
 

 

 

 

 

CZ                                                                            NÁVOD K POUŽITÍ 

DKP-1211 DVOUPLOTYNKOVÝ INFRAČERVENÝ VAŘIČ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecné bezpečnostní pokyny 
 
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se 
záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro 
komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání 
venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do 
kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení 
nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou. 
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete 
přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy. 
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). 
• Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti 
na přístroj nedosáhly. 
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, 
neuvádějte jej do provozu. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte 
poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami, a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky 
nebo jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“. 
-                                                                                                            
                                                                                                          
                                                                                                            
                                                                                                                
sp                                               8 let. 
 
Speciální bezpečnostní předpisy  
• Přístroj se v provozu moc zahřeje. Dávejte pozor především na horké plotýnky sporáku. 
• Pozor na to, že horké části zůstanou ještě dlouho po vypnutí horké. 
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• Přístroj postavte na žáruvzdornou podložku. 
• Nehýbejte přístrojem, když je v provozu. 
• Pokud je povrch poškozený nebo popraskaný, je třeba přístroj vypnout, aby případně nedošlo k úderu elektrickým 
proudem 
• Přístroj uchopte pouze za náležité držadla a knoflíky. 

 
Uvedení přístroje do provozu  
• Před prvním použitím zapněte plotýnky na 5 minut a potom také pec se všemi výhřevními funkcemi. Je možné, že 
se vyvine lehký kouř. Postarejte se o dostatečné větrání. 
Elektrické připojení 
• Dbejte na to, aby byl přístroj vypnutý (všechny provozní tlačítka na “MIN”). 
• Před zapnutím přístroje do zásuvky skontrolujte, jestli je sít’ové napětí, které chcete použít, shodné s napětím 
přístroje. Potřební údaje najdete na typové značce. 
• Přístroj zapněte jenom do zásuvky o 230 V / 50 Hz, s ochranním kontaktem, instalované podle předpisů. 
• Nastavte regulátory teploty na požadovanou teplotu. Červené kontrolky se rozsvítí. 
• Při dosažení nastavené teploty se kontrolky vypnou. Tato kontrolní svítilna se při provozu periodicky rozsvěcí, aby 
tak bylo indikováno, že je udržována správná teplota. 
 
 
Popis 
1. Rukojeť  
2. Vývod vzduchu  
3. Sklokeramická plocha (velká) 
4. Síťový kabel  
5. Sklokeramická plocha (malá)  
6. Vývod vzduchu  
7. Rukojeť  
8. Regulace teploty  
9. Kontrolka  
10. Nastavení teploty  
11. Základna  
 
 
 
 

 
 
 
Provoz  
1. 

Používejte pouze hrnce s plochým dnem na optimální využití energie. 
2. Hrnec by neměl být nikdy menší než je plotýnka. Spotřebič v tom okamžiku neodebírá energii. V extrémním 
případě se může plotýnka zkřivit. 
3. Nastavte regulátor teploty podle účelu použití: 
Stupeň MIN: vypnuto 
Stupeň 1: udržování teploty/ vaření 
Stupeň 2: vaření 
Stupeň 3: opékání 
Stupeň 4: přivedení do varu, prudké opečení 
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Stupeň MAX: prudké opečení, rychlé ohřátí 
 
Vypnutí  
Přístroj je vypnutý, když jsou všechny vypínače v pozici “MIN”. Potom vytáhněte přístroj ze zásuvky. 
 
Provoz  
 
 

 
 
 
MIN – ohřát  
Udržovat teplé  
Povařit  
Opékat  
Opéct, Vařit  
Opéct, rychlý ohřev 
 
 

 
Čištění  
Ujistěte se, že zástrčka je vytažena ze zásuvky. 
• Než začnete spotřebič čistit, počkejte, až plotýnky zcela vychladnou. V každém případě byste však měli počkat ca. 
30 minut po použití spotřebiče, aby nedošlo k popálení. 
• Přístroj nikdy neponořujte do vody. 
• Přístroj čistěte pouze lehce vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádných silných čistících prostředků a rozpouštědel. 
Vhodná je na to voda se saponátem. Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných 
směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl 
zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny! 
 
Záruka 
Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční 
lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu 
nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek 
ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! 
Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou 
opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním 
dokladem Vašemu obchodníkovi.  
*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V takovém 
případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady! 
 Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, 
hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, 
údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! 
Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou. 
 
Po uplynutí záruky 
Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném 
odborném obchodě nebo opravně 
 
 
 
 
Technické údaje: 

Model:. DKP 1211 

Váha netto: cca. 3,6 kg 
Střídavý proud: 220 V~, 50/60 Hz 
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Příkon: 2800 W 
Třída ochrany: I 

 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. 
elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších 
bezpečnostně-technických předpisů. 
Vyhrazujeme si technické změny! 
ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte 
určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít 
možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné 
likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických 
přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních 
celků nebo obecního úřadu. 
TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME 
PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ 
JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ 
VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN 
V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO. 

Obal: 

krabice – tříděný sběr papíru 
(PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

  


