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Instrukcja obsługi / Dane techniczne 

PODGRZEWACZ DO WINA MSZALNEGO 

 

 
Lodowate wino mszalne to od tej pory już przeszłość. 
Podgrzej wino i / lub wodę pitną do przyjemnej temperatury przed rozpoczęciem 
Mszy Świętej, korzystając z naszego podgrzewacza do wina mszalnego.  
Mata z tworzywa sztucznego, wzmocniona włóknem szklanym, z wbudowanym 
przewodnikiem ogrzewania powierzchniowego, również z tworzywa sztucznego, 
gwarantuje równomierną, jednorodną emisję ciepła.  
Dzięki zmywalnej, wytrzymałej powierzchni ten produkt o grubości ok. 2 mm jest 
szczególnie łatwy do czyszczenia i trwały.  
Ampułki z winem / wodą umieszcza się przed rozpoczęciem Mszy Świętej na 
podgrzewaczu do wina mszalnego. W zależności od temperatury otoczenia wino / 
woda nagrzeją się do komfortowej temperatury po 10-30 minutach.  
Niezbędne wyposażenie każdej zakrystii!  
 
Dane techniczne: 

- wymiary: 27 cm x 27 cm                                                              
- moc: 15 watów / 230 V 
- klasa ochrony: II 
- zawiera warstwę izolacyjną 
- połączenie ze źródłem zasilania: 1,5-metrowy kabel taśmowy z wtyczką 
- kolor: jasnoszary 
- zastosowanie: do podgrzewania wina mszalnego i wody pitnej 
- prosty montaż: połóż – podłącz – podgrzej 
 
 
Gdzie nie wolno używać podgrzewacza do wina mszalnego: 

Podgrzewacze do wina mszalnego nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz ani w 
wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki, prysznice itp. 
Podgrzewacza do wina mszalnego należy używać wyłącznie na stołach lub innych 
płaskich powierzchniach.  
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 Przed uruchomieniem urządzenia:  

- Należy usunąć wszystkie ostre przedmioty z powierzchni, na której ma być 

używany podgrzewacz. 

- Nie wolno używać podgrzewacza do wina mszalnego na nierównych 

powierzchniach (takich jak np. kraty, podłoże wysypane żwirem itp.)  

- W niskich temperaturach (poniżej + 5°C) nie wolno wyginać ani zwijać 

podgrzewacza do wina.  

- Przed uruchomieniem należy wyjąć podgrzewacz z opakowania, rozłożyć na 

płasko na równej powierzchni i włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka. 

- Nie używać podgrzewacza, jeśli jest złożony lub zwinięty! 

- Nie używać podgrzewacza w wannie ani pod prysznicem! 

 

W czasie pracy urządzenia: 

- Nie wolno niczym przykrywać podgrzewacza do wina ani ustawiać na nim 

mebli. 

- Przed włączeniem podgrzewacza należy sprawdzić, czy nie ma w nim ciał 

obcych, np. pinezek. 

- Przed dokonaniem tej kontroli należy wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka! 

- UWAGA! Nie wbijać igieł w podgrzewacz do wina! Nie umieszczać w nim 

żadnych ostrych przedmiotów! 

- W przypadku pracy automatycznej (zegary sterujące, timer...) należy w 

odpowiednich odstępach czasu sprawdzać działanie urządzenia, aby uniknąć 

niekontrolowanego ogrzewania (np. praca ciągła, ogrzewanie w lecie...). 

- Kabel zasilający należy prowadzić po podłożu (nie w powietrzu), aby 

wyeliminować ryzyko potknięcia się.  

 

Czyszczenie: 

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka! 

- Nie wolno prać podgrzewacza w pralce! 

- Nie wolno lać wody na podgrzewacz ani zanurzać go w wodzie! 

- Aby wyczyścić podgrzewacz, należy przetrzeć go wilgotną ściereczką.  

- Nie wolno stosować środków chemicznych rozpuszczających PCV! (np. 

acetonu) 

 
Transport - Przechowywanie: 

- Nie wolno składać ani zaginać podgrzewacza do wina!  
- Podgrzewacze należy transportować na płasko.  
- Nie wieszać podgrzewacza do wina na kablu sieciowym ani nie ciągnąć go za 

kabel.  
- Nasze produkty na bieżąco dostosowujemy do najnowszego stanu techniki, 

więc należy liczyć się z możliwymi zmianami.  
- Dlatego proszę regularnie zwracać się do nas po nowe materiały 

informacyjne! 


