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.Dodavatel si vyhrazuje právo na 
případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz




