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NÁVOD NA POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO OHŘÍVAČE NÁPOJŮ 
 
Výrobek:  Ohřívač nápojů 6,8l, Ohřívač nápojů 30l 
 
Výrobce: Silva Homeline 

 
Jsme velmi rádi, že jste si vybrali tento výrobek a chtěli bychom Vám poděkovat za vaši 
důvěru. Jeho snadná, bezpečná a všestranná obsluha vás jistě potěší. Pečlivě dodržujte 
následující pokyny, uschovejte si tento návod pro budoucí použití. 
 
 
Ohřívač 6,8l – 220-240 V, 50 Hz 950 W 
Ohřívač 30l – 220-240 V, 50 Hz 2500 W 
 
 

Důležité upozornění 
 
Elektrický ohřívač nápojů je určen pro přípravu a ohřev horkých nápojů či vody, pro přípravu 
polévky či guláše, ale i na vaření ovoce či zeleniny. Za škody vzniklé v důsledku jiného využití 
výrobce nenese odpovědnost.  
 
 

Všeobecné bezpečností pokyny 
 
•  Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. 
•  Nedodržení bezpečnostních pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění. 

•  Ujistěte se, že síťové napětí je totožné s údaji na typovém štítku. 

•  Připojujte pouze k elektrické zásuvce. 

•  Přístroj se během používání zahřeje. Dbejte na to, abyste se nedotýkali žádných horkých 
částí spotřebiče a nezakrývejte napájecí kabel, jako u ostatních elektrických spotřebičů a 
jejich částí. 

•  Umístěte jednotku na pevnou, rovnou a volnou plochu, která je odolná vůči teplu. Nikdy 
nepokládejte přístroj na horký povrch nebo blízko otevřeného plamene. 

•  Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě v případě, že přístroj nefunguje správně, před 
čištěním a po použití. 
•  Nikdy neponořujte topnou část do vody a také chraňte napájecí kabel před vlhkostí.  
•  Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo 
duševním postižením nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. Ledaže jsou pod 
dohledem osoby odpovědné za ochranu osob nebo od této osoby obdrželi pokyny, jak 
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zařízení používat. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se 
zařízením hrát. 
•  V případě známky poškození spotřebiče nebo napájecího kabelu okamžitě odpojte 
spotřebič! 
•  Naše elektrické spotřebiče vyhovují příslušným bezpečnostním předpisům. Mohou být 
opravovány pouze odborníky. Nevhodné opravy mohou uživateli způsobit značné nebezpečí. 
•  Děti si nejsou vědomy poškození, ke kterým může dojít při provozu elektrických 
spotřebičů. Z tohoto důvodu nikdy neponechávejte děti při obsluze elektrických spotřebičů 
bez dozoru. 
•  Nevhodné použití nebo nedodržení návodu k obsluze vede ke ztrátě záruky. 
 

 
 
Důležité pokyny pro použití 
  

•  Před prvním použitím očistěte vnitřní nádobu. 

•  Husté tekutiny, které májí tendenci se spálit, je třeba pomalu zahřívat za nepřetržitého 
míchání. 

•  Hrnec je určen k vaření, ohřevu a pro přípravu horkých nápojů. 

•  V případě, že se odpaří veškerá tekutina, vypněte spotřebič, aby nedošlo k jeho přehřátí. 
Před opětovným naplněním vodou nechte hrnec řádně vychladnout, jinak hrozí nebezpečí 
opaření náhlým vytvořením páry, navíc by mohlo dojít k poškození povrchu hrnce.  

•  Varování - nebezpečí zranění a popálenin! Upozornění: Během provozu se přístroj zahřeje, 
proto se jej dotýkejte jen na izolovaných rukojetích a nepřenášejte jej během provozu ani 
chladnutí. 

•  Před naplněním, vyprázdněním a čištěním zařízení vždy odpojte od elektrické sítě. 

•  Elektrický ohřívač je samostatný spotřebič a nesmí být používán na vnějších zdrojích tepla, 
jako jsou například varné desky pracující s elektřinou, plynem nebo uhlím. 

•  Víko je opatřeno bezpečnostním zámkem. 

•  Regulátor teploty s přesným termostatem. 

•  Ochrana proti přehřátí. Při přehřátí nebo při kontaktu s vodou vyskočí na spodní straně pojistka. 
Pro opětovné použití se musí pojistka zatlačit zpět. 

•  Kontrolka provozu: Při ohřevu svítí, po dosažení navolené teploty zhasne. Pro udržení požadované 
teploty se termostat i kontrolka spínají.  
 
 
 

Údržba 
 
• Nikdy neponořujte spotřebič, síťovou zástrčku a napájecí kabel do vody. 
• Vždy vytáhněte síťový kabel před čištěním, poté očistěte vnitřek a vnější strany spotřebiče 
vlhkým hadříkem. 
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• Nebezpečí popálení! Nechte všechny části vychladnout před čištěním. 
• Po čištění důkladně utřete všechny části ohřívače. 
• Také se ujistěte, že na spodní straně spotřebiče nedochází k infiltraci vody nebo páry. 
 

 

 

 

• Vápenaté zbytky, které mohou časem vzniknout, odstraníte octovou vodou nebo obvyklým 
odvápňovacím prostředkem. Poté je vyvařte v čisté vodě. 
• Nepoužívejte žádné drsné čisticí pomůcky (drátěnky), abrazivní stranu houbičky ani brusné 
čisticí prostředky a rozpouštědla, které by mohly poškodit povrch. 
• Čas od času by měl být výtokový kohout odšroubován pod knoflíkem a měl by být vyčištěn 
horkou vodou, ke které můžete přidat trochu mycího prostředku. 
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