
NÁVOD

Model KLF04 - Konvice s regulací teploty 



Model KLF04 - Konvice s regulací teploty 

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybrali konvici Smeg v retro stylu 50. let.
Volbou jednoho z našich výrobků jste si vybrali spotřebič, který 
je kombinací ikonického stylu s inova�vním technickým designem 
a důrazem na detail.
Tento spotřebič dokonale doplňuje další výrobky Smeg nebo stejně
dokonale poslouží jako samostatně stojící prvek ve vaší kuchyni.
Doufáme, že budete mít z nového spotřebiče hodně potěšení!
Pro více informací, prosím, navš�vte www.smeg.com.



OBSAH

Doporučujeme Vám, abyste si tento návod pozorně přečetli, protože obsahuje
veškeré pokyny pro uchování este�ckých a funkčních vlastnos� spotřebiče.
Pro bližší informace o výrobku: www.smeg.com
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POKYNY

1 Pokyny
1.1 Úvod
Klíčové informace pro uživatele:

Pokyny
Obecné informace o tomto návodu, 
o bezpečnos� a konečné likvidaci.

Popis
Popis spotřebiče

Použi�
Informace o použi� 
vašeho spotřebiče

Čištění a údržba
Informace týkající se 
čištění a údržby spotřebiče.

Bezpečnostní pokyny

Informace

Doporučení

1.2 Návod k obsluze
Tento návod k obsluze je nedílnou sou-
čás� spotřebiče, a proto musí být v celém
svém rozsahu udržován na přístupném
místě po celou dobu jeho životnos�.
1.3 Zamýšlené použi�
• Spotřebič používejte pouze ve vnitřním

prostředí.
• Spotřebič je určen speciálně pro domácí

použi�. Smí se používat výhradně 
k ohřevu vody. 
Příslušenství nepoužívejte jinak než 
k uvedeným účelům.

•  Spotřebič není určen k provozu 
s externím časovým spínačem, 
ani se vzdáleným ovládacím systémem.

•  Tento spotřebič nesmí používat osoby
s omezenými fyzickými nebo 
mentálními schopnostmi, nebo bez 
dostatečných zkušenos� či znalos�  
(včetně dě�), nejsou-li pod dohledem 
nebo poučeny dospělou osobou, která 
zodpovídá za jejich bezpečnost.

•  Dě� si se spotřebičem nikdy nesmí 
hrát. Udržujte přístroj mimo dosah dě�.
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Aby nedošlo k poškození, konvice
je vybavena bezpečnostní pojist-
kou, která automa�cky vypne
topné těleso, pokud dojde 
k náhodnému zapnu� konvice
nebo k zapnu� bez vody.
Pokud k tomu dojde, nechte 
konvici vychladnout, než ji 
dáte znovu vařit.
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3 Použi�

Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem

• Zapojte do 3 kolíkové zásuvky 
s uzemněním.

• Neodstraňujte zemnicí kabel.
• Nepoužívejte adaptér.
• Nepoužívejte prodlužovací kabel.
•  Př i  nedodržení  těchto pokynů

hrozí  smrt ,  požár  nebo úraz  
e lektr ickým proudem.

Tento spotřebič lze bez úpravy
používat na 50 Hz i na 60 Hz.

Horké povrchy

• Povrchy se mohou výrazně zahřát.

Tipy a doporučení pro uživatele
• Nepoužívejte konvici k ohřevu 

čehokoli jiného, než vody –
mohlo 

by dojít k vážnému poškození 
spotřebiče.

• Dávejte vařit vždy pouze po-
třebné   množství vody, ušetříte 
vodu,  elektřinu i svůj čas.

• Ke zlepšení kvality svých horkých 
nápojů dávejte vařit vždy 
studenou vodu.

K prodloužení životnos� 
spotřebiče:
• Po každém použi� vylejte zbylou 

vodu z konvice.
• Pravidelně z konvice odstraňujte 

vodní kámen.

Případné menší stopy nebo kruhy
uvnitř konve jsou normální a jsou
způsobené funkčními kontrolami,
které se provádějí na každé konvici 

3.1 Před prvním použi�m
1. Z konvice sejměte všechny nálepky 

a e�kety a vytřete vnitřek konvice 
vlhkým hadříkem.

2. Vyjměte filtr vodního kamene z ná-
levky a propláchněte ho pod tekoucí
vodou.
3. Vraťte filtr správně zpět na své 

místo.
4. Vyjměte konvici z podstavce, s�skem

tlačítka otevřete víko a naplňte 
konvici vodou do maximální hladiny.

5. Znovu víko zavřete a konvici vraťte 
zpět na podstavec. Zkontrolujte 
přednastavení teploty na 100 °C 
(pokud tomu tak není, postupujte 
podle bodu 7 oddílu „3.2 Obsluha”), 
poté s�skem tlačítka START/ STOP 
zapněte ohřev.

6. Počkejte, než se voda uvaří, poté 
vroucí vodu z konvice opatrně 
vylejte. Tento 



1

12

POUŽITÍ

1.
3. Stiskem tla ítka ( ) 
otev ete víko. 

2.



2

3

4

13

POUŽITÍ

5.

6.

7.

8.

9.



POUŽITÍ

14

10.

11.

Nebezpečí popálenin
• Když se voda začne vařit, počkejte 

několik sekund a teprve poté vodu ¨
pomalu nalévejte, aby nedošlo 
k vystříknu� vroucí vody nebo aby 
z ní vroucí voda nevytékala příliš rychle.

• Při plnění nepřekračujte maximální
hladinu (1,7 litru) – riziko popálenin 
při nalévání vody.

• Konvici příliš nenaklánějte – může dojít 
k vystříknu� vroucí vody s rizikem
popálenin.

• Od víka konvice udržujte obličej 
v bezpečné vzdálenos�, zabráníte
�m riziku popálenin z unikající páry.
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Nápoj Doporučená 
teplota



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
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Nesprávné použi�
Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem

• Vypojte konvici ze sítě, 
než začnete s čištěním.

Horký spotřebič
Nebezpečí popálenin

• Před čištěním nechte přístroj
vychladnout.

Nesprávné použi�
Riziko poškození povrchu

• K čištění spotřebiče nepoužívejte
silný proud vody.

• Nepoužívejte čis�cí prostředky 
s obsahem chloru, amoniaku nebo bělidla.

• Nepoužívejte abrazivní nebo leptavé
přípravky (např. práškové čis�cí 
prostředky, odstraňovače skvrn 
a kovové drátěnky).

• Nepoužívejte hrubé nebo abrazivní 
materiály, ani ostré kovové škrabky.

Tipy a doporučení

Otřete vnější povrch konvice a poté 
vyčistěte podle postupu uvedeného 
v oddíle „3.1 Před prvním použi�m“
od bodu 2 do bodu 6, pokud
jste konvici nepoužívali delší dobu. 
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Důležité

Před čištěním filtru zkontrolujte,
abyste ruce měli čisté a bez zbytků
mýdla, krému a jiných přípravků,
které by se mohly dostat do vody.
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4.5 Odstranění vodního kamene
Pravidelné odstraňování jakéhokoli nánosu
vodního kamene uvnitř konvice prodlouží
její životnost, zajis� maximální výkon 
a ušetří energie.
Konvici můžete také zbavovat vodního 
kamene použi�m zvláštních přípravků

Nesprávné použi�
Riziko poškození spotřebiče

•Přípravky na odstranění vodního kamene
nebo parfémované přípravky nepoužívejte
k čištění koupelen nebo kuchyní.

Nechte přípravek působit, poté pečlivě 
vypláchněte vodou. Poté nechte konvici
plnou vody alespoň dvakrát převařit, vy-
lejte opatrně vroucí vodu a odstraňte jaké-
koli zbytky přípravku, než začnete konvici
opět používat.

Případně lze použít běžný kuchyňský ocet.

Postupujte následovně:
1. Do konvice nalejte vodu (1 litr)

a zapněte ji.
2. Přidejte vinný ocet (od 0,1 do 0,5 l

podle míry znečištění vodním kamenem).
3. Nechte působit přes noc.
4. Vyprázdněte konvici.
5. Do konvice nalejte vodu a zapněte ji. 

Opatrným vyli�m vody konvici 
vyprázdněte. Tento postup alespoň
dvakrát opakujte

Tipy a doporučení 

• Nános vodního kamene může v konvici 
způsobit vypnu� za chodu, než se voda 
začne vařit. Doba varu se také může 
prodloužit.

• Pokud konvici používáte každý den nebo 
pokud se voda z konvice hůře vylévá, 
zbavujte ji vodního kamene a čistěte 
filtr častěji.

• Je-li v některých oblastech voda tvrdší, 
dochází zde k usazování vodního kamene
na stěnách konvice. V takových případech 
čistěte vnitřek konvice častěji nebo
používejte filtrovanou/ změkčenou vodu.
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Výpadek 
proudu 

Zkontrolujte, jestli je 
hlavní vypínač 
v domě zapnutý.



Distributor:

CZ: Po�en & Pannen – Staněk group, a.s.,
Horáčkova 5, 140 00 Praha 4

www.po�enpannen.cz

V případě reklamace kontaktujte výhradního distributora Po�en & Pannen - Staněk.


