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UWAGA: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent 
zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi. Zdjęcia, rysunki oraz 
opisy urządzeń mają charakter poglądowy!

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować 
poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym 
użytkowaniem urządzenia.
W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. 
W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a 
następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście.  
Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.
Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w 
wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć 
przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia.
Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. 
Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do krojenia żywności.
Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
Dzieci nie uświadamiają sobie zagrożeń, jakie może spowodować użytkowanie urządzeń elektrycznych. Nigdy nie 
pozwalaj dzieciom posługiwać się elektrycznymi urządzeniami bez nadzoru.
Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, 
wyciągając wtyczkę z kontaktu.
Uwaga niebezpieczeństwo! Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas 
pozostaje pod napięciem.
Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.

SPECJALNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Nie stosuj żadnych dodatkowych środków oprócz tych, które zostały dostarczone wraz z urządzeniem.
Nigdy nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. kuchenki lub pieca).

BUDOWA

Pokrywa: Model 432100 pokrywa z jednym uchwytem. Zarówno do serwowania jak i do uzupełniania posiłku 
w kociołku. Model 432101 pokrywa z dwoma uchwytami. Do serwowania należy podnosić tylko klapkę w pokrywie. Aby 
zdjąć pokrywę całkowicie należy użyć obu uchwytów.

Pierścień nośny i pojemnik na zupę: Pierścień nośny jest zaprojektowany do przenoszenia w wygodny sposób zupy 
w pojemniku na zupę. Należy używać pierścienia nośnego do wkładania i wyjmowania pojemnika z podgrzewacza.
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Regulator temperatury: Podgrzewacz jest zaprojektowany, aby utrzymywać temperaturę potrawy na poziomie 
80ºC ± 10ºC kiedy jest nastawiony na maksimum.

Płaszcz wodny: Dla szybszego działania można nalać gorącej wody. Jeżeli napełniony jest zimną wodą należy podgrzewać 
wodę przez ok. 20 min. Przed nalaniem do pojemnika gorącej zupy.

W CELU UŻYCIA
Napełnić zbiornik odpowiednią ilością wody. Pusta taca powinna swobodnie unosić się na powierzchni wody.
Za pomocą pokrętła termostatu ustawić właściwą temperaturę (zakres temperatur do 85°C).
Zalać pojemnik na zupę gorącą potrawą.

UWAGA: Pamiętaj o odpowiedniej ilości wody w zbiorniku. Ilość wody należy sprawdzać regularnie, także 
podczas używania urządzenia.

RADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA:
Przed czyszczeniem zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
W przypadku intensywnego korzystania z urządzenia pamiętać o regularnym usuwaniu osadu kamienia 
z dna zbiornika na wodę.
Nigdy nie zanurzać urządzania w wodzie ani w innym środku czyszczącym.
Urządzenie czyścić wilgotną szmatką.
Do czyszczenia nigdy nie stosować środków czyszczących o właściwościach żrących lub korozyjnych.
Uważać, aby elementy elektryczne urządzenia nie wchodziły w kontakt z wodą.

USTERKI

Usterka Możliwa przyczyna Proponowane rozwiązanie
Urządzenie nie działa Brak zasilania w gniazdku Sprawdzić bezpiecznik

Wtyczka jest nieprawidłowo 
umieszczona w gniazdku

Sprawdzić wtyczkę

Urządzenie nie osiąga zadanej 
temperatury

Uszkodzenie elementu grzejnego Skontaktować się z dostawcą

Uszkodzenie jednostki sterującej Skontaktować się z dostawcą
Uszkodzenie bezpiecznika 
elementu grzejnego

Skontaktować się z dostawcą
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korpus i płaszcz wodny
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DANE TECHNICZNE

Model 432100 432101
Napięcie zasilające 230~240 VAC/50 Hz 230~240 VAC/50 Hz

Zużycie energii 400W 400W
Obudowa stal malowana tworzywo wysokoudarowe
Pokrywa pojedyncza podwójna
Wymiary Ø 33 cm, h = 36 cm Ø 35 cm, h = 36 cm

Pojemność 10 l 10 l

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ
Po zakończeniu okresu użytkowania kociołek do zupy należy usunąć zgodnie z obowiązującymi 
w tym czasie przepisami i wytycznymi.


