
w w w . e u r e k o . c z

U Ž I V A T E L S K Á   P Ř Í R U Č K A

Ohřívač masážních olejů

ČSN EN ISO 13482 – připravujeme  |  ČSN EN ISO 9001:2009



Obsah

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Obsah str. 2

Úvod str. 3

Přehled bezpečnostních pokynů a pokynů pro péči o přístroj str. 4

Bezpečnostní pokyny pro péči o přístroj a jeho údržbu str. 5

Ohřívání olejů str. 6

Ohřívání hotových pokrmů v kojeneckých sklenicích str. 7

Čištění a údržba str. 8

Odpovědnost za vady a reklamace str. 9

Datum: 27.12.2012
Počet stran: 9

Revize: 1
Vydání: 4

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO s.r.o.
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po–pá: 8:00–16:00 hod.
Letní provoz: po–pá: 8:00–15:30 hod
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz

Strana 2/9



Úvod

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

V této uživatelské příručce jsou uvedeny veškeré informace pro správné využití a pokyny pro použití a údržbu zařízení. 

Proto doporučujeme následující pokyny důkladně pročíst. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována veškerá 

péče, nepřebírá výrobce EUREKO, s.r.o. jakoukoliv zodpovědnost vyplývající z použití tohoto materiálu jako takového. 

Totéž se vztahuje i na všechny fyzické i právnické osoby podílející se na přípravě tohoto dokumentu. Materiál je 

výlučným vlastnictvím společnosti EUREKO, s.r.o., která zakazuje jakoukoliv reprodukci, a to i částečnou, jakož i šíření 

tohoto materiálu, pokud k němu nedochází s jejím výslovným souhlasem. EUREKO, s.r.o. si vyhrazuje právo provádět 

vzhledové nebo funkční změny výrobku bez předchozího upozornění.

Důležité informace k zajištění bezpečného provozu přístroje:

Dodržujte všechna varování a instrukce uvedené na tomto návodu.

Před použitím ohřívače lahví si nejdříve pozorně přečtěte tento návod k použití.
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Přehled bezpečnostních pokynů a pokynů pro péči o přístroj

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Věnujte prosím několik minut tomu, abyste si přečetli tyto bezpečnostní pokyny. Řiďte se pokyny uvedenými v tomto manuálu. 

V opačném případě může dojít k poškození ohřívače lahví nebo v horším případě ke zranění Vás nebo Vašich dětí nebo ohrožení 

nebo zranění třetích osob.

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

• Přístroj používejte pouze k zamýšlenému účelu a řiďte se bezpečnostními pokyny.

• V případě, že zjistíte jakékoli vady, přestaňte přístroj používat.

• Pravidelně kontrolujte fungování přístroje (zejména otočný knoflík regulátoru teploty).

• Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a součástky použité při montáži přístroje. 
Předejdete tím tomu, aby Vaše dítě tyto předměty spolklo.

• Přístroj připojujte pouze k napětí, které odpovídá informacím na štítku umístěném na spodní straně přístroje

• Neponechávejte používaný přístroj v dosahu dětí. Elektrický kabel zajistěte proti náhodnému vytažení 
a následnému pádu přístroje na zem.

• Děti nechápou nebezpečí, které skýtají elektrické přístroje. Nenechávejte je proto u přístroje bez dozoru.

• Na děti je třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrály.

• Osoby (včetně dětí) s nedostatečnými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby, 
které kvůli vlastní nezkušenosti nebo neinformovanosti nejsou schopny tento přístroj bezpečně používat, by 
jej neměly používat bez dozoru nebo pokynů odpovědné osoby.

• Při použití musí přístroj spočívat na suché a rovné podložce.

Důležité: 

• Ohřívač lahví můžete bez obav používat pouze tehdy, budete-li se řídit zde uvedenými pokyny.

• Při ohřívání lahví se ujistěte, zda v je nádržce na vodu dostatečné množství vody. Před vkládáním lahví nebo 
jiných nádob je třeba vnitřní nádobu na vodu naplnit na maximum.

• Nikdy přistroj neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Očistit jej můžete hadříkem namočeným do vody 
s prostředkem na nádobí.

• Nikdy přístroj nepoužívejte bez vody ani jej během provozu nepřenášejte.

• Po použití přístroj odpojte ze zdroje, abyste se vyhnuli jeho nechtěnému zapnutí.

• Je-li přístroj samotný nebo napájecí kabel poškozen, nepoužívejte jej!

• Opravu smí provádět pouze autorizovaný servis. Neodborné opravy mohou znamenat značné nebezpečí 
pro uživatele. Totéž platí i pro výměnu napájecího kabelu. 

• V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na adrese service@reer.de
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Bezpečnostní pokyny pro péči o přístroj a jeho údržbu

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tipy pro údržbu a péči:

• Před čištěním přístroj vždy vypojte ze zdroje.

• Nečistěte přístroj, je-li stále horký.

• Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky a nástroje. Může dojít k poškození povrchu.

Tipy pro ochranu životního prostředí:

Po uplynutí své životnosti nesmí být produkt vyhozen s běžným domovním odpadem. Je třeba jej dovézt do 
recyklační sběrny oprávněné odebírat elektronický odpad. Na toto upozorňuje symbol na produktu v manuálu nebo 
na obalu. Materiály je možné znovu využít v souladu s označením. Opětovným použitím, recyklací, nebo jinou 
formou sběru starých výrobků významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Požádejte orgány v místě svého 
bydliště, aby Vás informovali o vhodném recyklačním místě.

Tipy pro ochranu životního prostředí:

Po uplynutí své životnosti nesmí být produkt vyhozen s běžným domovním odpadem. Je třeba jej dovézt do 
recyklační sběrny oprávněné odebírat elektronický odpad. Na toto upozorňuje symbol na produktu v manuálu nebo 
na obalu. Materiály je možné znovu využít v souladu s označením. Opětovným použitím, recyklací, nebo jinou 
formou sběru starých výrobků významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Požádejte orgány v místě svého 
bydliště, aby Vás informovali o vhodném recyklačním místě.

Popis a obsah

Oleje lze rychle, spolehlivě a automaticky ohřívat horkou vodou. Voda se ohřívá pomocí varné desky na dně přístroje a předává 
teplo ohřívaným olejům. Přístroj se po dosažení nastavené teploty automaticky vypne. 

a - spodní část přístroje s varnou deskou
b - kontrolní dioda
c - volič teploty (otočný knoflík)
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Ohřívání olejů

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Integrovaný termostat reguluje teplotu vody od cca. 25 °C do cca 60 °C. Voda se ohřeje pomocí varné desky na spodní straně 
přístroje a předá teplo ohřívaným olejům. Po dosažení nastavené teploty se přístroj automaticky vypne. 

Aktivace

Vložte lahev s olejem a dolijte do nádržky vodu na maximum.

Pozor!
Přístroj vždy umístěte na suchou a rovnou plochu. Před ohříváním lahve se ujistěte, že je v nádržce 
dostatek vody. Po vložení lahve nebo jiné nádoby je třeba nádržku naplnit na maximum.

Otočným voličem teploty na přední straně přístroje (c) nastavte požadovaný rozsah teplot. Rozsvítí se 
červená kontrolka, která signalizuje, že přístroj pracuje. Po dosažení požadované teploty kontrolka 
zhasne.

Tip:
Teplotní rozsah 2 je vhodný pro malé lahve (do 125 ml)
Teplotní rozsah 3 je vhodný pro větší lahve (nad 125 ml)

Optimální teploty pro ohřev přístroj dosáhne zhruba do 10–13 minut v závislosti na velikosti lahve, ale 
tato doba může být i kratší nebo delší.

Po ukončení ohřívání vyjměte lahev z ohřívače a volič teploty otočte proti směru hodinových ručiček do 
polohy „Stop”. 

Pozor!
Je nezbytně důležité, abyste před použitím ohřáté lahve zkontrolovali teplotu jejího obsahu. Protřepte lahev, abyste rovnoměrně 
rozprostřeli teplo, a poté si kápněte 2–3 kapky obsahu lahve na hřbet ruky.

Pozor!
Ponechte si doklad o nákupu a sériové číslo zboží. Případné reklamace nebo požadavky související se záruční smlouvou řeší 
výhradně prodejce.
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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ohřívání hotových pokrmů v kojeneckých sklenicích

Ohřívač rovněž umožňuje rychlé, pohodlné a automatické opětovné ohřátí sklenic 
s pokrmy. Voda se ohřeje pomocí varné desky na spodní straně přístroje a předá teplo ohřívaným 
pokrmům. Po dosažení nastavené teploty se přístroj automaticky vypne. 

Pozor!
Přístroj vždy umístěte na suchou a rovnou plochu. Před ohříváním se ujistěte, že je 
v nádržce dostatek vody. Po vložení lahve nebo jiné nádoby je třeba nádržku naplnit vodou na 
maximum.

Před zahájením ohřevu sundejte ze sklenice etiketu. Vyhnete se tím tomu, že se etiketa během ohřívání 
odlepí a přilne na stěnu ohřívací nádoby. Předtím, než sklenici vložíte do vody, odšroubujte z ní víčko.

Vložte sklenici do ohřívače a dolijte do nádržky vodu na maximum.

Před zahájením ohřevu sundejte ze sklenice etiketu. Vyhnete se tím tomu, že se etiketa během ohřívání 
odlepí a přilne na stěnu ohřívací nádoby. Předtím, než sklenici vložíte do vody, odšroubujte z ní víčko.

Optimální teploty je dosaženo zhruba po 8 minutách. To je potvrzeno zhasnutím kontrolky. V závislosti 
na obsahu a objemu sklenice se však tato doba může lišit. Doporučujeme pokrm během ohřívání 
míchat, aby došlo k rovnoměrnému rozložení teplot.

Po ukončení ohřívání vyjměte lahev z ohřívače a volič teploty otočte proti směru hodinových ručiček do 
polohy „Stop".  

Pozor!
Je nezbytně důležité, abyste předtím, než pokrm podáte dítěti, zkontrolovali jeho teplotu.

Strana 7/9

Datum: 27.12.2012
Počet stran: 9

Revize: 1
Vydání: 4

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO s.r.o.
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po–pá: 8:00–16:00 hod.
Letní provoz: po–pá: 8:00–15:30 hod
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Čištění a údržba

Vždy nejdříve vypojte přístroj ze zdroje. Ohřívací nádobu můžete po vychladnutí vytřít mokrým hadříkem. Pro odstranění vodního 
kamene můžete použít běžně prodávané tekuté odvápňovače. Řiďte se konkrétními pokyny pro použití! Vápnité usazeniny lze 
rovněž odstranit pomocí roztoku vody a octa (běžný domácí ocet a voda v poměru 1:1), který se krátce přivede do varu. 
V případě silných vápenatých nánosů je nutné výše uvedený potup několikrát opakovat. Nenechávejte ohřívací nádobu během 
odvápňování bez dozoru – směs vody a octa může vypěnit přes okraj. Po krátkém varu ponechte směs v nádobě ještě nějakou 
dobu a následně ji vylijte. Po ukončení odvápňování vytřete ohřívací nádobu a proveďte odpařovací postup s čistou vodou, 
abyste neutralizovali zápach octa. Nepoužívejte silné odvápňovače nebo jiná činidla ani vodní kámen neodstraňujte mechanicky 
ostrými předměty.

Veškerá technická data a rovněž veškeré charakteristické rysy popsané v této dokumentaci jsou uváděny podle našich nejlepších 
vědomostí a jsou aktuální ke dni vydání tohoto manuálu. Informace poskytnuté společností reer by měly být přesné a spolehlivé. 
Společnost reer není odpovědná za případné chyby v tomto manuálu a vyhrazuje si právo provádět změny designu a/nebo 
specifikacích produktu bez předchozího ohlášení.

Kopírování a šíření informací obsažení v tomto dokumentu chráněném autorskými právy jakoukoli formou nebo typem 
elektronické, grafické nebo mechanické formy, např. fotokopií, nahrávkou nebo databází – a to včetně výtahů z něj – je 
podmíněno předchozím písemným povolením ze strany společnosti reer. 
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Odpovědnost za vady a reklamace

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

1) Eureko, s.r.o, poskytuje záruku na jakost dodaného zařízení v délce 24 měsíců (není-li v jednotlivém případě uvedeno jinak) 
od data vystavení faktury. Pro případnou komunikaci je nutné předložit číslo faktury. Záruka se nevztahuje na vady zařízení, 
způsobené po jeho převzetí kupujícím, vnějšími událostmi, jejichž riziko nese kupující, nebo vzniklých v důsledku nedodržení 
pokynů k používání.

2) Kupující je povinen prohlédnout zařízení bezprostředně po jeho převzetí. Jestliže zařízení řádně neprohlédne, může uplatnit 
nároky z vad zařízení, jen když prokáže, že tyto vady mělo zařízení již v době přechodu nebezpečí škody na věci. Pokud 
kupující zjistí poškození dodaného zařízení způsobené při přepravě, je povinen při převzetí zařízení od dopravce poznamenat 
tuto skutečnost prodávajícímu za účelem sepsání reklamačního protokolu s příslušným dopravcem. 

3) Reklamaci vadného zařízení je kupující povinen provést bezodkladně. Reklamace množství  a jiných zjevných vad zařízení 
musí být kupujícím uplatněna do tří dnů od převzetí zařízení. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich 
zjištění, nejpozději do konce záruční lhůty.  Reklamace musí být uplatněna vždy písemně doporučeným dopisem. Pro 
zachování lhůt je rozhodující den předání reklamace prodávajícímu nebo den podání reklamace k poštovní přepravě.
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