NÁVOD
Rychlovarná konvice model KLF03

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 inovavním 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, navšvte www.smeg.com.

Rychlovarná konvice model KLF03

OBSAH

ϭ͘ϭ jǀŽĚ
ϭ͘Ϯ EĄǀŽĚŬŽďƐůƵǌĞ
ϭ͘ϯ ĂŵǉƓůĞŶĠƉŽƵǎŝƚş
ϭ͘ϰ KďĞĐŶĠďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƉŽŬǇŶǇ
ϭ͘ϱ ĄƌƵŬĂǀǉƌŽďĐĞ
ϭ͘ϲ /ĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶşƓƚşƚĞŬ
ϭ͘ϳ >ŝŬǀŝĚĂĐĞ

Ϯ WŽƉŝƐ
Ϯ͘ϭ WŽƉŝƐǀǉƌŽďŬƵ
Ϯ͘Ϯ WŽƉŝƐĚşůƽ

ϯ WŽƵǎŝƚş
ϯ͘ϭ WƎĞĚƉƌǀŶşŵƉŽƵǎŝƚşŵ
ϯ͘Ϯ KďƐůƵŚĂ

ϰ ŝƓƚĢŶşĂƷĚƌǎďĂ
ϰ͘ϭ WŽŬǇŶǇ
ϰ͘Ϯ ŝƓƚĢŶşƉŽǀƌĐŚƽ
ϰ͘ϯ ĢǎŶĠēŝƓƚĢŶşƉŽƉŽƵǎŝƚş
ϰ͘ϰ ŝƓƚĢŶşĨŝůƚƌƵ
ϰ͘ϱ KĚƐƚƌĂŶĢŶşǀŽĚŶşŚŽŬĂŵĞŶĞ
ϰ͘ϲ ŽƵĚĢůĂƚ͕ŬĚǇǎ͘͘͘
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Pro bližší informace o výrobku: www.smeg.com
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ϭWŽŬǇŶǇ

ϭ͘ϮEĄǀŽĚŬŽďƐůƵǌĞ
EĄǀŽĚŬŽďƐůƵǌĞũĞŶĞĚşůŶŽƵƐŽƵēĄƐƚş
ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͕ĂƉƌŽƚŽŵƵƐşďǉƚǀĐĞůĠŵ
ƐǀĠŵƌŽǌƐĂŚƵƵĚƌǎŽǀĄŶŶĂƉƎşƐƚƵƉŶĠŵ
ŵşƐƚĢƉŽĐĞůŽƵĚŽďƵũĞŚŽǎŝǀŽƚŶŽƐƚŝ͘

ϭ͘ϭjǀŽĚ
<ůşēŽǀĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞƉƌŽƵǎŝǀĂƚĞůĞ͗
WŽŬǇŶǇ
KďĞĐŶĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽƚŽŵƚŽ
ŶĄǀŽĚƵ͕ŽďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝĂ
ŬŽŶĞēŶĠůŝŬǀŝĚĂĐŝ͘

ϭ͘ϯĂŵǉƓůĞŶĠƉŽƵǎŝƚş
•^ƉŽƚƎĞďŝēƉŽƵǎşǀĞũƚĞƉŽƵǌĞǀĞ
ǀŶŝƚƎŶşŵƉƌŽƐƚƎĞĚş͘
•^ƉŽƚƎĞďŝēũĞƵƌēĞŶƐƉĞĐŝĄůŶĢƉƌŽ
ĚŽŵĄĐşƉŽƵǎŝƚş͘^ŵşƐĞƉŽƵǎşǀĂƚ
ǀǉŚƌĂĚŶĢŬŽŚƎĞǀƵǀŽĚǇ͘
WƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀşŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞũŝŶĂŬŶĞǎ
ŬƵǀĞĚĞŶǉŵƷēĞůƽŵ͘

WŽƉŝƐ
WŽƉŝƐƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘
WŽƵǎŝƚş
/ŶĨŽƌŵĂĐĞŽƉŽƵǎŝƚşǀĂƓĞŚŽ
ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ

•^ƉŽƚƎĞďŝēŶĞŶşƵƌēĞŶŬƉƌŽǀŽǌƵƐ
ĞǆƚĞƌŶşŵēĂƐŽǀǉŵƐƉşŶĂēĞŵ͕ĂŶŝƐĞ
ǀǌĚĄůĞŶǉŵŽǀůĄĚĂĐşŵƐǇƐƚĠŵĞŵ͘



•dĞŶƚŽƐƉŽƚƎĞďŝēŶĞƐŵşƉŽƵǎşǀĂƚ
ŽƐŽďǇƐŽŵĞǌĞŶǉŵŝĨǇǌŝĐŬǉŵŝŶĞďŽ
ŵĞŶƚĄůŶşŵŝƐĐŚŽƉŶŽƐƚŵŝ͕ŶĞďŽďĞǌ
ĚŽƐƚĂƚĞēŶǉĐŚǌŬƵƓĞŶŽƐƚşēŝǌŶĂůŽƐƚş
;ǀēĞƚŶĢĚĢƚşͿ͕ŶĞũƐŽƵͲůŝƉŽĚ
ĚŽŚůĞĚĞŵŶĞďŽƉŽƵēĞŶǇĚŽƐƉĢůŽƵ
ŽƐŽďŽƵ͕ŬƚĞƌĄǌŽĚƉŽǀşĚĄǌĂũĞũŝĐŚ
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ͘

ŝƓƚĢŶşĂƷĚƌǎďĂ
/ŶĨŽƌŵĂĐĞƚǉŬĂũşĐşƐĞēŝƓƚĢŶşĂ
ƷĚƌǎďǇƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘
Bezpeýnostní pokyny




•ĢƚŝƐŝƐĞƐƉŽƚƎĞďŝēĞŵŶŝŬĚǇŶĞƐŵş
ŚƌĄƚ͘hĚƌǎƵũƚĞƉƎşƐƚƌŽũŵŝŵŽ
ĚŽƐĂŚĚĢƚş͘
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ϭ͘ϰKďĞĐŶĠďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƉŽŬǇŶǇ
•EŝŬĚǇƐĞŶĞƐŶĂǎƚĞŚĂƐŝƚƉŽǎĄƌŶĞďŽ
ƉůĂŵĞŶǀŽĚŽƵ͗ǀǇƉŶĢƚĞƉƎşƐƚƌŽũ͕
ǀǇƚĄŚŶĢƚĞŬĂďĞůǌĞǌĄƐƵǀŬǇĂƵŚĂƐƚĞ E
ƉůĂŵĞŶǇŚĂƐŝĐşƌŽƵƓŬŽƵŶĞďŽ
ũĂŬǉŵŬŽůŝũŝŶǉŵǀŚŽĚŶǉŵƉƎĞŚŽǌĞŵ͘

•WƎşƐƚƌŽũ͕ũĞŚŽŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞů͕
ǌĄƐƚƌēŬƵĂŶŝƉŽĚƐƚĂǀĞĐ
ŶĞƉŽŶŽƎƵũƚĞĚŽǀŽĚǇŶĞďŽĚŽ
ũĂŬĠŬŽůŝũŝŶĠŬĂƉĂůŝŶǇ͘

• EĂƉƎşƐƚƌŽũŝŶĞƉƌŽǀĄĚĢũƚĞǎĄĚŶĠƷƉƌĂǀǇ͘

•EŝŬĚǇƐƉŽƚƎĞďŝēŶĞŵǇũƚĞǀ
ŵǇēĐĞ͘

•:ĞͲůŝŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůƉŽƓŬŽǌĞŶǉ͕
ŽŬĂŵǎŝƚĢǌŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ
ƉŽĚƉŽƌƵ͘



<ďĞǌƉĞēŶĠŵƵƉŽƵǎşǀĄŶşƉƎşƐƚƌŽũĞ
ĚŽĚƌǎƵũƚĞǀƓĞĐŚŶĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş
ƵƉŽǌŽƌŶĢŶş͘
•EĞǎǌĂēŶĞƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēƉŽƵǎşǀĂƚ͕
ƉƎĞēƚĢƚĞƐŝƉŽǌŽƌŶĢƚĞŶƚŽŶĄǀŽĚ͘

•EĞƉŽŬŽƵƓĞũƚĞƐĞƐĂŵŝŶĞďŽďĞǌ
ƉŽŵŽĐŝŬǀĂůŝĨŝŬŽǀĂŶĠŚŽƚĞĐŚŶŝŬĂ
ƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀşŽƉƌĂǀŝƚ͘

•DŝǆĠƌŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞ͕ƉŽŬƵĚŶĂƉĄũĞĐş
ŬĂďĞůŶĞďŽǌĄƐƚƌēŬĂǀǇŬĂǌƵũş
ǌŶĄŵŬǇƉŽƓŬŽǌĞŶş͕ĂŶŝǀƉƎşƉĂĚĢ͕ǎĞ
ƉƎşƐƚƌŽũƐƉĂĚůŶĞďŽũĞũĂŬŬŽůŝ
ƉŽƓŬŽǌĞŶ͘
•EĞĚĄǀĞũƚĞŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůŶĂŽƐƚƌĠ
ŚƌĂŶǇĂŶĞŶĞĐŚĄǀĞũƚĞŚŽǀŝƐĞƚ͘
•ŚƌĂŸƚĞŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůƉƎĞĚ
ǀǇƐŽŬǉŵŝƚĞƉůŽƚǇĂŽůĞũĞŵ͘
•EĞƉŽŬůĄĚĞũƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēŶĂŚŽƌŬĠ
ƉŽǀƌĐŚǇ͕ƉůŽƚǉŶŬǇŶĞďŽĚŽƚƌŽƵďǇ͘
•EĞƉŽŬůĄĚĞũƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēŶĂƉŽǀƌĐŚ
ĐŝƚůŝǀǉŶĂǀŽĚƵ͘<ĂƉŬǇŚŽŵŽŚŽƵ
ƉŽƓŬŽĚŝƚ͘
•EĞǀǇƉşŶĞũƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēǌĞǌĄƐƵǀŬǇ
ŵŽŬƌǉŵĂƌƵŬĂŵĂŶĞďŽƚĂŚĄŶşŵǌĂ
ŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞů͘
•WŽŬƵĚƐĞŶĂƐƉŽƚƎĞďŝēŝǀǇƐŬǇƚŶĞ
ǌĄǀĂĚĂ͕ŽƉƌĂǀƵƐŵşƉƌŽǀĄĚĢƚƉŽƵǌĞ
ŬǀĂůŝĨŝŬŽǀĂŶǉƚĞĐŚŶŝŬŶĞďŽ
ĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶǉƐĞƌǀŝƐ͘
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KƚŽŵƚŽƐƉŽƚƎĞďŝēŝ
• WŽĚƐƚĂǀĞĐƵŵŝƐƛƵũƚĞƉŽƵǌĞŶĂƌŽǀŶǉƉŽǀƌĐŚ͘

• ĂƉƌŽǀŽǌƵŵƽǎĞďǉƚŬŽŶǀŝĐĞǀĞůŵŝŚŽƌŬĄ͘

• <ēŝƓƚĢŶşǀŶŝƚƎŬƵŬŽŶǀŝĐĞŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞ

EĞĚŽƚǉŬĞũƚĞƐĞŚŽƌŬǉĐŚƉŽǀƌĐŚƽ͘WŽƵǎşǀĞũƚĞ
ƌƵŬŽũĞƛ͘

ŬŽǀŽǀĠŶĄƐƚƌŽũĞ͕ĂŶŝŚŽƵďǇƐĚƌƐŶǉŵ
ƉŽǀƌĐŚĞŵ͘WŽƵǎşǀĞũƚĞƉŽƵǌĞǀǉƌŽďŬǇŬƚŽŵƵ
ƵƌēĞŶĠ͘

• WŽǀƌĐŚƐƚŽƉŶǉŵēůĄŶŬĞŵŵƽǎĞǌƽƐƚĂƚƚĞƉůǉŝ
ƉŽƉŽƵǎŝƚş͘ƵěƚĞŽƉĂƚƌŶş͘

• <ēŝƓƚĢŶşŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞĂůŬĂůŝĐŬĠēŝƐƚŝĐş

• <ŽŶǀŝĐŝŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞ͕ƉŽŬƵĚŶĂŶşĐŚǇďş

ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ͕ƉŽƵǎşǀĞũƚĞƉŽƵǌĞŵĢŬŬĠƵƚĢƌŬǇĂ
ũĞŵŶĠƉƎşƉƌĂǀŬǇ͕ǌĂďƌĄŶşƚĞƚĂŬƉŽƓŬŽǌĞŶş
ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘

ƌƵŬŽũĞƛ͘

• EĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞŬŽŶǀŝĐŝŶĂŶĂŬůŽŶĢŶĠŵ
ƉŽǀƌĐŚƵ͘

• WŽŬĂǎĚĠŵƉŽƵǎŝƚşŬŽŶǀŝĐŝǀǇƉƌĄǌĚŶĢƚĞ͗

• EĞǌĂƉşŶĞũƚĞŬŽŶǀŝĐŝ͕ĚŽŬƵĚƚŽƉŶĠ

ƉŽŬƵĚƵǀŶŝƚƎǌƽƐƚĂŶĞǀŽĚĂ͕ŵƽǎĞǀĠƐƚŬ
ƚǀŽƌďĢǀŽĚŶşŚŽŬĂŵĞŶĞ͘

ƚĢůĞƐŽŶĞŶşǌĐĞůĂƉŽŶŽƎĞŶŽ͘

• ^ŬŽŶǀŝĐşŶĞŚǉďĞũƚĞ͕ƉŽŬƵĚũĞǌĂƉŶƵƚĄ͘

• WƎşƐƚƌŽũƐŵşƉŽƵǎşǀĂƚĚĢƚŝƐƚĂƌƓşϴůĞƚ͕ŶĞďŽ

• <ŽŶǀŝĐŝǀǇƉŽũƚĞǌĞǌĄƐƵǀŬǇ͕ƉŽŬƵĚũŝ

ŵůĂĚƓş͕ƉŽŬƵĚďƵĚŽƵƉŽĚĚŽŚůĞĚĞŵŶĞďŽ
ƉŽŬƵĚďǇůǇƉŽƵēĞŶǇŽďĞǌƉĞēŶĠŵ
ƉŽƵǎşǀĄŶş͕ĂƉŽĐŚŽƉŝůǇŝƐŽƵǀŝƐĞũşĐşƌŝǌŝŬĂ͘

ŶĞƉŽƵǎşǀĄƚĞ͕ĐŚĐĞƚĞǌĂēşƚƐēŝƓƚĢŶşŵŶĞďŽ
ǌũŝƐƚşƚĞũĂŬŽƵŬŽůŝǌĄǀĂĚƵ͘WƎĞĚēŝƓƚĢŶşŵ
ŶĞĐŚƚĞƉƎşƐƚƌŽũǀǇĐŚůĂĚŶŽƵƚ͘

• ŝƓƚĢŶşĂƷĚƌǎďƵŶĞƐŵşŶŝŬĚǇƉƌŽǀĄĚĢƚĚĢƚŝ͕

• <ŽŶǀŝĐŝǀǎĚǇƉŽƵǎşǀĞũƚĞƐŶĂƐĂǌĞŶǉŵĨŝůƚƌĞŵ

ƉŽƵǌĞĚĢƚŝƐƚĂƌƓşϴůĞƚĂƉŽĚĚŽŚůĞĚĞŵ͘

• <ŽŶǀŝĐŝĂŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůƵĚƌǎƵũƚĞŵŝŵŽ

ǀŽĚŶşŚŽŬĂŵĞŶĞ͘

• WƎŝƉůŶĢŶşŶĞƉƎĞŬƌĂēƵũƚĞŬĂƉĂĐŝƚƵŬŽŶǀŝĐĞ

ĚŽƐĂŚĚĢƚşŵůĂĚƓşĐŚϴůĞƚ͘

• EĞĚŽǀŽůƚĞĚĢƚĞŵ͕ĂďǇƐŝƐŬŽŶǀŝĐşŚƌĄůǇ͘

;ŵĂǆ͘ϭ͕ϳůŝƚƌƽͿ͕ǀƌŽƵĐşǀŽĚĂďǇŵŽŚůĂƵŶŝŬĂƚ
ǀĞŶ͘

• dĞŶƚŽƐƉŽƚƎĞďŝēũĞƵƌēĞŶƉŽƵǌĞŬĚŽŵĄĐşŵƵ

• <ŽŶǀŝĐŝƉŽƵǎşǀĞũƚĞǀǉŚƌĂĚŶĢŬŽŚƎĞǀƵǀŽĚǇ͘

ƉŽƵǎŝƚş͘:ĂŬĠŬŽůŝũŝŶĠƉŽƵǎŝƚşũĞƉŽǀĂǎŽǀĄŶŽǌĂ
ŶĞƐƉƌĄǀŶĠ͘<ŽŶǀŝĐŝůǌĞƚĂŬĠƉŽƵǎşǀĂƚ͗

ŽŬŽŶǀŝĐĞŶĞŶĂůĠǀĞũƚĞũŝŶĠƚĞŬƵƚŝŶǇ͘

• EĞŽƚĞǀşƌĞũƚĞǀşŬŽŬŽŶǀŝĐĞǌĂĐŚŽĚƵ͘

• sŬƵĐŚǇŸŬĄĐŚƉƌŽƉĞƌƐŽŶĄůǀ

• EĞǎŬŽŶǀŝĐŝǌĂƉŶĞƚĞ͕ǌŬŽŶƚƌŽůƵũƚĞ

ŽďĐŚŽĚĞĐŚ͕ŬĂŶĐĞůĄƎşĐŚĂũŝŶǉĐŚ
ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚƉƌŽƐƚƎĞĚşĐŚ

ƐƉƌĄǀŶĠƵǌĂǀƎĞŶşǀşŬĂ͘

• EĂŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉĐŚƵƐĞĚůŽƐƚĞĐŚ

• <ŽŶǀŝĐŝƉŽƵǎşǀĞũƚĞƉŽƵǌĞƐĚŽĚĂŶǉŵ

• ,ŽƐƚǇǀŚŽƚĞůşĐŚ͕ŵŽƚĞůĞĐŚĂũŝŶǉĐŚ

ƉŽĚƐƚĂǀĐĞŵ͘

• <ŽŶǀŝĐŝŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞƐƉŽĚƐƚĂǀĐĞŵŽĚũŝŶĠŚŽ

ƵďǇƚŽǀĂĐşĐŚǌĂƎşǌĞŶşĐŚ

• sƵďǇƚŽǀĂĐşĐŚĂƐƚƌĂǀŽǀĂĐşĐŚǌĂƎşǌĞŶşĐŚ͘

ǀǉƌŽďĐĞ͘

• WŽƵǎşǀĞũƚĞǀǉŚƌĂĚŶĢŽƌŝŐŝŶĄůŶşŶĄŚƌĂĚŶşĚşůǇ͘
WŽƵǎŝƚşŶĄŚƌĂĚŶşĐŚĚşůƽ͕ŬƚĞƌĠǀǉƌŽďĐĞ
ŶĞƐĐŚǀĄůŝů͕ŵƽǎĞǌƉƽƐŽďŝƚƉŽǎĄƌ͕ƷƌĂǌ
ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵƉƌŽƵĚĞŵŶĞďŽǌƌĂŶĢŶşŽƐŽď͘
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POKYNY
• Staré spotřebiče nepatří do domácího
odpadu! V souladu s platnou legislavou
je třeba předávat staré spotřebiče nebo
spotřebiče na konci životnos do
provozoven s oprávněním pro likvidaci.
Tímto způsobem lze zajist recyklaci
jakéhokoli hodnotného materiálu ze
starého spotřebiče, a přispět tak k
ochraně životního prostředí. Podrobnější
informace lze vyžádat u příslušných
místních úřadů nebo subjektů
s pověřením pro nakládání s odpadem.
Naše spotřebiče jsou zabaleny do
recyklovatelných materiálů neznečišťující
životní prostředí.
• Odneste tyto obalové materiály
do příslušných recyklačních zařízeních.

1.5 Záruka výrobce
Výrobce nenese odpovědnost za zranění
nebo škody na majetku, k nimž dojde v důsledku:
• Použi přístroje k jiným, než určeným
účelům
• Neseznámení se s návodem k obsluze
• Neoprávněného zásahu do jakékoli čás
přístroje
• Použi nepůvodních náhradních dílů
• Nedodržení bezpečnostních pokynů

1.6 Idenﬁkační štek
Na idenﬁkačním štku jsou uvedena
technická data, sériové číslo a obchodní
označení spotřebiče. Nikdy z žádného důvodu neodstraňujte idenﬁkační štek.

Plastové obaly
Nebezpečí udušení
• Nenechávejte obalové
materiály, ani jejich čás
mimo dohled.
• Nenechávejte dě, aby
si hrály s igelitovými sáčky.

1.7 Likvidace
Tento spotřebič je třeba likvidovat
odděleně od ostatního odpadu
(Směrnice 2012/19/EU).
Přístroj neobsahuje žádné látky v množství
dostačujícímu k tomu, aby byly podle platných evropských směrnic hodnoceny jako
zdraví nebo životnímu prostředí
nebezpečné.
Elektrické napě
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem
• Vypněte hlavní elektrický
rozvaděč.
• Odpojte napájecí kabel ze sítě.
• Zabraňte vyli vody
na konektor a podstavec.
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POPIS
ϮWŽƉŝƐ
Ϯ͘ϭWŽƉŝƐǀǉƌŽďŬƵ

3

7

4
8
5
6
DŽĚĞů<>&Ϭϯʹ<ŽŶǀŝĐĞ


1EĄůĞǀŬĂƉƌŽƚŝƵŬĄƉŶƵƚş
2sŽĚŶşĨŝůƚƌ
3sǉŬůŽƉŶĠǀşŬŽ
4ZƵŬŽũĞƛ
5hŬĂǌĂƚĞůŚůĂĚŝŶǇǀŽĚǇ
6WƎĞƉşŶĂēKEͬK&&ƐĞƐǀĢƚĞůŶŽƵ
ŬŽŶƚƌŽůŬŽƵ
7WŽĚƐƚĂǀĞĐŽƚŽēŶǉŽϯϲϬΣďĞǌŬĂďĞůŽǀǉ
8WƌŽƐƚŽƌŶĂŬĂďĞů;ƉŽĚƉŽĚƐƚĂǀĐĞŵͿ
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POUŽITÍ


Ϯ͘ϮWŽƉŝƐĚşůƽ
EĄůĞǀŬĂƉƌŽƚŝƵŬĄƉŶƵƚş;ϭͿ

sǉŬůŽƉŶĠǀşŬŽ;ϯͿ



 1
 


ϯ 3


















EĞƌĞǌŽǀĄŶĄůĞǀŬĂƉƌŽƚŝƵŬĄƉŶƵƚş
ƵŵŽǎŸƵũĞƐŶĂĚŶĠŶĂůĠǀĄŶşǀŽĚǇďĞǌ
ƵŬĄƉŶƵƚş͘

sşŬŽũĞŽƉĂƚƎĞŶĠƚůĂēşƚŬĞŵŬŽǀůĄĚĄŶş
ǀǇŬůŽƉĞŶş ;ϯͿ͕ ŬƚĞƌĠ ƵŵŽǎŸƵũĞ
ƉŽƐƚƵƉŶĠ ŽƚĞǀşƌĄŶş ďĞǌ ŶĄŚůĠŚŽ
ƷŶŝŬƵƉĄƌǇ͘

sŽĚŶşĨŝůƚƌ;ϮͿ

hŬĂǌĂƚĞůŚůĂĚŝŶǇǀŽĚǇ;ϱͿ



2




Ϯ



ϱ



5















EĞƌĞǌŽǀǉĨŝůƚƌũĞƵŵşƐƚĢŶǉǌĂŶĄůĞǀŬŽƵ͘
ĂĚƌǎƵũĞƚĂŬŬĄŵĞŶŽďƐĂǎĞŶǉǀĞǀŽĚĢ͘

dĞŶƚŽƵŬĂǌĂƚĞůƵŬĂǌƵũĞŚůĂĚŝŶƵǀŽĚǇǀ
ŬŽŶǀŝĐŝ͕ŽĚŵŝŶŝŵĄůŶşŚůĂĚŝŶǇϬ͕ϱůŝƚƌƵ
ĂǎĚŽŵĂǆŝŵĂϭ͕ϳůŝƚƌƵ͕ƚĂŬĠƵŬĂǌƵũĞ
ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŵŶŽǎƐƚǀşǀƓĄůĐşĐŚ͘
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^ƉşŶĂēKEͬK&&ƐĞƐǀĢƚĞůŶŽƵŬŽŶƚƌŽůŬŽƵ;ϲͿ


WŽĚƐƚĂǀĞĐŽƚŽēŶǉŽϯϲϬΣďĞǌŬĂďĞůŽǀǉ;ϳͿ



ϳ

























^ƉşŶĂēKEͬK&&ǌĂƐƚĂǀƵũĞŶĞďŽ
ƐƉŽƵƓƚşƉƌŽĐĞƐǀĂƎĞŶş͘:ĞͲůŝŬŽŶǀŝĐĞ
ǌĂƉŶƵƚĄ͕ŬŽŶƚƌŽůŬĂ>ƐĞƌŽǌƐǀşƚş
ďşůǉŵƐǀĢƚůĞŵ͘


WŽĚƐƚĂǀĞĐŽƚŽēŶǉŽϯϲϬΣƵŵŽǎŸƵũĞ
ƉŽƵǎŝƚşŬŽŶǀŝĐĞǌũĂŬĠŬŽůŝƐƚƌĂŶǇ͘

Aby nedošlo k poškození, konvice
je vybavena bezpečnostní pojistkou, která spínač přepne automacky do polohy OFF, 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
Tipy a doporučení

Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem
• Zapojte do 3 kolíkové zásuvky
s uzemněním.
• Neodstraňujte zemnicí kabel.
• Nepoužívejte adaptér.
• Nepoužívejte prodlužovací kabel.
• Při nedodržení těchto pokynů hrozí
smrt, požár nebo úraz elektrickým
proudem.
• Zabraňte vyli vody na napájecí kabel.

• Nepoužívejte konvici k ohřevu
čehokoli jiného, než vody – mohlo
by dojít k vážnému poškození
spotřebiče.
• Dávejte vařit vždy pouze potřebné
množství vody, ušetříte vodu,
elektřinu i svůj čas.
• zlepšení kvality svých horkých nápojů
dávejte vařit vždy studenou vodu.
K prodloužení životnos spotřebiče:
• Po každém použi vylijte zbylou vodu
z konvice.
• Pravidelně z konvice odstraňujte
vodní kámen.

3.1 Před prvním použim
1. Z konvice sejměte všechny nálepky
a ekety a vytřete vnitřek konvice
vlhkým hadříkem.
2. Vyjměte ﬁltr vodního kamene
z nálevky a propláchněte ho pod
tekoucí vodou.
3. Vraťte ﬁltr správně zpět na své místo.
4. Vyjměte konvici z podstavce, sskem
tlačítka otevřete víko a naplňte
konvici vodou do maximální hladiny.
5. Zavřete zpátky víko, položte konvici
zpět na podstavec a zmáčknum
spínače ON/OFF konvici zapněte.
6. Počkejte, než se voda uvaří, poté
vroucí vodu z konvice opatrně vylejte.
Tento postup alespoň třikrát opakujte.

Případné menší stopy nebo kruhy
uvnitř konvice jsou normální a
jsou způsobené funkčními kontrolami, které se provádějí na každé
konvici před jejím zabalením.

Horké povrchy
• Povrchy se mohou
výrazně zahřát.
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ϯ͘ϮKďƐůƵŚĂ
3.^ƚŝƐŬĞŵƚůĂēşƚŬĂ;ϭͿŽƚĞǀƎĞƚĞǀşŬŽ͘

1.s ƉƎşƉĂĚĢ ƉŽƚƎĞďǇ ǌŬƌĂƛƚĞ
ŶĂƉĄũĞĐş ŬĂďĞů ƚĂŬ͕ ǎĞ ũĞŚŽ ēĄƐƚ
ǌĂǀŝŶĞƚĞƉŽĚƉŽĚƐƚĂǀĞĐ͘


ϭ





2.<ŽŶǀŝĐŝĚƌǎƚĞǌĂƌƵŬŽũĞƛ͕
ŬĚǇŬŽůŝũŝƐŶşŵĄƚĞǌƉŽĚƐƚĂǀĐĞ͘
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4.Ž ŬŽŶǀŝĐĞ ŶĂůĞũƚĞ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠ
ŵŶŽǎƐƚǀş ǀŽĚǇ͕ ƐůĞĚƵũƚĞ ƉƎŝƚŽŵ
ǌŶĂēŬǇŶĂƵŬĂǌĂƚĞůŝŚůĂĚŝŶǇǀŽĚǇ;ϮͿ͘

7.^ƚŝƐŬĞŵƐƉşŶĂēĞ;ϯͿĚŽůƽǌĂƉŶĢƚĞ
ŬŽŶǀŝĐŝ͘<ŽŶƚƌŽůŬĂ>;ϰͿƐĞďşůĞ
ƌŽǌƐǀşƚş͘

E












Ϯ










8.<ĚǇǎ ƐĞ ǀŽĚĂ ǌĂēŶĞ ǀĂƎŝƚ͕
ƉƎĞƉşŶĂēƐĞĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬǇƉƎĞƉŶĞ
ĚŽ ǀǇƉŶƵƚĠ ƉŽůŽŚǇ ;K&&Ϳ Ă
ŬŽŶƚƌŽůŬĂ>ǌŚĂƐŶĞ͘


ϱ͘ŶŽǀƵǀşŬŽǌĂǀƎĞƚĞĂŬŽŶǀŝĐŝǀƌĂƛƚĞ
ǌƉĢƚŶĂƉŽĚƐƚĂǀĞĐ͘


9.hĐŚŽƉƚĞŬŽŶǀŝĐŝǌĂƌƵŬŽũĞƛĂŶĂůĞũƚĞ
ǀŽĚƵĚŽƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠŚŽŶĄĚŽďş
;ŚƌŶĞŬ͕ƓĄůĞŬĂƚĚ͘Ϳ͘
Nebezpečí popálenin
Když se voda začne vařit, počkejte
několik vteřin 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.

ϲ͘ĂƐƵŸƚĞǌĄƐƚƌēŬƵĚŽǌĄƐƵǀŬǇ͘
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4 Čištění a údržba

4.3 Čištění povrchů

4.1 Pokyny
4.2

Povrch konvice uchováte v dobrém stavu,
pokud ho pravidelně po použi vyčiste.
Konvici nechte nejprve vystydnout.
4.4 Běžné čištění po použi Používejte pouze
přípravky, které neobsahují abrazivní látky
nebo kyseliny s obsahem chloru.
Nalijte přípravek na vlhký hadřík a povrch
jím otřete, poté setřete dočista a utřete do
sucha jemným hadříkem nebo utěrkou z mikrovlákna.
Více informací o čištění ﬁltru viz oddíl „4.4
Čištění ﬁltru”.

Nesprávné použi
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem
Vypojte konvici ze sítě,
než začnete s čištěním.
Horký spotřebič
Nebezpečí popálenin
• Před čištěním nechte
přístroj vychladnout.

Tipy a doporučení

Nesprávné použi
Riziko poškození povrchu

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

• K čištění spotřebiče nepoužívejte silný
proud vody.
• Nepoužívejte čiscí prostředky
s obsahem chloru, amoniaku nebo bělidla.
• Nepoužívejte abrazivní nebo leptavé
přípravky (např. práškové čiscí
prostředky, odstraňovače skvrn
a kovové drátěnky).
• Nepoužívejte hrubé nebo abrazivní
materiály, ani ostré kovové škrabky.
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ϰ͘ϱŝƓƚĢŶşĨŝůƚƌƵ









Důležité

ƽůĞǎŝƚĠ





Před čištěním ﬁltru zkontrolujte,

WƎĞĚēŝƓƚĢŶşŵĨŝůƚƌƵǌŬŽŶƚƌŽůƵũƚĞ͕
abyste ruce měli čisté a bez
ĂďǇƐƚĞƌƵĐĞŵĢůŝēŝƐƚĠĂďĞǌǌďǇƚŬƽ
zbytků mýdla, krému a jiných příŵǉĚůĂ͕ŬƌĠŵƵĂũŝŶǉĐŚƉƎşƉƌĂǀŬƽ͕
pravků, které by se mohly dostat
ŬƚĞƌĠďǇƐĞŵŽŚůǇĚŽƐƚĂƚĚŽǀŽĚǇ͘
do vody.
1.KƚĞǀƎĞƚĞǀşŬŽĂǀǇũŵĢƚĞĨŝůƚƌ͘
















2.&ŝůƚƌƵŵǇũƚĞƉŽĚƚĞŬŽƵĐşǀŽĚŽƵǌĂ
ƉŽƵǎŝƚşŵĢŬŬĠŚŽŬĂƌƚĄēŬƵ͘
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3.&ŝůƚƌǀƌĂƛƚĞǌƉĄƚŬǇŶĂƐǀĠŵşƐƚŽǌĂ
ŶĄůĞǀŬŽƵ͘



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
4.6 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 použim zvláštních přípravků.

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.

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, vylejte opatrně vroucí vodu a odstraňte jakékoli 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 vylim vody konvici vyprázdněte. Tento postup alespoň dvakrát opakujte.
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ϰ͘ϳŽƵĚĢůĂƚ͕ŬĚǇǎ͘͘͘


WƌŽďůĠŵ

WƎşēŝŶĂ




sŽĚĂƐĞǌŬŽŶǀŝĐĞŽďƚşǎŶĢũŝ
EĄŶŽƐǀŽĚŶşŚŽŬĂŵĞŶĞ
ǀǇůĠǀĄ
ŶĂĨŝůƚƌƵ

\ĞƓĞŶş

ŬŽŶƚƌŽůƵũƚĞ͕ũĞƐƚůŝũĞĨŝůƚƌ
ēŝƐƚǉĂƐƉƌĄǀŶĢŶĂƐĂǌĞŶǉ





<ŽŶǀŝĐĞƐĞǀǇƉŶĞ͕ŶĞǎ
ƐĞǌĂēŶĞǀĂƎŝƚǀŽĚĂ

EĂĚŶĢŬŽŶǀŝĐĞũĞ
ŶĂĚŵĢƌŶǉŶĄŶŽƐ
ǀŽĚŶşŚŽŬĂŵĞŶĞ



















KĚƐƚƌĂŸƵũƚĞǀŽĚŶşŬĄŵĞŶ
ēĂƐƚĢũŝ

ĞũƚĞǀĢƚƓşŵŶŽǎƐƚǀşǀŽĚǇ
ĂůĞƐƉŽŸƉŽŵŝŶŝŵĄůŶş
ŚůĂĚŝŶƵ

ŽŬŽŶǀŝĐĞũƐƚĞĚĂůŝ
ƉƎşůŝƓŵĄůŽǀŽĚǇ




^ƉŽƚƎĞďŝēƐĞŶĞǌĂƉşŶĄ



ĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƉŽũŝƐƚŬĂ
ƐĞƉŶƵůĂ͕ƉƌŽƚŽǎĞŬŽŶǀŝĐĞ EĞĐŚƚĞŬŽŶǀŝĐŝ
ǀǇĐŚůĂĚŶŽƵƚ͕ŶĞǎũŝĚĄƚĞ
ďǇůĂǌĂƉŶƵƚĄďĞǌǀŽĚǇ
ǌŶŽǀƵǀĂƎŝƚ


ĂƐƵŸƚĞ ǌĄƐƚƌēŬƵ ĚŽ
ǌĄƐƵǀŬǇ͘
EĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞ
ĂĚĂƉƚĠƌǇ
ŶĞďŽ
ƉƌŽĚůƵǎŽǀĂĐşŬĂďĞůǇ͘
ŬŽŶƚƌŽůƵũƚĞ͕ũĞƐƚůŝũĞ
ŚůĂǀŶşǀǇƉşŶĂēǀĚŽŵĢ
ǌĂƉŶƵƚǉ͘

ĄƐƚƌēŬĂŶĞŶşƐƉƌĄǀŶĢ
ǌĂƐƵŶƵƚĂĚŽǌĄƐƵǀŬǇ





<ĂďĞůũĞǀĂĚŶǉ


EĞĐŚƚĞŬĂďĞůǀǇŵĢŶŝƚǀ
ĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶĠŵƐĞƌǀŝƐƵ
Výpadek proudu
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Zkontrolujte, jestli je
hlavní vypínaý v domĘ
zapnutý
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