Elektrický hrnec
na punč a svařené víno
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Vážení zákazníci,
ve Vašem novém elektrickém hrnci na punč a svařené víno můžete
připravit přesně ten pravý „icebreaker“ pro stylovou zimní párty.
Kromě toho zde představíme ještě pár lákavých receptů na punč.
Určitě Vám některý z nich zachutná.
Věříme, že Vám bude tento elektrický hrnec na punč a svařené víno
dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo
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K tomuto návodu
Výrobek je vybaven bezpečnostními
prvky. Přesto si pozorně přečtěte
bezpečnostní pokyny a používejte
výrobek pouze tak, jak je popsáno
v tomto návodu, aby nedopatřením
nedošlo k poranění nebo škodám.

Upozornění NEBEZPEČÍ varuje
před možným těžkým poraněním
a ohrožením života.

Uschovejte si tento návod pro pozdější
potřebu.
Při předávání výrobku s ním předejte
i tento návod.

Upozornění POZOR varuje před
lehkým poraněním nebo poškozením.

Upozornění VÝSTRAHA varuje
před poraněním a značnými věcnými
škodami.

Takto jsou označeny
doplňující informace.

Symboly v tomto návodu:
Tento symbol varuje
před nebezpečím poranění.
Tento symbol varuje
před nebezpečím poranění
elektrickým proudem.
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Bezpečnostní pokyny
Účel použití

Čištění a údržbu nesmějí provádět
děti bez dozoru.
Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Přístroj a jeho síťový kabel musí být
od zapnutí přístroje až do jeho úplného
vychladnutí mimo dosah dětí mladších
8 let.

• Elektrický hrnec na punč a svařené
víno je koncipován k ohřívání nápojů
bez bublinek (oxidu uhličitého).
• Přístroj se nesmí používat k ohřívání
hustých pokrmů, jako jsou např. polévky, protože by přitom mohlo dojít
k jeho poškození.
•

• Obalový materiál se nesmí dostat do
rukou dětem.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nepoužívejte výrobek venku ani
v místnostech s vysokou vlhkostí
vzduchu.

NEBEZPEČÍ úrazu
elektrickým proudem

• Elektrický hrnec na punč a svařené
víno je určen pro soukromé použití
a není vhodný ke komerčním účelům.

• Výrobek neponořujte do vody ani
jiných kapalin, protože jinak hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroj chraňte před vlhkostí.
Neumisťujte jej proto například ani
do blízkosti umyvadla nebo dřezu.

• Elektrický hrnec na punč a svařené
víno není vhodný k používání např.
v kuchyních pro zaměstnance v komerčních oblastech, na zemědělských
pozemcích, v penzionech poskytujících ubytování se snídaní ani pro hosty
hotelů, motelů a podobných zařízení
ani ke komerčním účelům.

• Přístroj připojujte pouze do zásuvek
s ochrannými kontakty instalovaných
podle předpisů, jejichž síťové napětí
odpovídá technickým parametrům
výrobku.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

• Vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky, …
… pokud během používání
dojde k nějaké poruše,
… po použití,
… za bouřky a
… než začnete přístroj čistit.
Přitom tahejte vždy za zástrčku,
nikoli za síťový kabel.

• Tento přístroj smí používat děti starší
8 let a osoby
... s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo duševními
schopnostmi nebo
... nedostatkem zkušeností a/nebo
vědomostí, pokud
... jsou pod dohledem nebo
... pokud jim bylo vysvětleno, jak se
s přístrojem bezpečně manipuluje a
... když pochopili, jaká jim při používání
přístroje hrozí nebezpečí.

• Dbejte na to, abyste síťový kabel
nezalomili ani nepřiskřípli. Síťový
kabel pokládejte do bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých
hran. Přístroj nestavte na horké plotýnky sporáku ani do jejich blízkosti.
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• Zásuvka musí být dobře přístupná,
abyste z ní v případě potřeby mohli
síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
Síťový kabel položte tak, aby o něj
nikdo nemohl zakopnout.

• Přístroj umisťujte vždy na stabilní
a rovný povrch. Dbejte na to, aby
se nemohl převrátit nebo sklouznout
a aby síťový kabel nevisel dolů.
• Během provozu přístrojem nehýbejte
a netahejte za síťový kabel.

• Přístroj neuvádějte do provozu,
pokud on sám nebo jeho síťový
kabel vykazují viditelná poškození
nebo přístroj spadl na zem.

• V oblasti víka může vystupovat horká
pára. Nebezpečí opaření! Udržujte
dostatečný odstup od otvoru nádoby,
např. když budete snímat víko.
Přístroj uvádějte do provozu pouze
se zaskočeným víkem.

• Když je přístroj v provozu, mějte ho
vždy na očích.
• Přístroj se nesmí uvádět do provozu
pomocí časového spínače ani pomoci
zvláštního systému dálkového ovládání.

• Při nalévání horkého nápoje buďte
opatrní. Hrozí nebezpečí popálení
horkým vystřikujícím nápojem!
Ohřátý nápoj nalévejte výhradně
přes výpustný kohout.

• Neprovádějte na výrobku žádné
změny. Sami nesmíte vyměňovat
ani síťový kabel. Případné opravy
přístroje nebo síťového kabelu nechte
provádět pouze v odborném servisu,
v servisním centru nebo podobně
kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí.

• Z technických důvodů zůstává
v nádobě vždy zbytkové množství
tekutiny, a to 0,8 l. Tento zbytek
vyjměte za pomoci naběračky.
Než budete zbytek tekutiny vylévat,
nechte přístroj i zbytek tekutiny
dostatečně vychladnout.

• Pokud bude nutné použít prodlužovací kabel, musí odpovídat „Technickým parametrům“.
Při nákupu prodlužovacího kabelu
si nechte poradit ve specializované
prodejně.

• Po použití je přístroj horký. Před
čištěním nebo uložením jej nechte
úplně vychladnout. Přístroj noste
vždy za úchyty.
POZOR na věcné škody

VÝSTRAHA před
popálením/opařením

• Nezahřívejte prázdný hrnec. Nádobu
naplňte minimálně 0,5 l tekutiny, ale
maximálně po značku MAX.

• Přístroj se během provozu zahřívá!
Nedotýkejte se horkých povrchů.
Nádobu a víko držte vždy jen za
úchyty nebo použijte kuchyňské
chňapky.

• Přístroj postavte tak, aby pára
vystupující z přístroje nemohla
poškodit tapety, závěsné skříňky
apod.
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• K čištění nepoužívejte abrazivní
ani leptavé prostředky, popř. tvrdé
kartáče apod.
• Přístroj vždy postavte na povrch,
který je necitlivý vůči vystřikující
tekutině. Pod přístroj případně
položte protiskluzovou podložku.
• Nelze zcela vyloučit, že některé laky,
plasty nebo prostředky na ošetřování
nábytku nenaruší nebo nezměkčí
materiál protiskluzových nožiček
přístroje. V případě potřeby proto
položte pod výrobek neklouzavou
podložku, abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku.
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Přehled (rozsah dodávky)
úchyt

víko

otvor k výstupu páry

úchyt

nádoba

Po vybalení
otočte výpustný
kohout směrem
dopředu.

uzavírací západky
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kontrolka
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kontrolka
kochen/boil (vaření)
tlačítko
aufkochen/
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regulátor teploty

tlačítko
reset
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Technické parametry
Model:

297 178

Síťové napětí:

220 – 240 V ~ 50 Hz

Výkon:

1850 — 2200 W

Max. objem:

asi 7 litrů

Třída ochrany:

I

Okolní teplota:

+10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických
a vzhledových změn.

Před prvním použitím
NEBEZPEČÍ pro děti –
ohrožení života
udušením/spolknutím
• Obalový materiál se nesmí dostat
do rukou dětem. Okamžitě jej
zlikvidujte.

5. Po uplynutí této doby otočte
regulátor teploty na kochen/boil
(maximální topný výkon).

1. Přístroj vyjměte z kartonu, odstraňte veškerý obalový materiál
a okamžitě jej zlikvidujte.

6. Přístroj po 15 minutách vypněte
tak, že regulátor nastavíte na
aus/off a vytáhnete síťovou
zástrčku ze zásuvky.

Při každém dalším svařování
je třeba dodatečně stisknout
tlačítko aufkochen/reboil.

2. Přístroj důkladně vyčistěte podle
popisu v kapitole „Čištění“.

7. Nechte vodu úplně vychladnout
a nádobu vyprázdněte.

3. Do nádoby nalijte asi 3 litry vody.
4. Síťovou zástrčku zastrčte do
zásuvky a regulátor teploty
nastavte na warm halten/
keep warm.

Nyní je přístroj připraven k použití.
Při prvním zahřívání může být
cítit jemný zápach, což je však
normální a není to na závadu.
Zajistěte dostatečné větrání.

Následně nechte přístroj zahřívat
po dobu 30 minut bez víka.
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Použití
Nalití nápoje

Uvedení nápoje do varu

VÝSTRAHA před
popálením/opařením
• Přístroj vždy umístěte na stabilní
a rovný povrch. Dbejte na to, aby
se nemohl převrátit nebo sklouznout a aby síťový kabel nevisel dolů.

VÝSTRAHA před
popálením/opařením
• Když je přístroj v provozu, mějte
ho vždy na očích.
• Přístroj je během používání velmi
horký. Dávejte pozor, aby se ho
nikdo nedotkl. Hrozí nebezpečí
popálení!

POZOR na věcné škody
• Nezahřívejte prázdný hrnec. Nádobu
naplňte minimálně 0,5 l tekutiny, ale
maximálně po značku MAX.

1. Síťovou zástrčku zasuňte do
zásuvky.
2. Regulátor teploty nastavte na
kochen/boil a stiskněte tlačítko
aufkochen/reboil.

• Přístroj vždy postavte na povrch,
který je necitlivý vůči vystřikující
tekutině. Pod přístroj případně
položte protiskluzovou podložku.

Rozsvítí se kontrolka an/on, která
signalizuje, že je přístroj v provozu.
Rozsvítí se kontrolka kochen/boil,
která signalizuje, že se přístroj zahřívá.
Jakmile se nápoj začne vařit, kontrolka
zhasne.
Po dosažení bodu varu přístroj
již nezahřívá. Pokud chcete,
aby Váš nápoj zůstal teplý,
nastavte regulátor teploty
na warm halten/keep warm,
protože jinak nápoj vychladne.

1. Uzavírací západky víka vysuňte
z lišt úchytů otáčením proti směru
hodinových ručiček a sejměte víko.

Opětovné svaření nápoje
m Chcete-li nápoj znovu svařit,

2. Nalijte nápoj.

stiskněte tlačítko aufkochen/reboil.

3. Víko opět nasaďte a otáčejte jím
ve směru hodinových ručiček tak,
aby uzavírací západky zaskočily
až na doraz do lišt úchytů.

Myslete prosím na to, že musí
být regulátor teploty k tomuto
účelu nastaven na kochen/boil.

9

Udržování teploty nápoje

Vypnutí elektrického hrnce
na punč a svařené víno

Když byl nápoj jednou svařen,
stačí udržovat jeho teplotu.

1. Regulátor teploty nastavte na
aus/off a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.

m Regulátor teploty nastavte

na warm halten/keep warm.

2. Nechte přístroj vychladnout.

Rozsvítí se kontrolka an/on, která
signalizuje, že je přístroj v provozu.

3. Z nádoby odstraňte možné zbytky
nápoje a přístroj umyjte podle
popisu v kapitole „Čištění“.

Nalévání nápoje
VÝSTRAHA před
popálením/opařením
• Při nalévání horkého nápoje buďte
opatrní. Hrozí nebezpečí popálení
horkým vystřikujícím nápojem!
Ohřátý nápoj nalévejte výhradně
přes výpustný kohout.

Ochrana proti chodu naprázdno
Ochrana proti chodu naprázdno
zabraňuje možnému poškození
přístroje v důsledku přehřátí tak,
že přístroj vypne.
Pokud se ochrana proti chodu naprázdno aktivuje, postupujte podle
následujícího popisu:
1. Přístroj vypněte (otočte regulátor
teploty na aus/off) a vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.

lten
m ha m
war war
keep

aufkochen
reboil

en
koch
boil

2. Nechte přístroj úplně vychladnout
a vyprázdněte nádobu.

an aus
on off

3. Stiskněte tlačítko reset na spodní
straně přístroje.
Následně můžete přístroj používat
opět tak jako obvykle.

m Hrnek držte pod výpustným ko-

houtem a páčku zatlačte nahoru.
Páčka je zatížena pružinou.
Pokud páčku zatlačíte nahoru jen
lehce, výpustný kohout se znovu
zavře, jakmile páčku uvolníte.
Pokud páčku zatlačíte nahoru
úplně, bude nápoj vytékat nepřerušeně, dokud páčku zase
nezatlačíte dolů.
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Čištění
• Než přístroj začnete opět používat,
nechte přístroj a víko úplně uschnout.

NEBEZPEČÍ ohrožení života
elektrickým proudem
• Elektrický hrnec na punč a svařené
víno nikdy neponořujte do vody ani
jiných tekutin.

Odstranění vodního kamene
V pravidelných intervalech, zejména
v případě viditelného usazování vodního
kamene, je třeba z elektrického hrnce
na punč a svařené víno odstranit vodní
kámen.

• Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
VÝSTRAHA před
popálením/opařením
• Než začnete přístroj čistit, nechte
jej dostatečně vychladnout.

Tím ušetříte energii a prodloužíte
životnost Vašeho přístroje.
Z hlediska ochrany životního prostředí
doporučujeme k odvápňování používat
roztok octa nebo kyseliny citronové
s vodou v poměru 1:6 (1 díl octa/
kyseliny citronové na 6 dílů vody).

m Víko a přístroj vyčistěte měkkým

hadříkem, který jste namočili do
vlažné vody s trochou prostředku
na umývání nádobí. Hadřík před
čištěním přístroje lehce vyždímejte,
aby nebyl příliš mokrý. Následně
vše přetřete hadříkem navlhčeným
jen ve studené, čisté vodě.

1. Roztok nechte v přístroji stát asi
jednu hodinu a pak jej povařte.
2. Následně nádobu důkladně
vypláchněte čistou vodou.

• Ohřevná plocha na dně nádoby
se smí čistit jen vlhkým hadříkem
nebo měkkým kartáčem.
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Likvidace
Výrobek a jeho obal byly zhotoveny
z cenných recyklovatelných materiálů.
Recyklace snižuje množství odpadu
a chrání životní prostředí.

Přístroje označené tímto
symbolem se nesmí vyhazovat
do domovního odpadu!
Staré přístroje jste ze zákona povinni
likvidovat samostatně, odděleně
od domovního odpadu. Informace
o sběrných místech, na kterých
bezplatně přijímají staré přístroje,
získáte u Vaší obecní nebo městské
správy.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte
místních možností ke sběru papíru,
lepenky a lehkých obalů.

Závada / náprava
• Přístroj nefunguje.

• Je zástrčka v zásuvce?
• Neaktivovala se ochrana proti
chodu naprázdno?

• Nápoj se nesvařuje, přestože je
regulátor teploty nastavený na
kochen/boil a svítí kontrolka an/on.

• K aktivaci procesu svařování stiskněte
tlačítko aufkochen/reboil.

• Je stisknuté tlačítko aufkochen/
reboil, ale nápoj se nesvařuje.

• Regulátor teploty se musí nacházet
v poloze kochen/boil.
• Neaktivovala se ochrana proti chodu
naprázdno?
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Recepty
Tip: Tyčinky skořice, vanilkový lusk, hřebíčky atd. dávejte do velkého sítka na čaj.
Tak budete moci přístroj lépe vyčistit a výpustný kohout se neucpe.

Per
fekt
Potřebujete:
1/2 l ovocného čaje
pro ní
1 l jablečné šťávy
dět
1/2 l pomerančové šťávy
i
2 chemicky neošetřené bio pomeranče
Nealkoholický zimní punč

2 tyčinky skořice
1/3 vanilkového lusku
2 lžičky medu (nebo cukru)
1 jablko rozkrájené na malé kousky
trochu citronové šťávy
1. Uvařte čaj a po krátkém luhování jej nalijte do elektrického hrnce na punč
a svařené víno.
2. Přidejte jablečnou a pomerančovou šťávu. Nastrouhejte pomerančovou kůru
a vložte ji také do elektrického hrnce na punč a svařené víno.
3. Pomeranče buď vylisujte a přidejte šťávu, nebo je nakrájejte na kousky
a vložte do elektrického hrnce na punč a svařené víno.
4. Do elektrického hrnce na punč a svařené víno přidejte vanilkový lusk, tyčinky
skořice a med (nebo cukr) a zamíchejte. Přidejte kousky jablek.
5. Jakmile bude punč horký, nalejte ho do šálků a podávejte.
Tip: Před podáváním punč ochutnejte a popř. přidejte trochu citronové šťávy.
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Svařené víno
Potřebujete:

Kl a
sika

2 l vína ke svaření
20 hřebíčků

asi 4 pomeranče nakrájené na kousky
4 tyčinky skořice
rumové aroma
trochu amareta (podle chuti)
1. Víno ke svaření zahřejte v elektrickém hrnci na punč a svařené víno společně
s hřebíčky a tyčinkami skořice a přiveďte krátce k varu.
2. Přidejte rum, amareto a plátky pomeranče a nechte chvíli luhovat.
3. Před podáváním opět odstraňte hřebíčky, tyčinky skořice a pomerančové
plátky.
Tip: Horní okraj sklenic na svařené víno krátce ponořte
do studené vody a následně do cukru.
Tak budou mít sklenice dekorativní cukrový okraj.
Podle libosti můžete ještě na okraj sklenice
zavěsit jako ozdobu plátek pomeranče.

Adventní punč
Potřebujete:
2 l červeného vína
6 lžic rozinek
4 lžíce nasekaných mandlí

jednVelmi
odu
ch

é

16 hřebíčků
4 lžíce cukru
trochu citronové šťávy
1. Do elektrického hrnce na punč a svařené víno dejte červené víno s hřebíčkem
a cukrem.
2. Obsah zahřejte a podle chuti dochuťte citronovou šťávou.
3. Jakmile bude punč horký, nalejte ho do šálků, přidejte mandle a rozinky
a podávejte.
14

Záruka
Záruku poskytujeme v trvání 3 let od data prodeje.
Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími
výrobními postupy a podroben přísné
kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou
kvalitu tohoto výrobku.
Během záruční doby bezplatně
odstraníme veškeré materiálové
a výrobní vady. Předpokladem pro
poskytnutí záruky je předložení
účtenky z obchodu Tchibo nebo jedné
z partnerských prodejen autorizovaných
společností Tchibo. Pokud by se proti
očekávání vyskytla závada, vyplňte
přiložený servisní šek a zašlete jej
spolu s kopií účtenky a pečlivě
zabaleným výrobkem do našeho
servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do
opravy zavolejte prosím do našeho
zákaznického servisu Tchibo nebo
výrobek osobně odevzdejte v nejbližší
pobočce Tchibo.
Záruka se nevztahuje na škody
způsobené neodbornou manipulací
nebo nedostatečným odvápňováním,
na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál.
Tyto můžete objednat na uvedeném
telefonním čísle.
Opravy, na které se záruka nevztahuje,
můžete nechat provést na vlastní
náklady v servisním centru Tchibo.

Servisní šek
Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení

Ulice a číslo

PSČ, místo

Země

Tel. č. (přes den)

Pokud se nejedná
o opravu ze záruky:
(prosím zaškrtněte)
Zašlete mi prosím
neopravený
výrobek zpět.
Zašlete mi prosím
předběžný
rozpočet nákladů,
pokud převyšují
částku 250 Kč.

Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo.
Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze
v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu servisního centra.
Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství
nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho
zákaznického servisu Tchibo. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

Česká republika

TCHIBO servisní centrum
BREISACH
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
ČESKÁ REPUBLIKA
844 844 819
(z pevné sítě: 1,29 Kč/min, z mobilní sítě: 3,78 Kč/min)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.
sobota
8:00 - 16:00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz
Číslo výrobku: CZ 297 178

Servisní šek
Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.
Číslo výrobku: CZ 297 178

Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis

