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Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję 
obsługi, a następnie przechowywać ją w dostępnym miejscu! 

 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis instalacji urządzenia, jego obsługi oraz 
konserwacji i służy jako ważne źródło informacji oraz poradnik.  

Znajomość i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa i obsługi stanowi warunek bezpiecznej i prawidłowej pracy z 
urządzeniem.  

Ponadto należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom 
oraz zasad BHP. 

Instrukcja obsługi stanowi integralny element urządzenia i należy ją przechowywać w 
pobliżu urządzenia, aby osoby instalujące urządzenie, prowadzące prace konserwacyjne 
i obsługujące lub czyszczące urządzenie miały do niej stały dostęp. 

Gdy urządzenie zostanie przekazane osobie trzeciej, wówczas należy jej przekazać 
także niniejszą instrukcję obsługi. 
 
 

1. Bezpieczeństwo 
 

Urządzenie zostało wykonane wg aktualnie uznanych zasad techniki. Jednakże 
urządzenie może stanowić źródło zagrożeń, jeśli będzie używane niewłaściwie lub 
niezgodnie z jego przeznaczeniem.  

Wszystkie osoby, które użytkują urządzenie, muszą uwzględniać zalecenia i wskazówki 
zawarte w niniejszej instrukcji obsługi. 
 
 

1.1 Wyjaśnienie symboli 
 

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz kwestii technicznych oznaczono w 
niniejszej instrukcji obsługi odpowiednimi symbolami. Wskazówek tych należy 
bezwzględnie przestrzegać, aby uniknąć ewentualnych wypadków, uszczerbku na życiu 
i zdrowiu osób oraz szkód rzeczowych. 

 ZAGROŻENIE!  

Ten symbol sygnalizuje bezpośrednie zagrożenie, którego konsekwencją 
mogą być poważne obrażenia ciała lub śmierć.  

 OSTRZEŻENIE! 

Ten symbol sygnalizuje niebezpieczne sytuacje, które mogą doprowadzić 
do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. 
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 GORĄCA POWIERZCHNIA! 

Symbol ostrzega przed gorącą powierzchnią urządzenia podczas jego pracy. 
Lekceważenie ostrzeżenia grosie poparzeniem! 

 GORĄCA PARA!  

Ten symbol sygnalizuje, że podczas pracy wydobywa się gorąca para. 
W przypadku zlekceważenia może dojść do poparzenia! 

 OSTROŻNIE! 

Ten symbol sygnalizuje możliwość zaistnienia niebezpiecznych sytuacji, 
które mogą doprowadzić do lekkich obrażeń lub uszkodzenia, wadliwego 
działania i/lub zniszczenia urządzenia. 

WSKAZÓWKA! 

Symbol ten oznacza rady i informacje, których należy przestrzegać, aby obsługa 
urządzenia stała się efektywna i bezusterkowa. 
 
 

1.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
 

 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby 
(w tym także dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, senso-
rycznej czy umysłowej lub z niedostatecznym doświadczeniem 
i/lub niedostateczną wiedzą, chyba że osoby te znajdują się pod 
nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub 
otrzymały od niej wskazówki, jak należy używać urządzenie. 

 Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, 
że nie bawią się one urządzeniem ani go nie uruchamiają.  

 Podczas eksploatacji urządzenia, nigdy nie pozostawiać go bez 
nadzoru. 

 Urządzenie należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach 
zamkniętych. 
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 Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie w stanie technicz-
nym nie budzącym zastrzeżeń i bezpiecznym do użytkowania.  
W przypadku usterek działania należy odłączyć urządzenie od 
zasilania (wyciągnąć wtyczkę z sieci) i zawiadomić serwis. 

 Uniemożliwić dzieciom dostęp do materiałów opakowaniowych 
takich, jak worki plastikowe i elementy styropianowe. 
Niebezpieczeństwo uduszenia się! 

 Prace konserwacyjne i naprawcze mogą prowadzić wyłącznie 
osoby wykwalifikowane, stosując przy tym oryginalne części 
zamienne oraz akcesoria. Nie należy podejmować prób 
naprawy urządzenia na własną rękę. 

 Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych, które nie 
są zalecane przez producenta. Może to prowadzić do powstania 
sytuacji niebezpiecznych dla użytkownika, urządzenie może ulec 
uszkodzeniu lub spowodować uszczerbek na zdrowiu i życiu 
osób, a ponadto skutkuje to utratą gwarancji. 

 O ile nie uzyskano wyraźniej zgody producenta, zabrania się 
dokonywać jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urządzenia, aby 
uniknąć ewentualnych zagrożeń i zapewnić optymalne działanie. 

 ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym! 

W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać 
poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 
 

 Nie dopuszczać do kontaktu przewodu zasilającego ze źródłami 
ciepła i ostrymi krawędziami. Przewód zasilający nie powinien 
zwisać ze stołu lub innego blatu. Należy uważać, aby nikt nie 
mógł nadepnąć na kabel lub potknąć się o niego. 

 Kabel zasilający nie może być zagięty, zagnieciony, splątany, 
zawsze musi być całkowicie rozwinięty. Nigdy nie stawiać 
urządzenia lub innych przedmiotów na kablu zasilającym.  
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 Nie przykrywać przewodu zasilającego. Przewód zasilający nie 
może znajdować się w obszarze pracy i nie może być zanurzany 
w wodzie lub innych cieczach. 

 Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać pod kątem 
uszkodzeń. Nie użytkować urządzenia z uszkodzonym 
przewodem zasilającym. Jeśli przewód jest uszkodzony, 
wówczas w celu uniknięcia zagrożeń należy zlecić jego wymianę 
zakładowi serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi. 

 Przewód zasilający zawsze odłączać od gniazdka ciągnąc 
tylko za wtyczkę.  

 Nigdy nie przenosić, nie przesuwać i nie unosić urządzenia za 
przewód zasilający. 

 W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia. W przy-
padku naruszenia przyłączy elektrycznych lub przebudowy 
konstrukcji elektrycznej lub mechanicznej, wystąpi zagrożenie 
porażenia prądem elektrycznym. 

 Nie wolno stosować żadnych żrących detergentów i należy 
uważać, aby do urządzenia nie przedostała się woda. 

 Nigdy nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękoma lub stojąc 
na mokrej posadzce. 

 Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, 

- gdy urządzenie nie jest używane, 
- gdy podczas użytkowania wystąpią zakłócenia, 
- przed czyszczeniem urządzenia. 

 GORĄCA POWIERZCHNIA! Zagrożenie poparzenia! 
W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać 
poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 
 

 Podczas pracy powierzchnia urządzenia jest bardzo gorąca! 
W celu uniknięcia poparzenia palców i dłoni nie należy dotykać 
gorących powierzchni urządzenia! Podczas obsługi urządzenia 
można dotykać tyko przewidzianych do tego uchwytów 
i elementów obsługi. Korzystać ze ściereczek do garnków 
lub rękawic ochronnych. 
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 Także po wyłączeniu powierzchnia urządzenia i ciecze 
w naczyniu pozostają jeszcze przez dłuższy czas gorące, przed 
rozpoczęciem czyszczenia lub przeniesieniem urządzenia w inne 
miejsce należy odczekać, aż urządzenie i ciecze w naczyniu 
wystarczająco ostygną.  

 GORĄCA PARA! Zagrożenie poparzeniem 
w przypadku kontaktu z parą wodną oraz gorącą wodą! 

W celu uniknięcia skutków zagrożenia należy przestrzegać 
poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. 
 

 Nie przekraczać maksymalnego poziomu napełnienia! 
W przypadku przepełnienia naczynia może dojść do kipienia lub 
rozchlapywania cieczy, co może spowodować poparzenia! 

 Nigdy nie zdejmować pokrywki podczas podgrzewania! 
Uwalniana gorąca para może poparzyć dłonie, ramiona i twarz!  

 OSTROŻNIE! 

Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia proszę 
stosować się do poniższych wskazówek. 
 

 W celu czyszczenia powierzchni nie stosować ostrych 
przedmiotów lub szorstkich środków czyszczących. 

 Nigdy nie należy włączać urządzenia, w którym nie ma cieczy, 
może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki emaliowej i rusztu! 
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1.3 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 
 
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia gwarantowane jest tylko przy zgodnym z 
przeznaczeniem zastosowaniu, odpowiednio do danych zawartych w instrukcji obsługi. 

Wszystkie czynności techniczne, także montaż i konserwacja, mogą być wykonywane 
wyłącznie przez wykwalifikowany serwis. 

Urządzenie nadaje do pracy ciągłej w zastosowaniu przemysłowym. 
 
Warnik do grzanego wina / wody jest przeznaczony tylko do podgrzewania 
i podtrzymywania temperatury takich napojów, jak grzane wino, herbata 
myśliwska; do przygotowywania gorącej wody i pasteryzacji. 

Warnika do grzanego wina / wody nie należy używać do: 

 
- gotowania potraw; 

- do umieszczania i podgrzewania palnych, szkodliwych dla zdrowia 
i łatwo parujących cieczy lub materiałów itp. 

 

 OSTROŻNIE! 

Stosowanie urządzenia w celu różnym lub odbiegającym od jego normalnego 
przeznaczenia jest zabronione i uznawane za użytkowanie niezgodne z 
przeznaczeniem. 

Wyklucza się jakiekolwiek roszczenia wobec producenta lub / i jego 
pełnomocników z tytułu szkód powstałych wskutek użytkowania urządzenia 
niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie użytkowania urządzenia w 
sposób niezgodny z jego przeznaczeniem ponosi tylko i wyłącznie użytkownik. 
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2. Informacje ogólne 
2.1 Odpowiedzialność i gwarancja 
 

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zostały zestawione przy 
uwzględnieniu obowiązujących przepisów, aktualnej wiedzy konstruktorskiej i 
inżynierskiej oraz naszej wiedzy, a także naszych wieloletnich doświadczeń. 

Również tłumaczenia instrukcji obsługi zostały wykonane jak najbardziej rzetelnie. 
Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu. 
Wersją rozstrzygającą jest załączona instrukcja obsługi w języku niemieckim.  

W przypadku zamówienia modeli specjalnych lub opcji dodatkowych, oraz w sytuacji 
zastosowania najnowszych zdobyczy wiedzy technicznej, dostarczone urządzenie 
może różnić się od objaśnień oraz rysunków zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.  

 OSTROŻNIE! 
Przed rozpoczęciem wszelkich czynności związanych z urządzeniem, 
zwłaszcza przed jego uruchomieniem, należy uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję obsługi!  

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i usterki wynikające z: 

- nieprzestrzegania wskazówek dotyczących obsługi i czyszczenia; 

- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem; 

- wprowadzania zmian przez użytkownika; 

- zastosowania niedopuszczonych części zamiennych. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkcie, 
służących poprawie właściwości użytkowych urządzenia oraz jego ulepszaniu. 
 

2.2 Ochrona praw autorskich 
 

Niniejsza instrukcja obsługi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjęcia i inne elementy 
podlegają ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody producenta, 
zabrania się powielania treści instrukcji obsługi w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek 
sposób (także fragmentów), oraz wykorzystywania lub / i przekazywania jej zawartości 
osobom trzecim. Naruszenia powyższego skutkują obowiązkiem wypłaty 
odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń. 

WSKAZÓWKA! 
Dane, teksty, rysunki, zdjęcia i inne opisy zawarte w niniejszej instrukcji, 
podlegają ochronie prawem autorskim oraz prawem ochrony własności 
przemysłowej. Każde nadużycie w jej wykorzystaniu jest karalne. 
 

2.3 Deklaracja zgodności 
 

 

Urządzenie spełnia aktualnie obowiązujące normy oraz wytyczne Unii 
Europejskiej. Powyższe potwierdzamy w Deklaracji Zgodności WE. 
W razie potrzeby chętnie prześlemy Państwu odpowiednią Deklarację 
Zgodności. 
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3. Transport, opakowanie i magazynowanie 
3.1 Kontrola dostawy 
 

Po dotarciu dostawy należy niezwłocznie sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i czy 
nie zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku stwierdzenia widocznych 
uszkodzeń transportowych, należy odmówić przyjęcia urządzenia lub dokonać przyjęcia 
warunkowego.  

Zakres szkody należy wpisać do dokumentów przewozowych / listu przewozowego 
spedytora. Następnie należy zgłosić reklamację. 

Ukryte szkody należy zgłosić bezpośrednio po ich stwierdzeniu, gdyż roszczenia 
odszkodowawcze można zgłaszać tylko w ramach obowiązujących terminów reklamacji. 
 
 

3.2 Opakowanie 
 

Prosimy nie wyrzucać kartonu od urządzenia. Może on być potrzebny do przechowywania 
urządzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysyłki urządzenia do naszego punktu 
serwisowego w razie wystąpienia ewentualnych uszkodzeń. Przed uruchomieniem 
urządzenia należy całkowicie usunąć z niego zewnętrzny i wewnętrzny materiał 
opakowaniowy.  
 

 

Przy utylizacji opakowania należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w danym kraju. Materiały opakowaniowe nadające 
się do powtórnego użytku, należy wprowadzić do recyklingu. 

 
Prosimy sprawdzić, czy urządzenie oraz akcesoria są w komplecie. Jeżeli brakowałoby 
jakiś części, prosimy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta. 
 
 

3.3 Magazynowanie 
 

Opakowanie należy pozostawić zamknięte do momentu instalacji urządzenia, a podczas 
przechowywania należy stosować się do oznaczeń dotyczących sposobu ustawienia i 
magazynowania opakowania.  

Opakowane urządzenia należy przechowywać zawsze zgodnie z poniższymi warunkami: 
 

- nie składować na wolnym powietrzu, 

- przechowywać w suchym pomieszczeniu, chroniąc przed kurzem, 

- nie wystawiać na działanie agresywnych środków, 

- chronić przed działaniem promieni słonecznych, 

- unikać wstrząsów mechanicznych, 

- w przypadku dłuższego magazynowania (powyżej trzech miesięcy), 
regularnie kontrolować stan wszystkich części oraz opakowania,  
w razie konieczności urządzenie odświeżyć i odnowić. 
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4. Parametry techniczne 
4.1 Zestawienie podzespołów urządzenia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Pokrywa 

2 Uchwyty warnika 

3 Zbiornik warnika 

4 Podstawa warnika z grzałką 

5 Pokrętło regulatora temperatury 

6 Kontrolka grzania (czerwona) 

7 Kurek spustowy 

8 Ruszt 

9 Schowek na kabel 

 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

2 
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4 

 

 

6 
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4.2 Dane techniczne 
 

Nazwa Warnik do grzanego wina / wody GE 21 

Nr art.: 200049 

Materiał: 
zbiornik warnika: z emaliową powłoką odporną na 
zarysowania; podstawa warnika, kurek spustowy,  
uchwyty i pokrywa: tworzywo sztuczne  

Pojemność:  użytkowa 21 litrów, maks. 28 litrów 

Wartości 
przyłączeniowe: 

1,8 kW / 220-240 V 50 Hz 

Regulacja temperatury:  płynna, 30 °C - 100 °C  

Wymiary: szer. 370 x gł. 370 x wys. 500 mm 

Ciężar: 5,4 kg 

Wyposażenie: ruszt, Ø 320 mm 

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych! 
 

5. Instalacja i obsługa 
5.1 Instalacja 
 

Ustawienie 
 

 Rozpakować urządzenie i usunąć oraz wyrzucić zgodnie z przepisami o ochronie 
środowiska wszystkie materiały opakowaniowe. 

 OSTROŻNIE! 

Nigdy nie usuwać z urządzenia tabliczki znamionowej i oznakowań 
ostrzegawczych. 

 

 Ustawić urządzenie na równym, stabilnym, suchym i wodoodpornym podłożu 
odpornym na wysoką temperaturę. 

 Nigdy nie ustawiać urządzenia przy krawędzi stołu, aby nie dopuścić do przechylenia 

lub upadku. 

 Nigdy nie należy ustawiać urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu. 

 Nigdy nie ustawiać urządzenia na palnym podłożu. 

 Nigdy nie użytkować urządzenia pod szafkami wiszącymi, regałami, które mogą ulec 

uszkodzeniu w wyniku oddziaływania gorącej pary. 

 Urządzenie ustawić w taki sposób, aby wtyczka była łatwo dostępna i aby w razie 
potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci. 
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Podłączenie 

 ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym! 

W przypadku nieprawidłowej instalacji urządzenie może 
powodować obrażenia!  

Przed instalacją należy porównać dane lokalnej sieci 
elektrycznej z danymi technicznymi urządzenia (patrz 
tabliczka znamionowa). Urządzenie podłączyć tylko przy 
pełnej zgodności!  
 

 Obwód prądowy gniazdka elektrycznego musi mieć zabezpieczenie 16A. Podłączać 
urządzenie tylko bezpośrednio do pojedynczego gniazda zasilającego ze stykiem 
ochronnym; nie stosować żadnych rozgałęźników ani gniazd wielokrotnych. 

 

5.2 Obsługa 
 

Przygotowanie urządzenia 
 

 Wyjąć z urządzenia wszystkie elementy wyposażenia i całkowicie odwinąć przewód 
zasilający.  

 Przekręcić pokrętło regulatora temperatury do pozycji „OFF“.  

 Ze względów higienicznych, przed rozpoczęciem użytkowania urządzenie należy 
wygotować. Wlać do naczynia ok. 6 litrów wody i podłączyć wtyczkę do uziemionego 
gniazdka. Przez ok. 5 minut gotować wodę przy ustawieniu najwyższej temperatury 
„MAX“. Należy przeczytać wskazówki zawarte w punkcie „Podgrzewanie cieczy“. 

 Następnie należy przekręcić pokrętło regulatora temperatury do pozycji „OFF“, 

odłączyć urządzenie od gniazdka (ciągnąć za wtyczkę!) i poczekać, aż ostygnie. 
Następnie zlać wodę ze zbiornika i opłukać zbiornik czystą wodą, po czym ponownie 
zlać wodę. 

 Urządzenie należy czyścić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 6 
„Czyszczenie i odkamienianie“. 

 
Podgrzewanie cieczy  
 

 Ważne jest, aby przed włączeniem urządzenia zawsze znajdowała się w nim ciecz 
nadająca się do spożycia. W warniku do grzanego wina / wody nie mogą się 
znajdować żadne ciecze nie nadające się do spożycia takie, jak np. kwasy, ługi, 

oleje, azotany itd.!  

 Urządzenie posiada funkcję ochrony przed przegrzaniem/działaniem na sucho. 

Jeśli urządzenie zostanie przypadkowo włączone bez cieczy lub ze zbyt małą ilością 
cieczy, nastąpi jej uruchomienie i urządzenie zostanie automatycznie wyłączone. 
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Przekręcić pokrętło regulatora temperatury do pozycji „OFF“, odłączyć urządzenie od 

gniazdka (ciągnąc za wtyczkę!) i odczekać pewien czas (min. 30 minut), aż ostygnie. 
Po ostygnięciu zbiornik można ponownie napełnić świeżą wodą i rozpocząć normalne 
użytkowanie urządzenia. 

 Przed wlewaniem cieczy do zbiornika należy upewnić się, że kurek spustowy jest 
zamknięty. 

 Wlać do zbiornika warnika do grzanego wina / wody żądaną ciecz nadającą się do 
spożycia. Uwzględnić znaczniki „MIN“ i „MAX“ we wnętrzu zbiornika! 

 ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym! 

Podczas użytkowania urządzenia nie może dochodzić do 
rozchlapywania cieczy, która mogłaby spowodować zwarcie 
w elektronice regulacyjnej. W konsekwencji mogłoby dojść 
do porażenia prądem użytkowników.  

 

 Przekręcić pokrętło regulatora temperatury do pozycji „OFF“. 

 Podłączyć urządzenie do pojedynczego, uziemionego gniazdka. 

 Przed włączeniem zawsze należy przykryć zbiornik pokrywą, która musi na nim 
pozostawać przez cały czas podgrzewania.  

 GORĄCA PARA! Zagrożenie poparzeniem! 

Podczas unoszenia pokrywy występuje ryzyko poparzenia 
przez unoszącą się parę oraz przez wodę kondensacyjną. 
Pokrywę należy unosić ostrożnie w taki sposób, aby woda 
kondensacyjna spłynęła z niej do zbiornika. 
 

 Za pomocą pokrętła regulatora temperatury 
można płynnie regulować temperaturę 
w zakresie 30 °C - 90 °C – MAX.  

 Ustawić żądaną temperaturę przekręcając 
pokrętło regulatora temperatury w kierunku 
ruchu wskazówek zegara. 

Zaświeci się czerwona kontrolka grzania.  
Po osiągnięciu temperatury wybranej z zakresu 
30 °C do 90 °C nastąpi automatyczne 
wyłączenie za pomocą termostatu. 

 

 

Kontrolka grzania 

Pokrętło regulatora 
temperatury 
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 W przypadku spadku temperatury cieczy termostat ponownie załączy grzanie, dzięki 
czemu uzyskuje się długotrwałe utrzymywanie cieczy w wybranej temperaturze. 

 Gdy wymagana jest wartość temperatury 100 °C, wówczas pokrętło regulatora 
temperatury należy ustawić w pozycji „MAX“ obracając je w kierunku ruchu 

wskazówek zegara. Po osiągnięciu tej temperatury woda będzie się ciągle 
gotować, nie następuje automatyczne wyłączenie za pomocą termostatu. 

WSKAZÓWKA! 

Czas rozgrzewania zależy od ilości i rodzaju cieczy.  
 
 

Pobieranie cieczy 
 

 W celu pobrania cieczy ze zbiornika należy 
podstawić odpowiednie naczynie (np. kubek, 
szklankę, filiżankę itd.) pod kurek spustowy. 

 Nacisnąć dźwigienkę kurka spustowego ku 
dołowi i przytrzymać do chwili pobrania 
żądanej ilości cieczy. 

 Po zakończeniu pobierania puścić dźwigienkę 
kurka, zamknięcie następuje automatycznie. 

 

 Po zakończeniu użytkowania urządzenia pokrętło regulatora temperatury ustawić 
w pozycji „OFF“, odłączyć urządzenie od gniazdka (ciągnąc za wtyczkę!), 

odczekać aż urządzenie ostygnie i zlać pozostałą ciecz. 
 
 

Pasteryzacja 
 

 Urządzenie może służyć także do pasteryzacji artykułów spożywczych w słoikach. 
W zbiorniku można umieścić maks. czternaście (14) 1-litrowych słoików o średnicy 
11,5 cm w dwóch poziomach.  

 Przed pasteryzacją pokrętło regulatora temperatury ustawić w pozycji „OFF“ 

i odłączyć zasilanie elektryczne (ciągnąc za wtyczkę!). 

 Przygotować słoiki z żądanymi zaprawami. Dobrze zamknąć słoiki przed 
umieszczeniem ich w zbiorniku. 

 Na dnie zbiornika umieścić dostarczony ruszt. Ułatwia on cyrkulację wrzącej 
wody pod i pomiędzy słoikami, co przyspiesza ich rozgrzewanie.  

 OSTROŻNIE! 

Należy używać tylko dostarczonego rusztu. Ocynkowane wkładki sitowe lub 
wkładki szczebelkowe nie są odpowiednie i mogą zakłócać cyrkulację, co 
prowadzi do zakłóceń w działaniu. 
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 Ustawić słoiki na ruszcie i wlać tyle wody, ile potrzeba, aby jej powierzchnia sięgała 
do ok. 3/4 wysokości górnych słoików. Temperatura wody powinna być zbliżona do 
temperatury zawartości słoików, oszczędzi to czas i energię. 

 OSTROŻNIE! 

Podczas pasteryzacji w układzie 2-poziomowym należy zwrócić szczególną 
uwagę na szczelność zamknięcia dolnych słoików, aby woda nie mogła 
dostać się do ich wnętrza. 

 

 Zbiornik urządzenia przykryć pokrywą. 
 
 
Ustawienie temperatury pasteryzacji 
 

 Temperaturę pasteryzacji należy ustawić odpowiednio do pasteryzowanego 
produktu. Temperatury pasteryzacji oraz czas pasteryzacji należy ustalić na 
podstawie danych zawartych w poniższych tabelach lub przepisie kulinarnym. 

 Podłączyć urządzenie do pojedynczego, poprawnie zainstalowanego gniazdka. 

 Gdy do pasteryzacji wymagana jest temperatura 100 °C, wówczas pokrętło 
regulatora temperatury należy ustawić w pozycji „MAX“. 

WSKAZÓWKA! 

Czas rozgrzewania do ustawionej temperatury nie stanowi części czasu 
pasteryzacji. Odliczanie czasu pasteryzacji przy ustawieniu w zakresie 30 °C - 
90 °C rozpoczyna się, gdy pierwszy raz zgaśnie czerwona kontrolka grzania, 
przy ustawieniu „MAX“ – gdy woda zacznie się gotować.  

 
 
Tabele pasteryzacji 
 

Owoce 
Temp. 

(°C) 
Czas 
(min) 

 Owoce 
Temp. 

(°C) 
Czas 
(min) 

Jabłka miękkie/ 
twarde 

85 30/40 
 

Maliny, agrest 80 30 

Mus jabłkowy 90 30  Porzeczki, borówki 90 25 

Morele 85 30  Czereśnie 80 30 

Gruszki miękkie/ 
twarde 

90 30/80 
 

Śliwki 90 30 

Truskawki 80 25  Rabarbar 95 30 

Jeżyny 85 25     
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Warzywa 
Temp. 

(°C) 
Czas 
(min) 

 Warzywa 
Temp. 

(°C) 
Czas 
(min) 

Kalafior 100 90  Czerwona kapusta 100 110 

Fasola 100 120  Seler 100 110 

Groch 100 120  Szparagi 100 120 

Kalarepa 100 95  Pomidory 90 30 

Marchew 100 95  Dynia 90 30 

Grzyby 100 110     
 

 

Mięso 
Temp. 

(°C) 
Czas  
(min) 

Pieczeń wstępnie 
zapiekana 

100 85 

Rosół mięsny 100 60 

Gulasz 100 75 

Dziczyzna, drób 100 75 

Kiełbasa 100 110 

Mięso mielone 100 110 

 

 Po zakończeniu procesu pasteryzacji ustawić pokrętło regulatora temperatury 
w pozycji „OFF“ i odłączyć urządzenie od gniazdka (ciągnąc za wtyczkę!).  

 Po upływie czasu pasteryzacji słoiki należy wyjąć ze zbiornika, ponieważ w gorącej 
wodzie produkty stygną bardzo wolno i dalej się dogotowują. 

 W celu uniknięcia poparzeń rąk do wyjmowania słoików należy użyć specjalnego 
uchwytu. 

 Po ostygnięciu wody należy opróżnić zbiornik. 
 
 

6. Czyszczenie i odkamienianie 

 OSTRZEŻENIE! 

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania 
(wyciągnąć wtyczkę!) i zostawić je do ostygnięcia. 

Do czyszczenia urządzenia nie używać strumienia wody 
pod ciśnieniem!  

Uważać, aby do urządzenia nie dostała się woda. 

WSKAZÓWKA! 

Wartości podane w tabelach są 
wartościami przybliżonymi, 
uwzględniać należy także dane 
wynikające z  przepisów kulinarnych. 
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Regularne czyszczenie 
 

o Urządzenie należy czyścić regularnie po zakończeniu pracy i w zależności od 
potrzeby. 

o Powierzchnie urządzenia należy czyścić za pomocą miękkiej wilgotnej ściereczki. 
W przypadku silniejszego zabrudzenia można zastosować łagodny środek myjący. 
Nigdy nie należy stosować agresywnych środków czyszczących. 

o Przewód przyłączeniowy i wtyczkę należy czyścić suchą ściereczką. 

o Wnętrze zbiornika należy starannie umyć, opłukać wodą, a następnie zlać wodę 
przez kurek spustowy. 

o Pokrywę i ruszt umyć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego. 
Opłukać czystą wodą, a następnie dokładnie osuszyć. 

o Zawsze należy stosować tylko miękką ściereczkę, nigdy nie używać szorstkich 

czyścików, które mogłyby porysować urządzenie. 

o Do czyszczenia nigdy nie należy używać palnych środków czyszczących (spirytus itd.), 
ponieważ podczas ponownego uruchomienia urządzenia podnoszą one ryzyko 
pożarowe i wybuchowe. 

 
 
Oczyszczanie kurka spustowego 
 

o W przypadku codziennego użytkowania kurek spustowy musi być starannie 
oczyszczany raz w tygodniu, przy rzadszym użytkowaniu rzadziej.  

o Odkręcić dźwigienkę kurka spustowego i umyć ją w ciepłej wodzie z dodatkiem 
środka myjącego. Dobrze opłukać czystą wodą. Wnętrze kurka spustowego i jego 
połączenie ze zbiornikiem oczyścić za pomocą małej szczotki do butelek, a następnie 
przelać przez kurek niewielką ilość czystej wody. Następnie ponownie przymocować 
dźwigienkę do kurka spustowego. 

 
 
Odkamienianie 

 OSTROŻNIE! 

Brak regularnego – zgodnego z instrukcją – odkamieniania urządzenia 
jest podstawą do nieuznania reklamacji.  
Tego rodzaju reklamacje nie są objęte gwarancją! 

Należy regularnie odkamieniać urządzenie! 
 
o W wyniku używania twardej wody może dochodzić do powstawania osadów z 

kamienia w zbiorniku na wodę. Osady z kamienia powodują wydłużanie czasu 
nagrzewania i mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia. W celu uniknięcia 
osadów z kamienia, w miarę możliwości, należy stosować wodę filtrowaną!  
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o Zalecamy ekologiczne odkamienianie z zastosowaniem octu lub kwasu cytrynowego. 
Przygotować roztwór wody z octem (stosunek 3:1) lub wody z kwasem cytryno-
wym (2 łyżki stołowe na 1l wody) i napełnić nim zbiornik. Odczekać pewien czas 

(ok. 1 godzina), a następnie zagotować.  

o Odczekać pewien czas, aż urządzenie ostygnie, a następnie zlać roztwór odkamienia-
jący i dokładnie, kilkakrotnie opłukać zbiornik czystą wodą. Następnie zlać niewielką 

ilość czystej wody przez kurek spustowy, aby dokładnie usunąć pozostałości po 
odkamienianiu. 

o W przypadku stosowania innych, popularnych środków do odkamieniania, 
uwzględniać wskazówki producenta. 

 

 W razie dłuższych przerw w użytkowaniu urządzenie należy oczyścić 
i odkamienić zgodnie z powyższymi wskazówkami. Przewód zasilający zwinąć 
w schowku pod podstawą urządzenia. Urządzenie przechowywać w miejscu 
dobrze wentylowanym, suchym, czystym, zabezpieczonym przed mrozem i 
promieniami słonecznymi oraz niedostępnym dla dzieci. 

 
 

7. Utylizacja 
 

Stare urządzenia 
 

 

Urządzenia elektryczne opatrzone są tym symbolem. Nie wolno 
wyrzucać urządzeń elektrycznych do odpadów domowych. Jeśli 
urządzenie nie może być już używane, każdy konsument jest 
zobowiązany do oddania go do przewidzianego przez gminę 
punktu zbiórki, oddzielnie od odpadów domowych. 

 

WSKAZÓWKA! 

Urządzenia elektryczne muszą być prawidłowo używane i utylizowane, aby uniknąć 
oddziaływania na środowisko.  

 Odłączyć urządzenie z zasilania i usunąć przewód zasilający z urządzenia. 
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