UPOZORNÙNÍ

CZ

Prosíme Vás, abyste si pﬁed pouÏitím spotﬁebiãe pozornû pﬁeãetli tento návod k pouÏití
a dodrÏovali pokyny v nûm uvedené.
• Ovûﬁte si, zda napûtí rozvodu el. sítû va‰í domácnosti odpovídá napûtí uvedenému na
spodní stranû varné konvice.
• Tento p ístroj je ur en v hradn k domácímu pou ívání. Není ur en k pou ívání v:
- prost edích vyu ívan ch jako kuchyn pro personál obchod , kancelá í a jin ch
pracovních oblastí,
- agroturistika,
- hotelech, motelech a jin ch ubytovacích za ízeních,
- pronajímání pokoj.
• V Ïádném pﬁípadû neponoﬁujte elektrické ãásti, podstavec spotﬁebiãe spolu se zástrãkou
nebo varnou konvici do vody nebo do jiné kapaliny. NepouÏívejte spotﬁebiã v koupelnû
nebo v blízkosti zdrojÛ vody. Varná konvice není vhodná k pouÏití venku.
• Nedot˘kejte se hork˘ch ãástí spotﬁebiãe, jako napﬁíklad varné konvice nebo víka konvice.
PouÏívejte rukojeÈ nebo knoflík na víku.
• Neodnímejte víko z varné konvice bûhem varu.
• Pﬁi vylévání vody z konvice dávejte pozor, abyste konvici nenahnuli pﬁíli‰. Voda by pﬁetekla
a dostala by se do mechanizmu tlaãítka vypínaãe.
• Voda zÛstane uvnitﬁ varné konvice dlouho horká. Mûjte tento fakt na pamûti, pﬁedejdete
nebezpeãí popálení. Doporuãujeme umístit varnou konvici tak, aby se nacházela daleko od
dûtí a co nejdál od kraje plochy na které je konvice postavená.
• Dávejte pozor, aby elektrické ãásti varné konvice nevisely volnû pﬁes kraj stolu nebo plochy,
na které je konvice umístûná. Mohli byste se do pﬁívodní ‰ÀÛry zamotat nebo o ní zakopnout.
• JestliÏe budete varnou konvici pouÏívat v blízkosti dûtí, vûnujte zv˘‰enou pozornost pﬁi práci
s konvicí.
• Nedovolit pouÏívání spotﬁebiãe osobám (i dûtem) s omezen˘mi psycho-fyzick˘mi a vnímacími
schopností anebo s nedostateãn˘mi znalostmi a zku‰enostmi, pokud nejsou pod vhodn˘m
dohledem a nejsou pouãeny osobou zodpovûdnou za jejich ochranu. DohlíÏet na dûti a
zabezpeãit, aby spotﬁebiã nepouÏívaly ke hrám
• Pokud varnou konvici nepouÏíváte nebo ji budete ãistit, vytáhnûte zástrãku ze zásuvky el.
proudu. Pﬁed ãi‰tûním nechte konvici vychladnout.
• Pﬁed naplnûním konvice vodou, musíte konvici sundat z podstavce.
• JestliÏe je varná konvice zapnutá, nepﬁemísÈujte ji.
• Nedot˘kejte se spotﬁebiãe mokr˘ma rukama.
• Varná konvice, podstavec s topn˘m elektrick˘m tûlesem a elektrické ãásti se nesmí umísÈovat
v blízkosti hork˘ch ploch, vaﬁiãÛ nebo trouby.
• Varná konvice je urãená k ohﬁívání vody, nepouÏívejte ji k jin˘m úãelÛm. Neponoﬁujte do
varné konvice náãiní. PouÏívání pﬁíslu‰enství, které není specificky uvedené v˘robcem, by
mohlo zapﬁíãinit poÏár, zasaÏení el. proudem nebo poranûní.
• NepouÏívejte varnou konvici bez víka.
• Pﬁed zapnutím spotﬁebiãe, jej nejdﬁíve umístûte na správné místo.
• PouÏívejte varnou konvici pouze s dodan˘m podstavcem s topn˘m tûlesem (a naopak).
• konvici nepouÏívejte, jestliÏe je varná konvice po‰kozená nebo ‰patnû funguje, anebo je
po‰kozená elektrická ãást ãi zástrãka spotﬁebiãe. Odneste varnou konvici do servisního
stﬁediska, která v pﬁípadû nutnosti spotﬁebiã opraví. Vyhnete se tak nebezpeãí pﬁi pouÏívání
spotﬁebiãe.
• V˘mûnu po‰kozeného pﬁípojného kabelu musí provést v˘robce nebo v˘robcem povûﬁené
servisní stﬁedisko, aby se pﬁede‰lo ve‰kerému riziku.
• Pokud varnou konvici naplníte pﬁíli‰, v okamÏiku, kdy zaãne voda v konvici vaﬁit, horká voda
bude pﬁetékat z konvice.
• Materiály a souãásti které jsou urãeny pro styk s potravinami splÀují Evropskou normu
1935/2004.
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P¤ED PRVNÍM POUÎITÍM
• Varnou konvici s el. podstavcem vyndejte z obalu.
• OdstraÀte z vnûj‰ího nerezového povrchu konvice pﬁípadné nálepky.
• Vyndejte sítko, které zachycuje neÏádoucí vodní kámen (obr. 1) a omyjte ho ve vodû (obr.
2). Viz str. 11 kapitola „Vyjmutí sítka“.
• NaplÀte konvici vodou a pﬁiveìte ji k varu.
• Vodu vylijte a konvici opláchnûte studenou vodou. Zopakujte tento úkon tﬁikrát za sebou,
aby se odstranily ve‰keré neãistoty, které mohly pﬁi v˘robû ulpût na konvici atd.
• Opláchnûte naposledy konvici a sítko nasaìte zpût (obr. 3).
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POUÎITÍ
Elektrick˘ podstavec se stﬁedov˘m konektorem
Elektrick˘ podstavec se stﬁedov˘m konektorem umoÏÀuje postavení konvice na podstavec v libovolném
smûru a z jakékoliv polohy.
• Vytáhnûte z navijáku pﬁívodní ‰ÀÛry, kter˘ se nachází v podstavci, tak dlouhou ‰ÀÛru abyste ji mohli
zapojit do zásuvky el. proudu (obr. 4).
• Pﬁívodní ‰ÀÛra nesmí viset pﬁes okraj stolu, na kterém je konvice umístûna.

NAPLNùNÍ
• Pﬁed naplnûním konvice vodou, musíte konvici sundat z podstavce.
• Odejmûte víko z konvice a naplÀte konvici poÏadovan˘m mnoÏstvím
vody.
Doporuãujeme vám, dodrÏovat pﬁi naplÀování konvice uvedené mnoÏství.
Doba ohﬁevu bude tak krat‰í.
Pﬁi krátk˘ch dobách ohﬁevu se sníÏí tvorba vodního kamene.
Nalijte vÏdy do konvice alespoÀ 0,3 litru vody. Vyvarujete se tak tomu,
Ïe konvice bude vaﬁit bez vody. Nesprávné pouÏívání konvice v˘raznû
4
ovlivÀuje Ïivotnost spotﬁebiãe.
Nedolévejte více jak 1,7 litrů vody (až po úroveň MAX). Pokud konvici naplníte pﬁíli‰, v
okamÏiku, kdy zaãne voda v konvici vaﬁit, horká voda bude pﬁetékat z konvice a mohli byste
se opaﬁit.
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ZAPNUTÍ
•
•
•
•
•

ZasuÀte zástrãku pﬁívodní ‰ÀÛry do zásuvky el. proudu.
Nasaìte konvici na elektrick˘ podstavec.
Konvici zapnete stisknutím tlaãítka vypínaãe ON/OFF (obr. 5).
Rozsvítí se svûtelná signalizace.
Varná konvice se automaticky vypne v okamÏiku, kdy voda zaãne
vaﬁit (tlaãítko vypínaãe ON/OFF vypne a svûtelná signalizace
zhasne).
5
• JestliÏe chcete vypnout varnou konvici je‰tû pﬁed tím, neÏ zaãne voda
vaﬁit, staãí nastavit tlaãítko vypínaãe na OFF nebo jednodu‰e sundat konvici z podstavce.
• Spotﬁebiã se vypne a tlaãítko vypínaãe se automaticky posune do polohy OFF.

Nalévání horké vody
• Sundejte konvici z el. podstavce a opatrnû vodu nalijte. Pﬁi nalévání se snaÏte konvici
nenaklánût pﬁíli‰ prudk˘m pohybem nebo pﬁíli‰ smûrem dolÛ.
• Když vyjmete konvici z podstavce, budete moci spatřit vlhkost na vrchním povrchu
podstavce. Pára uniká skrze malý otvor umístěný v dolní části konvice. Sražená pára na
podstavci je zcela normální jev a neměl by Vás znepokojovat.

BEZPEÂNOSTNÍ NORMY
1) Tlaãítko automatického vypínaãe ON/OFF
Tato konvice je vybavená vypínaãem ON/OFF, kter˘ umoÏÀuje automatické vypnutí spotﬁebiãe
v okamÏiku, kdy voda zaãne vaﬁit. Pokud chcete ihned po uvaﬁení jedné dávky ohﬁívat dal‰í
dávku vody, musíte poãkat alespoÀ jednu minutu. NesnaÏte se pﬁidrÏet vypínaã ON/OFF v
poloze ON nebo regulovat jeho mechanizmus.

2) Bezpeãnostní vypínaã

Varná konvice je osazena bezpeãnostním vypínaãem, kter˘ zasáhne pokud je v zapnuté konvici
málo vody nebo je dokonce bez vody. V takovém pﬁípadû vytáhnûte zástrãku pﬁívodní ‰ÀÛry ze
zásuvky el. proudu, nechte spotﬁebiã vychladnout a potom konvici naplÀte studenou vodou (jinak
by se konvice mohla po‰kodit).

3)JestliÏe necháte varnou konvici zapnutou (ON) na podstavci, konvice se automaticky
vypne.
ÚDRÎBA
âi‰tûní varné konvice

• Pﬁed ãi‰tûním konvice, nechte konvici úplnû vychladnout a vytáhnûte zástrãku pﬁívodní ‰ÀÛry
ze zásuvky el. proudu.
• Neponoﬁujte konvici nebo podstavec do vody.
• Vnûj‰í ãásti varné konvice oãistûte mûkk˘m a vlhk˘m hadﬁíkem a osu‰te mûkk˘m a such˘m
hadﬁíkem.
• NEPOUÎÍVEJTE drátûnku nebo rÛzná ãinidla proti skvrnám nebo korozívní látky.
• Zkontrolujte, zda konektory a zástrãky jsou suché.
Pﬁed ãi‰tûním konvice, nechte konvici úplnû vychladnout a vytáhnûte zástrãku pﬁívodní ‰ÀÛry
ze zásuvky el. proudu.
• Neponoﬁujte konvici nebo podstavec do vody.
• Vnûj‰í ãásti varné konvice oãistûte mûkk˘m a vlhk˘m hadﬁíkem a osu‰te mûkk˘m a such˘m
hadﬁíkem.
• NEPOUÎÍVEJTE drátûnku nebo rÛzná ãinidla proti skvrnám nebo korozívní látky.
• Zkontrolujte, zda konektory a zástrãky jsou suché.

63

Usazeniny
Voda obsahuje vápník, kter˘ zpÛsobuje tvorbu usazenin vodního kamene na spotﬁebiãi. Vápník je
ne‰kodn˘ a pﬁírodní minerál obsaÏen˘ v jakékoliv vodû. „Tvrdá“ voda obsahuje víc vápníku neÏ
„mûkká“ voda.
Pﬁi ohﬁívání vody minerály obsaÏené ve vodû krystalizují a voda není ãirá. Tyto minerály tvoﬁí na stûnách,
souãástkách a na hladinû vody velmi jemn˘ povlak. Na hladinû vody mÛÏete obãas vidût malé bílé
ãásteãky, které se podobají umûlé hmotû.
Na tradiãních souãástkách ohﬁívaãe vápník tvoﬁí tvrd˘ a bíl˘ povlak, kter˘ ovlivÀuje správné fungování
spotﬁebiãe a sniÏuje Ïivotnost souãástek.
JestliÏe si v‰imnete, Ïe se na vodû tvoﬁí povlak a bûhem ãi‰tûní sítka zjistíte, Ïe se na stûnách nebo na
souãástkách varné konvice utvoﬁil vodní kámen, konvici vyãistûte, opláchnûte a nechte oschnout.

Sítko zachycující vodní kámen

Tato varná konvice je vybavena sítkem, které zachycuje neÏádoucí vodní kámen tak, aby se
nedostal do nápojÛ. Sítko mÛÏete vyjmout a vyãistit.
Jak ãasto se má sítko ãistit záleÏí pﬁedev‰ím na tvrdosti vody ve va‰í oblasti a také na tom, jak
ãasto varnou konvici pouÏíváte.
Sítko musíte vyjmout a vyãistit jakmile uvidíte, Ïe otvory sítka jsou zane‰ené usazeninami
vodního kamene anebo zpozorujete, Ïe proud vody pﬁi nalévání je men‰í.

Vyjmutí sítka zachycující vodní kámen
• Nechte varnou konvici zcela vychladnout.
• Odpojte spotﬁebiã z elektrické sítû.
• Pﬁesvûdãte se, zda máte ãisté ruce. Nesmí na nich ulpût zbytky m˘dla, krému nebo jin˘ch
pﬁípravkÛ, které by mohly vodu zneãistit.
• Vylijte vodu z konvice a vyjmûte sítko podle zobrazení (obr. 1).
• Sítko vyjmûte.
• Oãistûte sítko kartáãkem s mûkk˘mi ‰tûtinami pod tekoucí vodou (obr. 2).
• Nasaìte sítko do svého uloÏení (obr. 3).

âi‰tûní sítka zachycující vodní kámen
Ke správnému fungování spotﬁebiãe je dÛleÏité vyjmout pravidelnû sítko z konvice a peãlivû jej
oãistit od usazenin vodního kamene.
• Použijte odvápňovací prostředek vhodný pro konvice. Když se vápnitá usazenina začíná
usazovat na rezistenci, zakupte si vhodný odvápňovací prostředek a provete odvápnění
podle pokynů přiložených k tomuto odvápňovacímu prostředku.
Po provedení odvápňování nechte několikrát převařit čistou vodu ve spotřebiči a důkladně
propláchněte, abyste úplně odstranili veškeré usazeniny odvápňovacího prostředku, které
by mohly poškodit spotřebič. V případě, že by filtr vyžadoval odvápňovací čištění, vyjměte
ho a vložte ho do téhož odvápňovacího roztoku.
• Dříve než uvedete konvici do provozu se ujistěte, že elektrické části jsou kompletně osušené.
INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SE‰ROTOVÁNÍ V˘ROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMÛRNICE
2002/96
Po ukonãení doby své Ïivotnosti nesmí b˘t v˘robek odklizen spoleãnû s domácím odpadem.
Je tﬁeba zabezpeãit jeho odevzdání na specializovaná místa sbûru tﬁídûného odpadu,
zﬁizovan˘ch mûstskou správou anebo prodejcem, kter˘ zabezpeãuje tuto sluÏbu.Oddûlené
se‰rotování elektrospotﬁebiãÛ je zárukou prevence negativních vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí a
na zdraví, které zpÛsobuje nevhodné nakládání, umoÏÀuje recyklaci jednotliv˘ch materiálÛ
a tím i v˘znamnou úsporu energií a surovin. Pro úãely zdÛraznûní povinnosti tﬁídûného
sbûru odpadu elektrospotﬁebiãÛ je na v˘robku za‰krtnut˘ pﬁíslu‰n˘ symbol pro sbûr
tﬁídûného odpadu.
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