
Návod k obsluze 

Indukční plotýnka 
 

 

 

Tato indukční plotýnka od firmy Bialetti umožňuje vaření kávy v hliníkových kávovarech (moka konvičkách) Bialetti na 

indukčních vařičích. 

 

Bezpečnostní upozornění 
 

Prosíme spotřebitele o pečlivé pročtení a dodržování následujících bezpečnostních 

zásad používání a údržby produktu: 

 

1. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

2. Neponechávejte plotýnku bez dozoru v době aktivního používání. 

3. Využívejte produkt pouze k účelům, k nimž je určen. 

4. Zabraňte přehřívání plotýnky v době, kdy na ní není umístěn kávovar (moka konvička). 

5. Nenahřívejte plotýnku bez přítomnosti kávovaru (moka konvičky), aby nedošlo k jejímu přehřátí. 

6. Při manipulaci s nahřátou plotýnkou se nedotýkejte žádných jejích částí vyjma k tomu určené rukojeti. 

7. Po použití nechejte nahřátou plotýnku vychladnout na vhodném místě, mimo bezprostřední přítomnost 

hořlavých materiálů. 

8. Plotýnku čistěte výhradně neabrazivními čistícími prostředky. 

9. Plotýnku lze mýt v kuchyňské myčce, za účelem zachování kvality se však doporučuje mytí ručně. 

10. Plotýnka nesmí být nahřívána v mikrovlnných ani pečících troubách. 

11. Barevné odchylky jsou běžné a nemají žádný negativní vliv na funkčnost nebo používání plotýnky. 

12. Topné těleso indukčního vařiče, na které je plotýnka umístěna k nahřátí, musí svým poloměrem přibližně 

odpovídat poloměru plotýnky; plotýnka musí být umístěna do středu topného tělesa. 

13. Plotýnku nenahřívejte na maximální stupeň výkonu indukčního vařiče; využijte středně vysoký stupeň 

ohřívání. 

 

Instrukce k použití 
 

1. Umístěte plotýnku na topné těleso indukčního vařiče. 

2. Umístěte připravený kávovar (moka konvičku) na indukční plotýnku. 

3. Spusťte indukční vařič na středně vysoký stupeň ohřevu. 

4. Až je káva hotová, vypněte indukční vařič a odejměte plotýnku z topného tělesa. 

 

Záruka 
 

Záruční lhůta činí dva roky, přičemž záruka se vztahuje pouze na defekty produktu vzniklé na straně výrobce. 

Uplatnění záruky při reklamaci je možné jen tehdy, pokud spotřebitel při manipulaci s výrobkem dodržel všechny 

instrukce uvedené v produktovém listu. Na škody vzniklé důsledkem nesprávného zacházení ze strany spotřebitele se 

záruka nevztahuje. Aplikace záruky při reklamaci musí být podložena dokladem o koupi. 
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