
 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Začiatočnícka sada na výrobu pasterizovaného džúsu, muštu 

 

KANVICA WARMMASTER 

Ovládacie prvky  

1 držadlo pokrievky  

2. kryt  

3.držadlá prístroja 

4.smaltovaná oceľová konštrukcia  

5.spodná časť  

6.regulátor teploty  

7.úložný priestor pre šnúru a zapojenie prístroja /spodná časť prístroja/  

8.časovač 

9.svetelná kontrolka 

 

Pred použitím 

Pozorne si prečítajte pokyny. Obsahujú dôležité informácie pre používanie, bezpečnosť a 

údržbu zariadenia.. Uložte ju na bezpečnom mieste. Podať informácie každému ďalšiemu 

užívateľovi. Prístroj sa smie používať len na určený účel podľa tohto návodu na použitie. Pri 

používaní dbajte na bezpečnosť. 

Účel použitia 

Prístroj je vhodný pre: 

Varenie 

Tepelné spracovanie klobás 

Výroba nápojov 

Varenie jedál /príprava mastných jedál, napr. polievok, s tým, že spodok nesmie prihorieť/ 



 
Odšťavovanie (Odšťavovacie  zariadenie nepatrí k dodávaným častiam) 

Prístroj nie je určený pre komerčné použitie 

 

 

 

Technické údaje 

Napätie: 220-230 V-50Hz 

Výkon :    1 800Watt 

Trieda ochrany. 1 

Obsah: 27 l normal 

              23 l varenie 

Zodpovedá naplneniu 4cm pod okrajom zariadenia 

Váha:   6,05 kg 

 

Bezpečnostné údaje 

Dávajte pozor, aby nedošlo k ohrozeniu života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom 

Nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo zástrčkou. 

Nechajte všetky časti alebo zariadenie, ktoré nefunguje správne, alebo boli poškodené 

skontrolovať alebo opraviť servisným technikom alebo výrobcom. 

Nevystavujte prístroj dažďu a používaniu vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Uistite sa, že  

napájací kábel počas prevádzky nikdy nie je  mokrý alebo vlhký. 

Dávajte pozor, aby nedošlo k zraneniu, k popáleniu! 

Naplňte zariadenie najviac po výšku 4cm od okraja. 

Ak je prístroj pri prevádzkovaní preplnený, alebo veko nie je dobre uzavreté, môže horúca 

tekutina vystreknúť von. 

Popálenie: 

Zariadenie je horúce. Pozor na popálenie sa unikajúcou horúcou parou. 

Nehýbte so zariadením počas varenia a nedotýkajte sa  elektrického zariadenia. Pri otváraní 

vrchnáku pozor na horúcu paru a kvapkajúcu kondenzovanú vodu. 



 
Nevyťahujte zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky s  mokrými rukami . Tento spotrebič nie 

je určený pre používanie osobami / vrátane detí / osôb so zníženými fyzickými, zmyslovými 

alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie sú 

pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od tejto osoby nedostanú pokyny, 

ako toto zariadenie použiť. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú 

hrať so spotrebičom. 

 

Ako sa správať pri používaní zariadenia 

-Zabaľte napájací kábel úplne od základov. Pripojte prístroj len na striedavý prúd - do správne 

nainštalovanej zásuvky odolnej proti nárazu – napätie je uvedené na typovom štítku. Napájací 

kábel a zástrčka musia byť suché. 

- Neťahajte za prívodný kábel cez ostré hrany alebo ostrý špic, nenechajte napájací kábel 

visieť dole a vystaviť ho horúcemu prostrediu 

-Dajte predlžovací kábel  iba v bezchybnom stave, musí mať aspoň 10A  

-nedávajte prístroj do prevádzky a okamžite odpojte napájací kábel ak: 

-zariadenie alebo napájací kábel nie sú voľné 

-prístroj je netesný 

-podozrenie na chybu po páde zariadenia 

Vo všetkých týchto prípadoch dajte prístroj na opravu. 

-postavte zariadenie na rovný a stabilný povrch, nie na horúci povrch, nie na varné dosky ani 

nie do blízkosti  otvoreného plameňa plynu, zariadenie by sa mohlo začať taviť. 

-dajte poháre na zaváranie vždy na odkladací rošt / nie je súčasťou dodávky / 

-odpojte napájací kábel v nasledujúcich prípadoch: 

-pri akejkoľvek  poruche počas prevádzky 

-pri každom čistení a starostlivosti po použití 

-plné zariadenie je veľmi ťažké, preto môžete prenášať zariadenie naplnené najviac do 

polovice 

-pri čistení neponárajte hrniec do vody 

-v prípade poškodenia buď nesprávnym používaním, nesprávnou opravou nenesieme žiadnu 

zodpovednosť. 

Samozrejme záruka sa v týchto prípadoch vylučuje. 



 
Uvedenie zariadenia do prevádzky 

Pred prvým použitím zariadenia: 

-vyčistite dôkladne pred prvým použitím ovládacie prvky a vrchnák 

-nalejte cca 5 l vody do hrnca a dajte variť 

 

Referencie 

Pri prvom použití hrnca môžeme cítiť jemný zápach. Je to z technických dôvodov a nie je 

dôvod na žiadnu paniku. 

Informácie k prevádzke 

-Zabaľte vždy sieťové linky úplne celé. 

-Uistite sa, že je napájací kábel počas prevádzky neprichádza do styku s horúcim spotrebičom 

POZOR! 

Naplňte hrniec  do výšky 4cm od vrchu zariadenia /objem 23l cca/a zatvorte vrchnák. 

Inak hrozí nebezpečenstvo obarenia počas varenia. 

-zapojte zariadenie do zásuvky až po naplnení hrnca 

-nezapínajte hrniec bez vody 

inak sa smaltom potiahnutý povrch a podporné siete môžu poškodiť, aj napriek všetkým 

bezpečnostným opatreniam sa to môže stať, musíme počkať s naplnením vody, kým sa 

hrniec ochladí, v opačnom prípade môže dôjsť k obareniu parou z prístroja  

-nechajte odstránenú pokrievku, tým spustíte kondenzáciu vody 

-Vyhnite sa prenosu  plného hrnca. V takomto stave je veľmi ťažký -hrozí riziko 

poranenia. Pred prenášaním hrnca, najskôr vyprázdnite hrniec. 

-po použití vždy odpojte napájací kábel zo zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť. 

-po použití stočte kábel a vložte ho do odkladača kábla na spodnej strane prístroja/5/ 

Zapnutie a vypnutie prístroja 

-WarmMaster s časovačom 

Na časovači, počnúc od polohy vypnuté / 0 /sa volia dva prevádzkové režimy. 

Dĺžka prevádzky 

Otočiť gombík doľava, tak zabezpečíme nepretržitú prevádzku. 



 
Táto poloha je vyžadovaná pre odšťavovanie alebo pre dlhšie udržiavanie tepolty. 

Z toho vyplýva, že nie je žiadne automatické vypínanie zariadenia. 

Automatický režim 

Hodiny majú celkovú prevádzkovú dobu 2 hodiny. Predpokladá sa, že v spojení 

s regulátorom teploty môžeme regulovať čas a teplotu konzervovania. Na hodinách 

začína plynúť čas až po nastavení dĺžky trvania predvoleného času t.j. čas zahriatia sa 

nepočíta. Zostávajúci čas sa dá kedykoľvek prečítať /zistiť/ na tlačidle/termostate/.Ak 

čas vyprší, prístroj sa automaticky vypne a kontrolka zhasne. Zostávajúca doba môže 

byť tlačidlom kedykoľvek upravovaná. 

V prípade nastavenia ak je už nastavený čas teploty , môžeme korigovať/meniť/ dobu 

ohrevu nasledovne: 

1.otočný gombík časovača ON / 0 / vrátiť, kontrolka sa vypne 

2. Regulátor teploty znova nastaviť na želanú teplotu 

3.Tlačidlo časovača nastaviť na želaný čas varenia. 

WarmMaster: 

-nastavte regulátor tepla/6/ na želanú teplotu. S nastavením teploty regulátora začína 

zariadenie zohrievať. Kontrolka zhasne, keď je dosiahnutá želaná teplota. Na začiatku varenia 

bude termostat udržiavať takmer nastavenú konštantnú teplotu, termostat zapne kúrenie na 

krátku dobu. Tento stav sa dá rozpoznať aj cez rozsvietenú kontrolku. 

WarmMaster s vypúšťacím kohútikom 

-prístroj sa líši od kuchynského automatu len cez vypúšťací ventil, s pomocou ktorého môže 

tiecť tekutina priamo do určenej nádoby na tekutinu. 

Vypúšťací kohútik môžeme pri čistení demontovať, odpojiť, tak , že odskrutkujeme chrómové 

viečko pod rukoväťou. Pri montáži dotiahneme skrutky  pevne len rukou. 

Vypnutie zariadenia 

otočte termostat /6/spať naplno proti smeru hodinových ručičiek. Vytiahnite ju  po vytiahnutí 

napájacieho kábla. 

 

Varenie 

Základné pravidlá a pokyny 

Základné pravidlá pre varenie nájdete v kuchárskej knižke. Nájdete tam špeciálne inštrukcie 

a recepty. Uvedené postupy platia pre používanie tohto zariadenia. 



 
Odkladací nerezový rošt/-podložka/nie je súčasťou dodávky/ 

Postavte ich s uzavretou zátvorkou na poháre na odkladací nerezový rošt. Do zariadenia 

možno postaviť maximálne 14 pohárov s obsahom 1l a s priemerom 11,5 cm , takto prebieha 

sterilizácia z oboch strán. 

 

 

Referencie: 

Odkladací nerezový rošt používajte len pre toto zariadenie /viď. príslušenstvo/. Pozinkované 

sito a podložky nie sú vhodné, pretože bránia dobrej cirkulácii. Zariadenie naplňte vodou cca 

¾ do výšky pohárov. Pri uložení do dvoch vrstiev musí byť spodné sklo utesnené držiakmi na 

poháre, aby sa zabránilo vniknutiu vody. 

Nastavenie teploty zavárania 

-Nastavte teplotu zavárania. Urobte to otočením gombíka –regulátor teploty/6/ a nastavte 

želanú teplotu. 

-Berte na vedomie, že čas kúrenia nie je súčasťou času zavárania. Doba ohrevu zariadenia 

v plnom zaplnení zariadenia môže trvať až 90 minút. 

Referencie: 

Čas zavárania začína, keď sa kontrolka/9/ prvýkrát vypne. 

 

 

Tabuľka zavárania 

Ovocie Teplota v °C 

°C °C °C 

°C;;C C° 

Čas v min. 

Jablká mäkké/tvrdé 85 30/40 

Jablkový kompót 90 30 

Marhule 85 30 

Hrušky mäkké/tvrdé 90 30/80 

Jahody, černice 80 25 

Čučoriedky 85 25 

Maliny, egreše 80 30 

Ríbezle, brusnice 90 25 

Čerešne 80 30 

Žlté slivky, ringloty 85 30 

Broskyne 85 30 

Slivky 90 30 



 
Dule 95 30 

Rebarbora 95 30 

 

Zelenina Teplota v °C Čas v min 

karfiol 100 90 

fazuľa 100 120 

hrášok 100 120 

Nakladané uhorky 85 30 

kaleráb 100 95 

tekvica 90 30 

mrkva 100 90 

huby 100 110 

ružičkový kel, červená 

kapust  kapusta 

100 110 

zeler 100 110 

špargľa 100 120 

Paradajky, paradaj.pretlak 90 30 

 

Mäso Teplota v °C Čas v min 

Smažiť po kúskoch ,dobre 

prep. prepeč 

100 85 

vývar 100 60 

Guláš, dobre prepečený 100 75 

Divina, sliepky prepeč. 100 75 

klobásová hmota, mleté 

hovädzie mäso, surové 

100 110 

 

Čistenie a starostlivosť 

-vytiahnite vždy napájací kábel zo zásuvky. 

-nikdy neponárajte prístroj do vody 

-vypláchnite vnútro zariadenia. Povrch zariadenia pretrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte 

žiadne ostré a abrazívne /drsné/ čistiace prostriedky.  

-starajte sa o zariadenie pravidelne, používajte prostriedky na odstránenie vodného kameňa. 

Pozor na dodržiavanie pokynov vydaných výrobcom pre použitie. Usadzovaním vápnika na 

dno zariadenia , môže dôjsť k stratám energie a k zníženiu životnosti zariadenia. Po 

odstránení vodného kameňa, opláchnite prístroj čistou vodou. Na uloženie kábla použite 

úložný priestor pre kábel /7/ na spodnej strane prístroja.  



 
-nechajte opravu zariadenia, ako aj nahradenie poškodeného elektrického vedenia vykonať iba 

výrobcom, jeho servisným zástupcom, alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo 

nebezpečenstvu poškodenia výrobku. 

Záručné opravy vykoná len autorizovaný servis: 

Bolex s.r.o 

Bolešov 448 

018 53 Bolešov 

0915 470 181 

 

 

E-mail: servis@bolex.sk 

www.farmarik.sk 

www.kochstar.de 

 

Nakladanie s odpadom 

Balenie a obalový materiál vyrobený výhradne z ekologicky šetrných materiálov. Môže byť 

zlikvidovaný lokálne /na mieste/. 

Elektrospotrebiče nikdy nedávajte do domového odpadu. 

Podľa európskej smernice 2002/96 ES o odpade z elektrických a elektronických 

zariadení a jej implementácia v národnom práve, musia byť elektrické spotrebiče 

zhromažďované oddelene a ekologicky odovzdané do recyklačných centier. Aké sú 

v súčasnosti platné nariadenia pre likvidáciu starých elektrospotrebičov zistite na 

centrále pre ich likvidáciu. 

Servis 

Adresu na príslušné servisné stredisko nájdete na záručnom liste. 

Vyhlásenie o zhode 

Sme, Merten und Storck GmbH 

Am Ladestrang 1, 48317 Drensteinfurt, 

týmto vyhlasujeme, že tento výrobok s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi 

dokumentmi sa zhodujú 



 
Smernica o nízkom napätí 

EN 60335 – 1 

EN 60335-2-15 

Elektromagnetická kompatibilita: 

89/336/EEC 

EN 50366 

EN 55014-2 

EN 55014-1 

EN 61000-3-2 

EN 61000-3-3 

Katalóg / typové označenie  

warm Majster  

Zaváracie automatické zariadenie v emaile v kamenno- šedej úprave 

WarmMaster 

WarmMaster s ukazovateľom času 

WarmMaster s odtekajúcim kohútikom 

- 1/4 clo 

- ½ clo 

- WarmMaster – 16l 

WarmMaster 

Zavarací automat z nerezu 

WarmMaster s ukazovateľom času 

WarmMaster s odtekajúcim kohútikom 

¼ clo 

½ clo 

Zariadenie je v súlade s EU-Normou č. 73/23, EWG a č. 89/336 EWG 

Technické zmeny sú vyhradené. 

Zlikvidujte obalový materiál. 



 
Sada na výrobu ovocnej šťavy 

Vhodná kombinácia pre všetky zaváracie automaty, skladá sa z: 

1.Košík na ovocie 

2.zberná nádoba šťavy 

3.cievka na prietok tekutiny 

4.príslušná kruhová miska 

Vo farbe zodpovedajúcej povrchovej úprave. - objednávacie č. 16404135 

V nereze: objednávacie č. 16434135 

 

Použitie na varenie 

Oceľová smaltovaná nádoba v zodpovedajúcej povrchovej úprave. Obsah 20l. Po oboch 

stranách teplu odolné platové rukoväte. Pre prípravu teplých jedál a nápojov vo vodnom 

kúpeli, ako napr. polievok, duseného mäsa...Jedlá zostávajú teplé a nepália. Bez niklu,  

neutrálnej chuti a hygienické. NÁVOD: 

Dáme trochu vody do zaváracieho automatu a mäso, a dusíme podľa návodu. Dodávka tepla 

je plynule nastaviteľná až do 100 °C. 

Objednávacia č. 99003035 

Odkladací rošt: 

Slúži k tomu, aby sa zaváracie poháre nekládli priamo na dno zariadenia. 

Objednávacie č. 99007032 

2-ročná záruka 

Prístroj bude zadarmo opravený s vylúčením ďalších nárokov na vrátenie peňazí. 

Záruka zaniká, ak bol prístroj pred záručnou opravou skôr otvorený. 

 

 

 

Bolex, s.r.o. 

Bolešov 448 

018 53 Bolešov 

Slovenská republika 

 



 
IČ: 36745057 

IČ DPH: 2022335249 

 

Mobil: +421 917 141 409 

Email: sales@bolex.sk 

 

http://webmail.bolex.sk/src/compose.php?send_to=sales%40bolex.sk

