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DŮLEŽITÉ POKYNY

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral Veru, rychlovarnou elektronickou konvici od Casa Bugatti.
Stejně jako u jakéhokoliv domácího spotřebiče, se musí opatrností a pozorností uživatele předejít zranění
uživatele a poškození spotřebiče.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM KONVICE SI PEČLIVĚ
PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE O INSTALACI,
POUŽITÍ, UDRŽBĚ A BEZPEČNOSTI. NEPOUŽÍVAT
KONVICI BEZ PEČLIVÉHO PŘEČTENÍ
NÁSLEDUJÍCÍCH INSTRUKCÍ.
VAROVÁNÍ

Odpovědnost není nesena za poškození způsobené:
- nesprávným, či nevhodným použitím konvice
- nepřetržitým používáním konvice bez vody
- opravou provedenou neautorizovanými osobami
- připojování konvice Very do zásuvky bez uzemnění

Pokyny k použití:
Pro bližší informace, nebo v případě problémů, které by nebyly možné řešit pomocí tohoto návodu, kontaktujte prosím
svého prodejce CASA BUGATTI.

NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE

pro sebe nebo jiné možné uživatele konvice. Jestliže ztratíte návod ke konvici, požádejte o zaslání brožurky
svého prodejce CASA BUGATTI, napište na diva@casabugatti.it, nebo si jej stáhněte z www.casabugatti.it Na
první
straně manuálu naleznete
ilustrace související s textem.
Při čtení návodu si nechte tuto
stranu otevřenou.

113

Rejstřík
Str. 115		

Technické údaje

Str. “ 		

Popis částí konvice

Str. “

Funkce konvice

Str. 116-118

Bezpečnostní předpisy

Str. 119		

Instalace a uvedení do provozu

Str. 119-123

		

Použití, rady a doporučení
Str. 119-120
Nastavení a zálohování baterie					
Str. 121		
Ohřev vody
Str. 121-122
Nastavení teploty
Str. 121-122
Nastavení časovače
Str. 123 		
Nastavení hodin
Str. 123
Podrobné instrukce

Str. 124		

Čištění a údržba

Str. 125		

Řešení problémů

Str. 125-126

Záruka

		
		
		
		

114

Technické údaje
Napájení			
Výkon			
Rozměry			
Tělo			
Váha			
Délka napájecí šňůry
Tepelná ochrana		
Dispejová baterie		
Kapacita			
Osvědčení		
Záruka			

viz datový štítek na spodní části základny
viz datový štítek na spodní části základny
220 x 180 x h. 300 mm přibližně
nerez ocel
cca 1,7 kg
cca 0,75 m
vnitřní
Vestavěná: dobíjecí
1,75 l
viz štítek na spodní části základny
s přiloženým certifikátem

Popis částí konvice
Poklička					
Elektronický displej		
Rukojeť		
Tělo z oceli 18/10		
Základna		
Konektor
Přípojka				
Filtr						
Ukazatel maximální hladiny vody

1
2
3
4
5
5a
6
7
8			

Elektronické ovládání konvice
Elektronický displej		
Indikátor : “Konvice ohřívá /vaří”
Hodiny-časovač + teplota stupňů Celsia + plán ikon
Kontrolka hladiny vody		
Hodiny – Teplota – Časovač
Tlačítko „on/off“
Tlačítko „mode“
“▲” tlačítko nastavení
Tlačítko obnovení
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2
9
10
11
12
14
15
16
18

10A Zobrazení teploty
10B Zobrazení hodin - časovače
10C Zobrazení ohřevu/varu

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE. KONVICE
SMÍ OBSLUHOVAT VŽDY JEN DOSPĚLÁ OSOBA, KTERÁ
JE PLNĚ SEZNÁMENA S FUNCEMI A PROVOZEM
KONVICE.
TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE.
1. UCHRAŇTE ELEKTRICKÝ KABEL, PŘÍPOJKU ,
ZÁKLADNU A SAMOTNOU KONVICI PŘED KONTAKTEM
S JAKOUKOLIV TEKUTINOU, PŘEDEJDETE VÁŽNÉMU
PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM A POPÁLENÍ.
VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!
POZOR
NA TEPLÉ POVRCHY.
Nedotýkejte se horkého povrchu konvice. K přenosu konvice používejte pouze rukojeť. Při dotýkání teplých
částí konvice jako je tělo (4), poklička (1) a dalších povrchů konvice, používejte rukavice: HROZÍ
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!
2. Konvice je zkonstruována POUZE PRO DOMÁCÍ POTŘEBU. Konvici
vždy využívejte pouze pro účely jí určené. Nedělejte žádné úpravy, které by mohly způsobit poranění.
3. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru v blízkosti dětí. Osoba obsluhující konvici musí být plně seznámena s
návodem a obsluhou přístroje a následně při obsluze konvice se těmito pokyny řídit. Při používání přístroje dětmi
je velmi důležité dodržovat nad nimi dohled . Přístroj by neměl být používán dětmi,osobami se sníženou fyzickou,
smyslovou či mentální schopností, nebo osobami neseznámenými s bezpečnostními pokyny a instrukcemi .Konvice
musí být používána pouze dospělými osobami, které jsou obeznámeny s pokyny a návody tohoto přístroje .
4. Nedotýkejte se živých elektrických částí. Mohou být příčinou vážného poranění. Připojte základnu (5) k elektrické
zásuvce, která má odpovídající voltové napětí. Elektrické napětí musí odpovídat uvedenému na štítku vespod
základny konvice (4). Ujistěte se, že zásuvka je uzemněna. Neobsluhujte přístroj s holými či mokrými nohami.
5. Obr. A: elektrický kabel s přípojkou. Elektrický kabel s přípojkou je dodávaný krátký, aby se snížilo možné
riziko zranění, které by mohlo být způsobené zamotáním kabelu mezi předměty a následným stržením, např.
zakopnutím. Je možné použít dlouhý odpojitelný elektrický kabel nebo prodlužovací kabel, ale pouze pokud potvrdil
KVALIFIKOVANÝ ELEKTROTECHNIK, že jeho zapojení vyhovuje potřebným předpisům. NEPOUŽÍVEJTE zásuvkové
adaptéry. Jestliže použijete dlouhý odpojitelný elektrický kabel nebo prodlužovací kabel:
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a) El. hodnocení dl. odpojitelného elektrického kabelu či prodlužovacího kabelu by mělo být přinejmenším tak
důležité jako el.hodnocení konvice uvedeného na spodní straně přístroje.
b) Prodlužovací kabel musí být z 3-pólového drátu a musí být uzemněn. Dlouhý odpojitelný kabel či prodlužovací
kabel vždy dobře ujistěte, aby nedošlo k poranění dětí, která by mohla o kabel zakopnout nebo pomocí kabelu
konvici strhnout.
c) Neumisťujte konvici či kabely na, nebo blízko horké plynové plotny, do, nebo blízko trouby, či jiných
tepelných zdrojů.
d) Nepoužívejte konvici venku.
Nenechávejte kabely viset přes okraj stolu, pracovní desky a nepokládejte je na horké povrchy. Pokud dojde
k poškození elektrického kabelu, přípojky, či jiné poruše, vezměte přístroj do nejbližší autorizované opravny na
prohlídku, či opravu. Náhradní díly, které nejsou doporučeny výrobcem, mohou způsobit popáleniny, elektrické
šoky, či jiné vážné poranění.
e) Pokud dojde k poškození el.kabelu nebo přípojky, musí být opraveny výrobcem nebo pověřeným servisem
nebo kvalifikovanou osobou.
6. Obr. B: Ujistěte se, že děti si nemohou hrát s konvicí. Nejsou si vědomy možného nebezpečí.
7. Umístěte konvici na rovný povrch, aby poloha byla stabilní a konvice se nemohla převrhnout. Neumisťujte
konvici v blízkosti tepelných zdrojů, či plamene.
VAROVÁNÍ: Nikdy nezapínejte konvici na nerovné ploše.
8. Obr. C: Dávejte pozor na horké povrchy konvice. Používejte kuchyňské rukavice. Dávejte velký pozor, pokud
saháte na velmi teplé částí jako je poklička (1), tělo (4) a všechny horké povrchy konvice.
VAROVÁNÍ ! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ !
Tělo konvice (4) a poklička (1) se při chodu stávají velmi horkými.
9. Obr. D: Pro zajištění správného chodu konvice ji umístěte na rovný povrch, v dobře osvětleném, hygienickém
prostředí a v blízkosti snadno dostupné elektrické zásuvky. Konvice by měla být umístěna alespoň 10 cm od zdi.
10. Obr. E: Nikdy se nedotýkejte konvice mokrými, či vlhkými látkami/rukama. Konvici vždy odpojte, pokud
není v provozu a před čištěním. Nevysunujte přípojku taháním elektrického kabelu, ale vždy jen za uchopení
zástrčky. Konvici nechte před jejím čištěním vychladit. Konvice musí být cištena pouze suchým nebo nepatrne
vlhkým, jemným hadríkem, mužete pridat pár kapek nežíravého neutrálního cistícího prostredku (nikdy
nepoužívejte rozpouštědla a saponáty s alkalickými přísadami). Čistěte POUZE A VÝHRADNĚ vnější povrch
konvice.
11. Nepoužívejte konvici v blízkosti hořlavých povrchů jako jsou záclony, tapety, zdi a podobně.
12. V případě poškození, poruchy nebo podezřelého chodu po pádu, ihned přístroj odpojte z elektrické sítě.
Nikdy nepřipojujte konvici, pokud je závadná. Oprava musí být provedena pouze klientským servisem CASA
BUGATTI. Kontaktujte svého prodejce CASA BUGATTI nebo napište na diva@casabugatti.it .
Při požáru použijte CO2 hasící přístroj, nepožívejte vodu nebo práškový hasící přístroj.
13. Konvice se musí používat pouze s originální základnou.
14. Nikdy nenaplňujte konvici vodou, pokud je umístěn na základně.
15. Nikdy nenaplňujte konvici nad úroveň «MAX» , kterou ukazuje displej (2). Konvice má bezpečnostní
kontrolku, která nedovolí sepnutí, pokud hladina vody je vyšší než 1,75 l. V případě, že je konvice naplněná
přes limit, vroucí voda může vvstřikovat.
15a. VAROVÁNÍ: Nikdy nezapínejte konvici, pokud voda nepokrývá kompletně tepelný zdroj.
16. Nikdy neohřívejte vodu s otevřenou pokličkou.
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17. Vroucí vodu nelévejte z konvice vždy pomalu a s opatrností, nikdy ne rychle.
18. Opaření se vyhnete otevíráním pokličky při varu vody, nebo krátce po vypnutí konvice. Dávejte pozor při
otevírání pokličky, pokud je konvice stále teplá a chcete ji naplnit vodou.
Vařící voda může způsobit popáleniny.
19. Zacházejte s konvicí s vysokou opatrností, pokud obsahuje horkou vodu.
VAROVÁNÍ: Nehýbejte s konvicí, pokud je konvice zapnutá a voda se ohřívá
21. Čistěte konvici pouze jemným hadříkem.
22. Před odpojením konvice se ujistěte, že je vypnutá a poté ji odpojte z elektrické zásuvky. Nevysunujte
přípojku taháním elektrického kabelu, ale vždy jen uchopením za přípojku.
23. Odpojujte elektrickou přípojku pouze, pokud je konvice vypnutá a před čištěním ji nechte vychladnout.
24. Poznámka: Přesvědčte se, že všechny funkce konvice jsou vypnuty a odpojte přípojku jen, pokud konvice
je vypnutá. Vždy a pouze tahem za přípojku, ne za kabel.

A

B

D

!

!

C

!

E

!
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Instalace a uvedení do provozu
Originální balení je určeno k odeslání poštou. Ponechte si jej pokud byste potřebovali vrátit konvici dodavateli.
Před instalací konvice striktně následujte všechny body v bezpečnostních opatřeních, která jsou popsaná
výše. Po vyndání konvice z originálního balení si ověřte, zda je konvice v pořádku a zkontrolujte si, zda během
transportu, či balení nedošlo k poškození nebo zapomenutí některé části. Plastikový obal od mixéru dejte
mimo dosah dětí, mohlo by dojít k udušení.
Nečistoty, které se mohly nahromadit v konvici, jednoduše odstraňte měkkým, suchým hadříkem. Po striktním
dodržení všech dřívějších doporučení, můžete přistoupit k instalaci konvice tak, že připojíte základnu do el.
sítě.
Připojení k el. síti: Elektrický proud může způsobit smrtelná zranění ! Dodržujte přísně bezpečnostní
pokyny. Konvice Vera musí být připojena přes el. kabel (6) do zásuvky o stejném el. napětí jako je el.
napětí uvedeno na výkonnostním štítku na spodní části základny.
Před odpojením konvice se ujistěte,že konvice je vypnutá, v případě že tomu tak není, stiskněte tlačítko
Stop (14). Nikdy nevyndávejte el. kabel ze zásuvky taháním za el. kabel.
Ujistěte se, že zásuvka kterou využíváte je uzemněna. Nikdy nepoužívejte vadný nebo poškozený kabel.
Kabel používejte pouze poté, co se ujistíte, že je v perfektním stavu (seznamte se s bezpečnostními
instrukcemi v bodě 5).
Nikdy nedopusťte, aby součást, kterou prochází el. proud, přišla do kontaktu s vodou. Mohlo by dojít
k el. zkratu!!! (dodržujte přísně všechny body v bezpečnostních opatřeních).

Použití – Rady a doporučení
Příprava konvice. Nastavení konvice a zálohování baterie.
1) Vera je elektronická konvice a všechny její funkce jsou řízeny z elektronického panelu(2) umístěného na
rukojeti (3).
a) Kontroluje hladinu vody.
b) Kontroluje a umožňuje nastavit teplotu vody na základě různých využití.
c) Časovač: k ohřevu vody v nastavený čas (hodinu).
d) Hodiny.
2) Dodržujte všechny výše popsané bezpečnostní instalační i užitné pokyny.
3) Položte základnu (5) a konvici (4) na rovnou a stabilní plochu, která není horká nebo blízko tepelných zdrojů.
Plocha musí být suchá. Umisťujte konvici a hlavní kabel mimo dosah dětí. V průběhu užívání, nepokládejte
základnu na kovové podnosy nebo plochy.
4) Konvice Vera je opatřená dobíjecí baterií k ukládání programování. Před jakýmkoliv úkonem nabíjejte
baterii min. 12 h.
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Po 12 h dobíjení doporučujeme znovu nastavit displej, stisknutím tlačítka reset na zadní straně rukojeti,
postupujte dle návodu „ZVLÁŠTNÍ POKYNY“
Jakmile odeberete konvici ze základny, zaktivují se všechny její funkce, ukazatelem hladiny vody, nastavení
časovače a teploty.
5) Jakmile je el.přípojka (6) základny (5) zasunutá do zásuvky, displej Very se rozsvítí.
Pokud je zástrčka (6) základny (5) zasunuta do el. zásuvky, display (2) ukazuje hodiny a
hladina vody “ml minimum” bliká a informuje, že konvice je prázdná, nebo hladina vody
je minimální (pod 800ml). Konvici je nutné naplnit vodou.
6) Doplnění konvice vodou:
a) Sundejte konvici ze základny za rukojeť (3).
b ) Otevřete pokličku (1) stisknutím v gumovém „bodě“ (obr. „a“) na pokličce (1).
Důrazným stisknutím (obr. „b“) v tomto bodě se poklička automaticky otevře (obr. „c“).
Poklička není odstranitelná a její max. otevření je zobrazeno na obr. „d“.

on off
mode

50°

a
b

on off

c

d

mode

8

c) Naplňte konvici vodou přímo z kohoutku nebo karafou do požadované hladiny. Na displeji
(2) se v sektoru kontroly hladiny vody (11) objeví prostřednictvím světelných rysek hladina.
Modré označení hladiny jsou: ml minimum , 800ml , 1250ml e 1500ml, červené označení
je 1750ml. Zatímco do konvice naléváte vodu, světla na displeji se postupně zapínají až
do dosažené výše hladiny. V případě, že se konvice naplní do výše vyšší než 1750 ml a nižší
1950 ml rozsvítí se horní červené světlo.
Jakmile je hladina vody vyšší než 1950 ml, červené světlo začne blikat a tím označuje, že
konvice je přeplněná. Z bezpečnostních předpisů (možnost vystříknutí vařící vody z hubičky)
konvice nebude fungovat. Pokud hladina vody je nižší než 800ml, modré světelné označení
hladiny “ml minimum” na displeji (2) bliká a upozorňuje, že konvice je skoro prázdná.
Zkontrolujte a doplňte konvici vodou.
V případě, že baterie není dobitá či je nefunkční, ukazatel vody (11) na displeji (2) se
nerozsvítí. UPOZORNĚNÍ: K vyhnutí se přeplnění konvice vodou, ujistěte se, že voda nikdy
nepřesahuje označení maximální náplně vody (8) uvnitř konvice .
VAROVÁNÍ: Nehýbejte s konvicí, pokud je konvice zapnutá a voda se ohřívá
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Použití – Rady a doporučení
Funkce ohřevu
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
on off

mode

a)Uložte konvici na základnu (5) a stiskněte tlačítko „on/off“ (14). Jakmile konvice začne
ohřívat, znak teploty „°C“ se aktivuje a číslo označuje vnitřní teplotu.
b)Jakmile konvice začne ohřívat vodu,segmenty se začnou pohybovat ve smyslu hodinových
ručiček.Toto značí, že konvice pracuje.
c)Jakmile teplota dosáhne 100°C, konvice se automaticky vypne a nápis BOIL bude (10C)
blikat na display 10 sekund.
Potom display začne ukazovat reálnou teplotu vody v konvici.
d)V každém momentě jde cyklus ohřevu vody vypnout tlačítkem On/Off (14)
e)NALÉVÁNÍ VODY: Odstraňte konvici ze základny (5), uchycením za rukojeť(3). Ujistěte
se, že tělo konvice je ve vertikální pozici pokud ji sundáváte ze základny (5)- vodu 		
nalévejte z hubičky s uzavřenou pokličkou (1). VAROVÁNÍ: Vroucí voda může způsobit
popáleniny. Vodu vždy nalévejte pomalu a s opatrností !
f)K navrácení do hodin(10B) nebo k indikátoru teploty(10A) na displeji, stiskněte „Jednou“
tlačítko “▲” (16). Tento úkon může být proveden, pokud konvice Vera neohřívá vodu.
g) Ukazující teplota na displeji, odpovídá průměrné teplotě vody v konvici.

Funkce nastavení teploty a časovače
Konvice Vera může ohřívat vodu na požadovanou teplotu (mezi 45 ° C a 98 ° C - Tolerance ± 3 ° C).
Konvice Vera se může zapnout v požadovaný čas. Můžete ji jednoduše naprogramovat následujícím
postupem:
a) Stisknout “Jednou” tlačítko “mode” (15) po dobu jedné sekundy k aktivaci funkce nastavení teploty a
objeví se na displeji modré „ °C “ a červené “P” začne blikat .
b) Stisknout “▲” (16) k nastavení teploty. Zvolená teplota nemůže být vyšší než 98°C a
nižší než 45°C. „Jednou“ odpovídá 1°C . Pokud tlačítko “▲” (16) je stisknuté, teplota
se zvyšuje rychle, až do požadované výše. Jestliže se dosáhne teploty 98°C a stále se
přidržuje stisknuté “▲” (16) označovaná teplota začne znovu na teplotě 45°C .
Pokud si přejete nastavit pouze teplotu, stačí postupovat k bodu g) tohoto odstavce.
Pokud si přejete nastavit i časovač, prosím pokračujte číst bod c) tohoto odstavce.
on off
mode
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c) Po nastavení teploty stiskněte „Jednou“ tlačítko „mode“ (15), minuty začnou blikat.
d) Stisknout “▲” (16) k nastavení času. „Jednou“ odpovídá 1h a pokud přidržujete tlačítko “▲” (16), hodiny
se rychle zvyšují až do požadovaného nastavení.
e) K nastavení minut, opět stisknout „Jednou“ tlačítko „mode“ (15) minuty začnou blikat .
f) Stisknout “▲” (16) k nastavení minut. Stisknout „Jednou“ odpovídá jedné minutě, podržet tlačítko déle
stisknuté, čísla minut se mění rychle, dokud nenastavíte správné minuty.
g) Po dokončení nastavení teploty nebo teploty a času stiskněte tlačítko „mode“ (15) po dobu 4 sekund a tím
se potvrdí naprogramování. Červené „P“ a ikona hodin se rozsvítí a display se vrátí na hodiny.
h) Konvice vyčká do nastaveného času. Pokud Vera dosáhne naprogramovaného času, začne automaticky
ohřívat vodu a červená ikona „P“ se vypne (viz. bod „o“) na konci tohoto odstavce.
i) Pokud si přejete nastavit pouze teplotu, dosáhnete to stisknutím tlačítka on/off (14) a konvice Vera
začne ohřívat vodu na naprogramovanou teplotu, červená ikona „P“ se vypne (viz. bod „o“) na konci tohoto
odstavce.
l) Jakmile konvice začne ohřívat vodu,segmenty se začnou pohybovat ve smyslu
hodinových ručiček.Toto značí, že konvice pracuje.
m) Pro přednastavení teploty stiskněte šipku nahoru po dobu 3 sekund. Červené „P“ se
vypne. Stisknutím tlačítka on/off konvice začne ohřívat vodu. (Viz. Funkce ohřevu)
n) Pro navrácení displeje do funkce hodin(10B) a teploty(10A), stisněte „Jednou‘‘“▲”
(16).
Tento úkon může být proveden pouze, pokud konvice Vera není zapnutá.

on off
mode

o) UPOZORNĚNÍ:
Funkce časovač-teplota není permanentní .
Z bezpečnostních důvodů tato funkce musí být nastavena pokaždé, pokud ji
požadujete.
Ukazující teplota na displeji, odpovídá průměrné teplotě vody v konvici (Tolerance ± 3
°C).

122

Použití – Rady a doporučení
Nastavení hodin
Nastavení hodin (24 h) může být provedeno, pokud Vera není ve funkci ohřevu vody .
Usaďte Veru na základnu (5) a nastavte jednoduše hodiny následujícím způsobem:
a) Stisknout tlačítko „mode“ (15) 3 sekundy, dokud ikona a čísla hodin nezačnou blikat.
b) Stisknout “▲” (16) k nastavení hodin. Stisknout „Jednou“ odpovídá jedné hodině, podržet tlačítko déle
stisknuté, čísla hodin se mění rychle, dokud nenastavíte správný čas .
c) K nastavení minut, opět stisknout „Jednou“ tlačítko „mode“ (15) minuty začnou blikat.
d) Stisknout “▲” (16) k nastavení minut . Stisknout „Jednou“ odpovídá jedné minutě, podržet tlačítko déle
stisknuté, čísla minut se mění rychle, dokud nenastavíte správné minuty .
e) Po dokončení nastavení hodin, podržte stisknuté tlačítko „mode“ (15) po dobu 3 sekund a tím se potvrdí
a uloží nastavený čas.
f) K navrácení displeje s hodinami (10B) nebo teplotou(10A) stisknout „jednou“ šipku nahoru (16). Tento úkon
může být proveden pouze v případě, pokud konvice není ve funkci ohřevu vody.

Podrobné instrukce
a) Bezpečnostní automatické vypnutí
Vera má automatickou ochranu proti poškození, které by nastalo pokud by se konvice zapnula bez nezbytného
minima vody . V případě, že bude zapnuto tlačítko on/off (14) a konvice je prázdná, automatické bezpečnostní
vypnutí el.energie nastane v případě, že se přehřejí tepelné součástky. V případě, že konvice zůstane bez vody
v průběhu použití, musí se nechat vychladnout min.10 minut, dříve než ji naplníte opět vodou. Odstraňte
konvici ze základny (5) až nastane vychladnutí. Bezpečnostní pojistka bude automaticky znovuobnovena po
vychladnutí.
b) Před prvním použitím:
Důkladné vymytí vnitřku konvice docílíte tak, že ji naplníte vodou do maximální hladiny, přivedete k bodu
varu dodržováním správného postupu a konvici následně vyprázdníte, toto provedete nejméně 2x i
v případě, že konvice není používána delší dobu.
c) Reset displeje 				
				
			
18
			
				
18
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Pokud displej neukazuje správné údaje, musí být znovu 		
nastaven. Toto umožní znovuobnovení vnitřní elektronické
karty. Posaďte Veru na základnu (5). Zasuňte do zástrčky.
Stlačte tlačítko reset (18) špičatým předmětem např.
párátkem cca 5 sekund. Display bude černý, tak jako před
použitím a všechna dřívější nastavení budou vynulovány.

Čištění a údržba
POZOR: Před čištěním vždy odpojte konvici z elektrické sítě.
Před čištěním se přesvědčte, že je konvice vychladlá.
Povrch konvice očistěte vlhkým hadříkem k uchování původního lesku .Sušte a leštěte měkkou suchou
látkou. Nepoužívejte abrasivní či korozivní prostředky na žádných vnitřních či vnějších částech konvice.
Neponořujte konvici ani základnu do vody ani jiných tekutin a přesvědčte se, že napájecí šňůra je vždy suchá.
a) Filtr ( 7 )
Vodní kámen, vápník, jsou přírodní látky, které se vytváří ve vodě, zvláště pokud je tvrdá. Filtr slouží
k zadržování vodního kamene v konvici, abychom se vyhnuli jeho konzumaci.
POZOR: Tento úkon provádějte pouze,pokud konvice neohřívá vodu a tělo je vychladlé. NEODSTRAŇUJTE
FILTR POKUD VERA OHŘÍVÁ NEBO VAŘÍ A POKUD JEJÍ POVRCH JE HORKÝ .
VAŘICÍ VODA A PÁRA MOHOU OPAŘIT !!!
							
b) Dekalcifikace
									
Dekalcifikací se má na mysli odstranění 		
								
nahromaděného vodního kamene z konvice.
									
K dosažení nejlepší činnosti konvice Vera,
									
pravidelně provádějte dekalcifikaci. Frekvence
									
záleží na tvrdosti vody a jak často je používána
									
konvice. Doporučuje se provádět každých 200-300
						
cyklů varu nebo každý měsíc. Doporučujeme použití
								
odstraňovače vodního kamene pro varné konvice,
								
tak aby kámen byl plně odstraněn. Dodržujte
								
instrukce na balení daného produktu.
Jinak Vám doporučujeme tuto přírodní metodu. Pokud nemáte k dispozici zakoupený výrobek, naplňte
konvici 2 cm bílým vinným octem. Použijte kartáček nasátý bílým octem k čištění plastové tyčky hladinových
sensorů nacházející se uvnitř konvice, aby jste dosáhli odstranění vodního kamene usazeného na samotných
sensorech. Přiveďte k varu. Tento postup opakujte do té doby, dokud nebude vodní kámen plně odstraněn.
Poté vyprázdněte konvici a důkladně ji vyplachujte vodou, dokud neodstraníte vůni a chuť octu.
c) Baterie
Baterie dobíjecí nesmí být odstraněna nebo vyměněna, protože se nachází uvnitř rukojeti (3). Životnost
baterie je delší 2 let. Po uplynutí této doby má baterie kapacitu ještě 70%. Pokud display (2) nesvítí, jakmile
je konvice (4) mimo základnu (5), baterie dosáhla svého minima kapacity. Kontaktujte prosím autorizovaný
servis či prodejce Bugatti k výměně baterie.
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Poruchy a opravy
V případě poruchy, závady či jakýchkoliv potížích a nezvyklostí konvice, okamžitě odpojte přístroj z el.
sítě.
Pokud nedokážete odstranit závadu dle tohoto manuálu, obraťte se na svého prodejce CASA BUGATTI.
Nesprávně provedené opravy mohou způsobit závažné zranění uživatele. Casa Bugatti nepřebírá
zodpovědnost za jakékoliv poškození či újmu na zdraví způsobenou neodbornou opravou přístroje. V
takovém případě jsou záruční práva neplatná.
Porucha

Možnosti příčiny

Náprava

Display na rukojeti nesvítí Konvice není posazena na
bázi (5) nebo

Zkontrolujte, zda je zástrčka (6) základny (5) dobře
do el.sítě. Zkontrolujte el.přívod. Pokud je produkt
nový, pamatujte, že nabití baterie trvá nejméně 12
hodin, viz.

Display neukazuje
správně informace

zástrčka není připojena
do el.zásuvky. Dobíjecí
baterie není patřičně
dobita.

Proveďte RESET displeje viz. Návod

Osvětlení hladiny vody
zůstává svítit, i když v
konvici není voda

Konvice není dlouhou
dobu používána.

Proveďte RESET displeje, pokud problém přetrvává
proveďte odstranění vodního kamene viz. Návod Čištění a údržba.

Konvice se vypne dříve,
než dosáhne bodu varu.

Vodní kámen na
hladinových sensorech.
Vodní kámen uvnitř
konvice.

Proveďte odstranění vodního kamene viz. NávodČištění a údržba.

Voda má ošklivou chuť

Voda je v konvici více
než 12 hodin – Konvice
nebyla dobře vymyta po
odstraňování vodního
kamene.

Doporučuje se výměna zůstatkové vody po každém
cyklu Provést dostatčné vymytí a opakovaný var vody
po vodního kamene.

ZÁRUKA
1) Záruka se vztahuje na poškození, které bylo způsobeno při výrobě. V tomto případě je výměna či oprava
provedena zdarma.
2) V případě nenapravitelných nebo častých poškození, která byla způsobena při výrobě, bude přístroj vyměněn.
3) Záruka nekryje poškození či škodu způsobenou:
a) nevhodným nebo nesprávným používáním
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b) chybami způsobenými náhodným rozbitím nebo nedbalostí
c) chyba při postupu instalace nerespektující upozornění, čištění a údržbu
d) údržbou a/nebo opravou neoprávněnou osobou
e) použitím neoriginálních náhradních dílů
f) přepravou
g) opakovaným použití konvice bez vody
h) jakoukoliv náhodou, která nemůže být přičítaná výrobě. Jakákoliv tvrzení a
nároky, nehledě na zákonné právo, jsou vyloučena.
4) Záruka nekryje poškození či škody způsobené nevhodným používáním,
zejména způsobené nedomácím použitím.
5) Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za zranění osob, zvířat a věcí, která
vznikla chybným respektováním pokynů v tomto manuálu, zvláště pak nenese zodpovědnost za poruchy, které
vznikly nerespektováním pokynů o instalaci, využití a údržbě přístroje .
6) Náhrada či oprava nepřerušuje záruční dobu. Záruka nekryje výměnu spotřebních součástek jako jsou
těsnění, baterie, filtry atd.
7) Záruka trvá od data uvedené na účtence nákupu.

OBSLUŽNÉ STŘEDISKO

V případě poruchy mixéru kontaktujte autorizovaného prodejce CASA BUGATTI,
který vrátí konvici výrobci.
Zákazník je zodpovědný za náklady na přepravu bez ohledu na to zda je či není zboží kryto zárukou.
Jestliže je to možné, vložte při posílání konvici do původního obalu.

NAKLÁDÁNÍ S NEPOTŘEBNÝM PRODUKTEM V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2002/96/EC.
Důležité: Pokud neodpovídající výrobek musí být opraven někým jiným, než je
autorizovaný prodejce Casa Bugatti, prosím připomeňte elektrotechnikovi, aby kontaktoval naše obslužné
středisko, kde můžeme přesně určit diagnózu a tím i správnou opravu výrobku.
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