
Warnik do wody

MODEL: 751100, 751200

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa 
tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

v1.0 -07.2011

www.fo
od

-s
er

vic
e.

co
m

.u
a



- 2 -

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI1. 

InSTRukCjE bEzPIECzEńSTwa2.  ......................................................................................... 3

waRunkI bEzPIECzEńSTwa3.  ............................................................................................. 3

budowa4.  ................................................................................................................................. 3

Przeznaczenie urządzenia4.1.  .................................................................................................................................. 3

opis urządzenia4.2.  .................................................................................................................................................. 4

danE TEChnICznE 5.  ............................................................................................................. 4

obSługa6. ................................................................................................................................. 4

„RESET”7.  ................................................................................................................................... 5

CzySzCzEnIE I konSERwaCja8.  .......................................................................................... 5

Czyszczenie8.1.  ......................................................................................................................................................... 5

odkamienianie8.2.  .................................................................................................................................................... 5

uSuwanIE zuŻyTyCh uRzĄdzEń9.  .................................................................................. 5

gwaRanCja10.  ........................................................................................................................... 5

www.fo
od

-s
er

vic
e.

co
m

.u
a



- 3 -

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. 
Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

uwaga: Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie 
prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

InSTRukCjE bEzPIECzEńSTwa1. 
Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie  •
osób.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane. •
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym  •
użytkowaniem urządzenia.
W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.  •
W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a 
następnie zlecić kontrolę urządzenia specjaliście. 

nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia. •
Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia. •
Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami. •
Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w  •
wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć  •
przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie -  • może to spowodować zagrożenie życia.
Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli  •
chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął. •
Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania. •
Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo  •
oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy 
dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod 
nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. 
Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania,  •
wyciągając wtyczkę z kontaktu.
uwaga : •  Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu. •
Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający. •

używać wody o twardości do 6ºdh w skali niemieckiej. •

waRunkI bEzPIECzEńSTwa2. 
uwaga: Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego 
użytkowania lub instalacji urządzenia. Należy stosować się do instrukcji i informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Nie 
dotykać obudowy podczas pracy urządzenia! urządzenie podczas pracy jest goRĄCE!.

nIE PRzEnoSIĆ uRzĄdzEnIa wyPEłnIonEgo wodĄ! nie używać gdy zbiornik jest pusty!

budowa3. 

Przeznaczenie urządzenia3.1. 

Warnik przeznaczony jest tylko i wyłącznie do gotowania i podtrzymywania temperatury wody.
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opis urządzenia3.2. 

 

Pokrywa1. 

Uchwyty do przenoszenia2. 

Wskaźnik poziomu3. 

Zbiornik4. 

Zawór5. 

Włącznik główny6. 

Lampki kontrolne7. 

Regulator temperatury8. 

danE TEChnICznE 4. 

Model 751100 751200
napięcie zasilające 230 V 230 V
Moc 2,4 kW 2.4 kW
Pojemność 10 l 20 l 
zakres temperatur 30~100OOC 30~100OC
Temperatura ponownego 
załączenia

~5-10OC poniżej 
ustawionej temperatury

~5-10OC poniżej 
ustawionej temperatury

wymiary (ØxH) 230x480 mm 280x580 mm

obSługa5. 
Upewnić się, że regulator temperatury oraz włącznik ustawiony jest w pozycji „0”;1. 
Napełnić zbiornik wodą przynajmniej do połowy objętości;2. 
Nałożyć pokrywę;3. 
Podłączyć kabel zasilania do źródła prądu;4. 
Przełączyć włącznik w pozycję „1”, zielona lampka się zaświeci;5. 
Ustawić regulator temperatury na pożądaną temperaturę;6. 
Element grzewczy zacznie podgrzewać wodę, pomarańczowa lampka zaświeci się do czasu osiągnięcia ustawionej tem-7. 
peratury;

1

2

3 4

5

6, 7 8
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Po osiągnięciu żądanej temperatury wody urządzenie będzie ją podtrzymywać do czasu wyłączenia lub zmiany parame-8. 
tru;
Jeżeli temperatura wody obniży się o ~5-10ºC, poniżej temperatury ustawionej przez użytkownika, podgrzewacz włą-9. 
czy się automatycznie, aby podgrzać wodę do ustawionej temperatury;
Jeżeli temperatura urządzenia zostanie ustawiona na ponad 100ºC lub w jej pobliżu, urządzenie pozostanie w stanie 10. 
wrzenia do chwili obniżenia temperatury przez użytkownika.

„RESET”6. 
W przypadku wygotowania się wody lub innych problemów z urządzeniem, powodujących przegrzewanie się elementu 
grzewczego, zasilanie zostanie automatycznie odłączone. W celu ponownego użycia urządzenia, należy odłączyć zasilanie i 
pozostawić urządzenie  na około 30 min w celu ostygnięcia. Po tym czasie urządzenie będzie gotowe do dalszej pracy.

CzySzCzEnIE I konSERwaCja7. 

Czyszczenie7.1. 

Urządzenie i akcesoria powinno być utrzymywane w czystości. Plamy i zanieczyszczenia powinny być usuwane za pomocą 
miękkiej, wilgotnej ścierki. Jeżeli zachodzi potrzeba, można użyć środka czyszczącego, który nie powoduje korozji oraz nie 
zawiera środków ściernych.

odkamienianie7.2. 

Możliwe jest gromadzenie się osadu oraz kamienia na spodzie zbiornika. Aby utrzymać urządzenie w najlepszym stanie, 
zalecamy przeprowadzać okresowe przeglądy oraz odkamienianie urządzenia. W celu okamienienia urządzenia należy 
zastosować środek odkamieniający dostępny w sprzedaży.

uwaga: nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować awarię urządzenia oraz utratę 
gwarancji

uSuwanIE zuŻyTyCh uRzĄdzEń8. 
Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy w firmie Stalgast możecie Państwo oddać stare urządzenie. 
Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

gwaRanCja9. 
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

używać wody o twardości do 6ºdh w skali niemieckiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z 
powstania osadów wapnia w urządzeniu , nie podlegają one naprawie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: 
uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, 
nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, mechanicznych, 
termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone 
kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyc.iu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego 
rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie. www.fo
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