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NÁVOD K POUŽITÍ – HRNEC NA POLÉVKU SUNNEX elektrický 
 
Na tento výrobek poskytujeme v případě komerčního použití záruku 12 měsíců. 
_______________________________________________________________________ 
 
Vážený zákazníku, 
 
děkujeme, že jste si zvolil náš výrobek a prosím věnujte pozornost níže uvedenému postupu, 
protože jedině při jeho dodržení Vám můžeme účinně zaručit Vaši spokojenost při použití. 
 
Tento polévkový hrnec je kompaktní a hospodárný přístroj k udržování a ohřívání polévek, omáček 
a jiných pokmů, avšak neslouží k vaření ! 
 
Hrnec obsahuje základní vyhřívanou nádobu s termostatickou regulací, vyjímatelnou nerezovou 
vložku, vrchní kruh ve kterém se vložka uchycuje a vyklápěcí víko s výřezem pro naběračku. 
 
Umístění 
– postavte přístroj na rovný a neklouzavý podklad 
 
Obsluha 
– naplňte přístrojový hrnec vodou po vyznačenou rysku. Pro urychlení ohřevu je možné použít již 

teplou vodu, při použití studené je doba ohřevu cca 20 minut. Nedávejte nikdy víc vody, 
polévková vložka by přebytečnou vodu vytlačila. Před každým dalším použitím je třeba 
zkontrolovat stav vody. 

– vložte vnitřní polévkový hrnec ( naplněný pokrmem ) do přístrojového hrnce 
– zastrčte přívodní síťovou šňůru do zásuvky 
– zvolte si termostatickým ovladačem požadovanou intenzitu ohřevu 
 
Po použití 
-    vypnout hrnec termostatickým ovladačem 
– vypojit přívodní síťovou šňůru 
– ponechat přístroj vychladnout 
– po vychladnutí vyprázdnit a vyčistit 
– vnitřní nerezovou vložku a poklici je možno umývat v myčce nádobí. Ostatní současti výrobku 

nikoliv.  
 
Varování 
- přístroj musí být bezpodmínečně vyčištěn po každém použití 
- nikdy nepoužívejte přístroj bez vody pod vložkou na ohřev potravin 
- tělo výrobku (část bez nerezové vložky) nelze umývat ve vodě, údržbu provádějte pouze 

navlhčeným hadříkem 
- přístroj nelze používat ve venkovním prostředí 
 
V případě nedodržení výše uvedených postupů si vyhrazujeme právo na zamítnutí Vaší 
reklamace. 
 
Děkujeme a přejeme hodně spokojenosti při použití. 
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