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Důležité: 

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití. 

Malé části a obaly uchovávejte mimo dosah dětí. 

Zkontrolujte, zda jste zásilku obdrželi kompletní podle návodu a zda jednotlivé díly nejsou poškozené. 

Pokud ano, tak v takovém případě je nepoužívejte, ale kontaktujte svého prodejce. Nikdy výrobek 

neupravujte a používejte jej pouze podle návodu. 

Použití: 

Tato automatická vinotéka byla navržena tak, aby ohřívala tekutiny bez jejich chemické úpravy. Není 

stavěný na hořlavé kapaliny. Lze jej použít pouze v domácnosti. 

Vařič používejte pouze k tomu, k čemu je určen - k vaření vína, čaje a kávy. Na nic jiného se záruka 

nevztahuje. 

Obecné bezpečnostní pokyny a zásady: 

Před použitím zkontrolujte napětí elektrického zdroje na štítku, zapojte pouze do odpovídající 

zásuvky. Vyhněte se náhodného zapnutí spotřebiče. Když spotřebič nepoužíváte, tak ho odpojte ze 

zásuvky. 

- Přístroj nenamáčejte do vody ani jiných tekutin. 

- Nezapínejte přístroj, pokud v něm není kapalina. 

- Nepoužívejte jej v blízkosti zařízení, která vyzařují teplo, jako je elektrická trouba, pec apod. Držte se 

od nich dál a udržujte od nich bezpečnou vzdálenost. 

- Vyhněte se také vlhkosti. 

- Nenechávejte kabel od zařízení volně v blízkosti tepla, neohýbejte jej násilím. 

- Zařízení se nedoporučuje používat venku a za vlhkého počasí. 

- Vařič nenaplňujte úplně. 

- Pečujte o spotřebič, udržujte jej v čistotě a nevystavujte jeho části poškození. 

- Nedovolte, aby jej používaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi. 

- Spotřebič se snadno přehřívá, uchopte jej pouze za izolované rukojeti. 

- Zařízení používejte na rovném a hladkém povrchu. 

- Používejte ji v prostorách s dobrým větráním, mírný zápach po vaření je zcela přirozený. 

- Počkejte, až spotřebič po použití vychladne, a poté jej resetujte. 

https://www.all-in-pokershop.cz/all-in_pokershop/eshop/8-1-/92-3-Varne-termosy-na-svarene-vino/5/1231-Varna-konvice-nadoba-termos-na-svarene-vino-caj-6-8l
https://www.all-in-pokershop.cz/


- Přibližně po 35 minutách používání se voda přehřeje na 97 °C a automatický termostat vypne 

přehřívání a udržuje ji v provozu. 

optimální teplota pro výkon. 

- V nádobě zůstanou zbytky vody, v té době přístroj vypněte a buďte opatrní, je stále horký. 

Údržba a péče 

- Před mytím vždy nechte spotřebič zcela vychladnout. 

- Jednou týdně můžete použít ocet k opláchnutí. 

- Nepoužívejte bělidla ani rozpouštědla. 

- Topné těleso i víko omyjte vlhkým hadříkem. 

- Umyjte utěsněné části kartáčem 

Pravidelné čištění a kontrola spotřebiče prodlužuje jeho životnost.  

Sledujte jednotlivé díly, a pokud jsou poškozené, tak je vyměňte za originální díly. 

 

Technická specifikace 

Vařič na víno MONZANA 6,8 l | 8,3 l | 20 l 
6,8 l 

cca 30 šálků 
Výkon: 950 W 
Napětí: 220-240 
V Frekvence: 50 Hz 
Tepelný rozsah:  
30-110 °C 
Materiál: Nerez/plast 
Barva: stříbrná/černá 
Rozměry: 31,5x42 cm 

8,3 l 
cca 40 šálků 
Výkon: 950 W 
Napětí: 220-240 V 
V Frekvence: 50 Hz 
Tepelný rozsah:  
30-110 °C 
Materiál: Nerez/plast 
Barva: stříbrná/černá 
Rozměry: 31,5x44 cm 

20 l 
cca 90 šálků 
Výkon: 1650 W 
Napětí: 220-240 V 
V Frekvence: 50 Hz 
Tepelný rozsah:  
30-110 °C 
Materiál: Nerez/plast 
Barva: stříbrná/černá 
Rozměry: 37x53 cm 

 

 

Likvidace po skončení životnosti: 

Po skončení životnosti spotřebiče jej recyklujte podle jednotlivých materiálů. Obraťte se na místní 

recyklačního centra, kde získáte informace. 

Na tomto štítku je uvedeno, že výrobek by neměl být v EU vyhazován společně s ostatním domovním 

odpadem. 

 

Doporučuje se recyklace, jak je uvedeno výše. Výrobek můžete také vrátit prodejci po skončení jeho 

životnosti k likvidaci. 


