
                             

 

GASTROZONE, sp. z.o.o.  ,  email: biuro@gastrozona.pl  , web: www.gastrozona.pl 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNEGO PODGRZEWACZA DO 
NAPOJÓW 
 
Produkt:  Podgrzewacz do napojów 6,8l, Podgrzewacz do napojów 30l 
 
Producent: Silva Homeline 

 
 
Dziękujemy za zaufanie, które nam okazałeś kupując ten produkt. Jego łatwa, bezpieczna i 
wszechstronna obsługa na pewno Ci się spodoba. Uważnie przestrzegaj poniższych 
wskazówek i zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. 
 
 
 
Podgrzewacz 6,8l – 220-240 V, 50 Hz 950 W 
Podgrzewacz 30l – 220-240 V, 50 Hz 2500 W 
 
 

Ważna informacja 
 
 
Elektryczny podgrzewacz do napojów przeznaczony jest do przygotowywania i podgrzewania 
gorących napojów lub wody, do przygotowywania zup lub gulaszu oraz do gotowania 
owoców lub warzyw. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 
wynikające z innych zastosowań. 
 
 
 
 

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa 
 
• Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 

• Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem, pożar 
lub poważne obrażenia ciała. 

• Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem  podanym na etykiecie 
urządzenia. 

•  Urządzenie podłączaj tylko do gniazdka elektrycznego. 

• Urządzenie podczas używania nagrzewa się. Uważaj, aby nie dotknąć gorących elementów 
urządzenia i nie zasłaniaj przewodu zasilającego. 

• Umieść urządzenie na twardej, płaskiej i odpornej na działanie ciepła powierzchni. Nigdy 
nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni lub w pobliżu otwartego ognia. 
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• Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, w przypadku, że nie działa ono prawidłowo 
lub przed czyszczeniem oraz po każdym użyciu. 
• Nigdy nie zanurzaj elementu grzejnego w wodzie oraz chroń przewód zasilający przed 
wilgocią. 
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem 
fizycznym, umysłowym lub psychicznym oraz przez osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy. 
Wyjątkiem jest, że wymienione osoby będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za 
ochronę osób lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Należy 
pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. 

• W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego natychmiast odłącz 
urządzenie od źródła zasilania! 

• Nasze urządzenia elektryczne są zgodne z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa. Mogą 
być naprawiane tylko przez specjalistów. Niewłaściwe naprawy mogą spowodować poważne 
zagrożenie dla zdrowia użytkownika. 

• Dzieci nie są świadome niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas obsługi urządzeń 
elektrycznych. Z tego powodu nigdy nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas obsługi 
urządzeń elektrycznych i nie pozwól im wykonywać prac konserwacyjnych i czyszczących. 

• Trzymaj urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci. 

• Niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji obsługi spowoduje 
unieważnienie gwarancji. 

 
 
 
 

Ważne instrukcje dotyczące użytkowania 
  
 
 

• Przed pierwszym użyciem  wyczyść wewnętrzny pojemnik. 
 • Gęste płyny, które mają tendencję do przypalania się, należy powoli podgrzewać, ciągle 
mieszając. 
• Urządzenie przeznaczone jest do gotowania, podgrzewania i przygotowywania gorących 
napojów. 
• Jeśli cała woda znajdująca się wewnątrz zostanie wygotowana, natychmiast wyłącz 
urządzenie, aby zapobiec przegrzaniu. Przed ponownym napełnieniem wodą poczekaj, aż 
urządzenie ostygnie, w przeciwnym razie istnieje ryzyko poparzenia przez nagłe tworzenie 
się pary, a także uszkodzenie powierzchni i jej odkształcenie. 
• Ostrzeżenie - grozi niebezpieczeństwo obrażeń i poparzeń! Uwaga: Podczas pracy 
urządzenie nagrzewa się, więc dotykaj go tylko za izolowane uchwyty i w żadnym przypadku 
nie przenoś go podczas gotowania lub schładzania. 

• Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed napełnianiem, opróżnianiem lub 
czyszczeniem urządzenia. 
• Podgrzewacz jest samodzielnym urządzeniem i nie wolno go używać na zewnętrznych 
źródłach ciepła, takich jak płyty kuchenne pracujące z energią elektryczną, gazem lub 
węglem. 
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• Wieko wyposażone jest w blokadę bezpieczeństwa. 
• Regulator temperatury z precyzyjnym termostatem. 
• Ochrona przed przegrzaniem. W przypadku przegrzania lub kontaktu z wodą w spodniej 
części wysunie się  bezpiecznik. W celu ponownego użycia bezpiecznik należy wcisnąć do 
wnętrza. 
• Lampka kontrolna: Zapala się podczas ogrzewania, gaśnie po osiągnięciu wybranej 
temperatury. W celu utrzymania żądanej temperatury, termostat i lampka kontrolna zostają 
wyłączone. 
 
 
 
 

 

 

Konserwacja 
 
• Nigdy nie zanurzaj urządzenia, wtyczki i przewodu zasilającego w wodzie. 
• Przed czyszczeniem zawsze wyciągaj z gniazdka przewód zasilający. 
• Niebezpieczeństwo poparzenia! Przed czyszczeniem poczekaj, aż wszystkie elementy 
ostygną. 
• Po wyczyszczeniu dokładnie wytrzyj wszystkie elementy podgrzewacza. 
• Upewnij się, że woda lub para nie przenikają na dno urządzenia. 
 
 
 
• Pozostałości wapnia tzn. tak zwanego kamienia, które mogą tworzyć się z czasem, usuwa 
się za pomocą wody z dodatkiem octu lub konwencjonalnego środka odkamieniającego. 
Następnie w czajniku należy zagotować czystą wodę. Zaleca się regularne usuwanie 
kamienia. 
• Nie używaj żadnych pomocniczych  akcesoriów czyszczących (drutki), ostrej strony gąbki 
ani ostrych środków czyszczących i rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. 
• Od czasu do czasu należy odkręcić kranik spustowy i wyczyścić go gorącą wodą, do której 
można dodać detergent. 
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