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Návod na použití ohřívače 

Technická data: 

Typ: 1418 

Výkon: 2300 W 

Napětí: 230 V 

Ochrana: IPX 7 

Hmotnost: 4,6 kg 

Obecné podmínky: 

Prosíme, abyste před uvedením do provozu důkladně přečetli

Bezpečnostní pokyny: 

Použití: 

Při nevhodném používání a zásazích do zařízení je záruka neplatná.

musí odpovídat s napětím napájecího zdroje.

 

Před každým použitím zkontrolujte všechny komponenty:

Poškozené části smí opravovat pouze osoba tím pověřená. Jsou

mohou při provozu nastat nehody. Pro všechny opravy se smí použít pouze originální náhradní 

díly.  

Zabezpečení: 

Před čištěním vždy nejprve vyjměte přístroj ze zásuvky.

Ochrana propojovacího kabelu:

Nevytrhávejte kabel ze zásuvky a nenoste zařízení za kabel. 

nevystavovaly vysokým teplotám

kabel nepoužívejte, může způsobovat 

za nový u prodejce nebo u výrobce. 

Pravidelná údržba: 

Uchovávejte zařízení z dosahu dětí a v

intervalech.  

Účel: 

Ohřívač mléka je určen k předehřívání mléka a 

nesmí používat k rozmrazování vody.

 

 

Návod na použití ohřívače mléka STANDARD 

před uvedením do provozu důkladně přečetli celí návod. 

Při nevhodném používání a zásazích do zařízení je záruka neplatná. Napájení uvedené na štítku 

napětím napájecího zdroje.  

Před každým použitím zkontrolujte všechny komponenty: 

í opravovat pouze osoba tím pověřená. Jsou-li opravy nesprávně provedeny, 

mohou při provozu nastat nehody. Pro všechny opravy se smí použít pouze originální náhradní 

vyjměte přístroj ze zásuvky. 

ovacího kabelu: 

Nevytrhávejte kabel ze zásuvky a nenoste zařízení za kabel. Dávejte také pozor, abyste kabel 

nevystavovaly vysokým teplotám. Vyhněte se kontaktu s oleji a ostrými hranami. Poškozený 

kabel nepoužívejte, může způsobovat zkraty. Bude-li kabel k zařízení poškozený, musí se vyměnit 

za nový u prodejce nebo u výrobce.  

dosahu dětí a v suchém prostředí. Kontrolujte váš přístroj v

předehřívání mléka a mléčných směsí smíchaných s vodou.

rozmrazování vody.  

Napájení uvedené na štítku 

opravy nesprávně provedeny, 

mohou při provozu nastat nehody. Pro všechny opravy se smí použít pouze originální náhradní 

Dávejte také pozor, abyste kabel 

oleji a ostrými hranami. Poškozený 

zařízení poškozený, musí se vyměnit 

Kontrolujte váš přístroj v pravidelných 

vodou. Zařízení se 

min. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údržby a opravy: 

Zařízení je bezúdržbové. V případě defektu se musí zařízení hned vyřadit z provozu. Dojde-li 

k poruše, smí přístroj opravovat pouze výrobce či dodavatel a to i v případě poruchy kabelu.  

  

Provoz: 

Ponořte ohřívač kruhovým topným tělesem do kapaliny, kterou chcete ohřát. Dbejte na 

minimální ponornou hloubku topného tělesa, která je označena drážkou na topném tělese. 

Maximální hlouba je znázorněna na horní části pod rukojetí. V každém případě musí být topné 

těleso vždy ponořeno v kapalině. Rukojeť nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s kapalinou. 

Nepoužívejte v plastových nádobách.  

Zapojte zástrčku do zásuvky (230 V), chráněné proudovým chráničem (30 mA). Nyní se nesmí 

kapaliny nikdo a nic dotýkat.  

Na termostatu nastavte vámi zvolenou teplotu.  

„ 0“     znamená vypnuto.  

                 odpovídá teplotě cca 40°C 

     odpovídá teplotě cca 80°C 

 

Při fázi vytápění svítí červená kontrolka.  

Upozornění:  

Při provozu musí být zařízení pod neustálým dohledem. Dbejte zvýšené pozornosti při delším 

zahřívání, aby hladina kapaliny neklesla pod minimální úroveň. Nezakrývejte ohřívač nebo 

nádobu s ohřívanou kapalinou. 

Po dosažení cílové teploty kontrolka přestane svítit. Otočením termostatu do polohy 0 vypnete 

ohřívač. Vytáhněte nyní zástrčku ze zásuvky. Ohřívač nechte stále ponořený v kapalině po dobu 

cca 1 minuty. Poté smíte ohřívač vyndat.  

I po vyndání zůstává topné těleso stále horké, proto na něj nesahejte. Nestavte ohřívač na 

snadno hořlavý podklad. Odkládací plocha nesmí být z hořlavých materiálů.  

Po každém použití je musí ohřívač vyčistit. Na topné těleso se smí použít kartáč a vlažná mýdlová 

voda. Na rukojeť použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte agresivní čističe a rozpouštědla jako aceton, 

benzín, alkohol a jiné.  

Adresa: Ferd. Pakosty 1148395 01 Pacov  

tel.: +420 565 442 95 fax.: +420 565 442 858 mobil: +420 602 150 271 

e-mail: info@kamir.cz 

 


