NÁVOD
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 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.

Model KLF04 - Konvice s regulací teploty
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Doporučujeme Vám, abyste si tento návod pozorně přečetli, protože obsahuje
veškeré pokyny pro uchování esteckých a funkčních vlastnos spotřebiče.
Pro bližší informace o výrobku: www.smeg.com
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POKYNY
1.2 Návod k obsluze

1 Pokyny

Tento návod k obsluze je nedílnou součás spotřebiče, a proto musí být v celém
svém rozsahu udržován na přístupném
místě po celou dobu jeho životnos.

1.1 Úvod
Klíčové informace pro uživatele:

1.3 Zamýšlené použi

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

• 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.

Popis
Popis spotřebiče
Použi
Informace o použi
vašeho spotřebiče
Čištění a údržba
Informace týkající se
čištění a údržby spotřebiče.

Bezpečnostní pokyny

Informace

Doporučení
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ϭ͘ϰKďĞĐŶĠďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƉŽŬǇŶǇ
•EŝŬĚǇƐĞŶĞƐŶĂǎƚĞŚĂƐŝƚƉŽǎĄƌŶĞďŽ
ƉůĂŵĞŶǀŽĚŽƵ͗ǀǇƉŶĢƚĞƉƎşƐƚƌŽũ͕
ǀǇƚĄŚŶĢƚĞŬĂďĞůǌĞǌĄƐƵǀŬǇĂƵŚĂƐƚĞ E
ƉůĂŵĞŶǇŚĂƐŝĐşƌŽƵƓŬŽƵŶĞďŽ
ũĂŬǉŵŬŽůŝũŝŶǉŵǀŚŽĚŶǉŵƉƎĞŚŽǌĞŵ͘



<ďĞǌƉĞēŶĠŵƵƉŽƵǎşǀĄŶşƉƎşƐƚƌŽũĞ
ĚŽĚƌǎƵũƚĞǀƓĞĐŚŶĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş
ƵƉŽǌŽƌŶĢŶş͘

• EĞǎǌĂēŶĞƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēƉŽƵǎşǀĂƚ͕

ƉƎĞēƚĢƚĞƐŝƉŽǌŽƌŶĢƚĞŶƚŽŶĄǀŽĚ͘

• dĞŶƚŽƐƉŽƚƎĞďŝēůǌĞďĞǌƷƉƌĂǀǇƉŽƵǎşǀĂƚ

• EĂƉƎşƐƚƌŽũŝŶĞƉƌŽǀĄĚĢũƚĞǎĄĚŶĠƷƉƌĂǀǇ͘

ŶĂϱϬ,ǌŝŶĂϲϬ,ǌ͘

•EĞƉŽŬŽƵƓĞũƚĞƐĞƐĂŵŝŶĞďŽďĞǌ
ƉŽŵŽĐŝŬǀĂůŝĨŝŬŽǀĂŶĠŚŽƚĞĐŚŶŝŬĂ
ƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀşŽƉƌĂǀŝƚ͘

• WƎşƐƚƌŽũ͕ũĞŚŽŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞů͕

ǌĄƐƚƌēŬƵ͕ĂŶŝƉŽĚƐƚĂǀĞĐ
ŶĞƉŽŶŽƎƵũƚĞĚŽǀŽĚǇŶĞďŽĚŽ
ũĂŬĠŬŽůŝũŝŶĠŬĂƉĂůŝŶǇ͘

•:ĞͲůŝŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůƉŽƓŬŽǌĞŶǉ͕
ŽŬĂŵǎŝƚĢǌŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ
ƉŽĚƉŽƌƵ͘

• EŝŬĚǇƐƉŽƚƎĞďŝēŶĞŵǇũƚĞǀ
ŵǇēĐĞ͘

• ŚƌĂŸƚĞŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůƉƎĞĚǀǇƐŽŬǉŵŝ

•dĞŶƚŽƐƉŽƚƎĞďŝēƐŵşƉŽƵǎşǀĂƚŽƐŽďǇƐ
ŽŵĞǌĞŶǉŵŝĨǇǌŝĐŬǉŵŝŶĞďŽ
ŵĞŶƚĄůŶşŵŝƐĐŚŽƉŶŽƐƚŵŝ͕ŶĞďŽďĞǌ
ĚŽƐƚĂƚĞēŶǉĐŚǌŬƵƓĞŶŽƐƚşƐƉŽƵǎŝƚşŵ
ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚƐƉŽƚƎĞďŝēƽƉŽƵǌĞƐ
ĚŽŚůĞĚĞŵŶĞďŽƐƉŽƵēĞŶşŵŽ
ďĞǌƉĞēŶĠŵƉŽƵǎşǀĄŶş͕ĂƉŽŬƵĚ
ƉŽĐŚŽƉŝůǇŝƐŽƵǀŝƐĞũşĐşƌŝǌŝŬĂ͘

• EĞƉŽŬůĄĚĞũƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēŶĂŚŽƌŬĠ

•ĂďƌĂŸƚĞǀǇůŝƚşǀŽĚǇŶĂŬŽŶĞŬƚŽƌ
ĂƉŽĚƐƚĂǀĞĐ͘

• ^ƉŽƚƎĞďŝēŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞ͕ƉŽŬƵĚŶĂƉĄũĞĐş
ŬĂďĞůŶĞďŽǌĄƐƚƌēŬĂǀǇŬĂǌƵũşǌŶĄŵŬǇ
ƉŽƓŬŽǌĞŶş͕ĂŶŝǀƉƎşƉĂĚĢ͕ǎĞƉƎşƐƚƌŽũ
ƐƉĂĚůŶĞďŽũĞũĂŬŬŽůŝƉŽƓŬŽǌĞŶ͘

• EĞĚĄǀĞũƚĞŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůŶĂŽƐƚƌĠŚƌĂŶǇ
ĂŶĞŶĞĐŚĄǀĞũƚĞŚŽǀŝƐĞƚ͘
ƚĞƉůŽƚǇĂŽůĞũĞŵ͘

ƉŽǀƌĐŚǇ͕ƉůŽƚǉŶŬǇŶĞďŽĚŽƚƌŽƵďǇ͘

• EĞƉŽŬůĄĚĞũƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēŶĂƉŽǀƌĐŚ
ĐŝƚůŝǀǉŶĂǀŽĚƵ͘<ĂƉŬǇŚŽŵŽŚŽƵ
ƉŽƓŬŽĚŝƚ͘

• EĞǀǇƉşŶĞũƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēǌĞǌĄƐƵǀŬǇ

ŵŽŬƌǉŵĂƌƵŬĂŵĂŶĞďŽƚĂŚĄŶşŵǌĂ
ŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞů͘

• WŽŬƵĚƐĞŶĂƐƉŽƚƎĞďŝēŝǀǇƐŬǇƚŶĞǌĄǀĂĚĂ͕

ŽƉƌĂǀƵƐŵşƉƌŽǀĄĚĢƚƉŽƵǌĞ
ŬǀĂůŝĨŝŬŽǀĂŶǉƚĞĐŚŶŝŬŶĞďŽĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶǉ
ƐĞƌǀŝƐ͘
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KƚŽŵƚŽƐƉŽƚƎĞďŝēŝ
• WŽƵǎşǀĞũƚĞǀǉŚƌĂĚŶĢŽƌŝŐŝŶĄůŶşŶĄŚƌĂĚŶşĚşůǇ͘

• ĂƉƌŽǀŽǌƵŵƽǎĞďǉƚŬŽŶǀŝĐĞǀĞůŵŝŚŽƌŬĄ͘

WŽƵǎŝƚşŶĄŚƌĂĚŶşĐŚĚşůƽ͕ŬƚĞƌĠǀǉƌŽďĐĞ
ŶĞƐĐŚǀĄůŝů͕ŵƽǎĞǌƉƽƐŽďŝƚƉŽǎĄƌ͕ƷƌĂǌ
ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵƉƌŽƵĚĞŵŶĞďŽǌƌĂŶĢŶşŽƐŽď͘

EĞĚŽƚǉŬĞũƚĞƐĞŚŽƌŬǉĐŚƉŽǀƌĐŚƽ͘WŽƵǎşǀĞũƚĞ
ƌƵŬŽũĞƛ͘

• <ŽŶǀŝĐŝŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞ͕ƉŽŬƵĚŶĂŶşĐŚǇďş

• <ēŝƓƚĢŶşŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞĂůŬĂůŝĐŬĠēŝƐƚŝĐş

ƌƵŬŽũĞƛ͘

ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ͕ƉŽƵǎşǀĞũƚĞƉŽƵǌĞŵĢŬŬĠƵƚĢƌŬǇĂ
ũĞŵŶĠƉƎşƉƌĂǀŬǇ͕ǌĂďƌĄŶşƚĞƚĂŬƉŽƓŬŽǌĞŶş
ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘

• EĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞŬŽŶǀŝĐŝŶĂŶĂŬůŽŶĢŶĠŵ
ƉŽǀƌĐŚƵ͘

• <ēŝƓƚĢŶşǀŶŝƚƎŬƵŬŽŶǀŝĐĞŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞ

• EĞŶĞĐŚĄǀĞũƚĞŬŽŶǀŝĐŝǌĂĐŚŽĚƵďĞǌ

ŬŽǀŽǀĠŶĄƐƚƌŽũĞ͕ĂŶŝŚŽƵďǇƐĚƌƐŶǉŵ
ƉŽǀƌĐŚĞŵ͘WŽƵǎşǀĞũƚĞƉŽƵǌĞǀǉƌŽďŬǇŬƚŽŵƵ
ƵƌēĞŶĠ͘

ĚŽŚůĞĚƵ͘

• EĞǌĂƉşŶĞũƚĞŬŽŶǀŝĐŝ͕ĚŽŬƵĚƚŽƉŶĠ

• WŽŬĂǎĚĠŵƉŽƵǎŝƚşŬŽŶǀŝĐŝǀǇƉƌĄǌĚŶĢƚĞ͗

ƚĢůĞƐŽŶĞŶşǌĐĞůĂƉŽŶŽƎĞŶŽ͘

• ^ŬŽŶǀŝĐşŶĞŚǉďĞũƚĞ͕ƉŽŬƵĚũĞ

ƉŽŬƵĚƵǀŶŝƚƎǌƽƐƚĂŶĞǀŽĚĂ͕ŵƽǎĞǀĠƐƚŬ
ƚǀŽƌďĢǀŽĚŶşŚŽŬĂŵĞŶĞ͘

ǌĂƉŶƵƚĄ͘

• WƎşƐƚƌŽũƐŵşƉŽƵǎşǀĂƚĚĢƚŝƐƚĂƌƓşϴůĞƚ͕ŶĞďŽ

• <ŽŶǀŝĐŝǀǇƉŽũƚĞǌĞǌĄƐƵǀŬǇ͕ƉŽŬƵĚũŝ

ŵůĂĚƓş͕ƉŽŬƵĚďƵĚŽƵƉŽĚĚŽŚůĞĚĞŵŶĞďŽ
ƉŽŬƵĚďǇůǇƉŽƵēĞŶǇŽďĞǌƉĞēŶĠŵ
ƉŽƵǎşǀĄŶş͕ĂƉŽĐŚŽƉŝůǇŝƐŽƵǀŝƐĞũşĐşƌŝǌŝŬĂ͘

ŶĞƉŽƵǎşǀĄƚĞ͕ĐŚĐĞƚĞǌĂēşƚƐēŝƓƚĢŶşŵŶĞďŽ
ǌũŝƐƚşƚĞũĂŬŽƵŬŽůŝǌĄǀĂĚƵ͘WƎĞĚēŝƓƚĢŶşŵ
ŶĞĐŚƚĞƉƎşƐƚƌŽũǀǇĐŚůĂĚŶŽƵƚ͘

• ŝƓƚĢŶşĂƷĚƌǎďƵŶĞƐŵşŶŝŬĚǇƉƌŽǀĄĚĢƚĚĢƚŝ͕

• <ŽŶǀŝĐŝǀǎĚǇƉŽƵǎşǀĞũƚĞƐŶĂƐĂǌĞŶǉŵĨŝůƚƌĞŵ

ƉŽƵǌĞĚĢƚŝƐƚĂƌƓşϴůĞƚĂƉŽĚĚŽŚůĞĚĞŵ͘

ǀŽĚŶşŚŽŬĂŵĞŶĞ͘

• <ŽŶǀŝĐŝĂŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůƵĚƌǎƵũƚĞŵŝŵŽ

• WƎŝ ƉůŶĢŶş ŶĞƉƎĞŬƌĂēƵũƚĞ ŬĂƉĂĐŝƚƵ ŬŽŶǀŝĐĞ

ĚŽƐĂŚĚĢƚşŵůĂĚƓşĐŚϴůĞƚ͘

• EĞĚŽǀŽůƚĞĚĢƚĞŵ͕ĂďǇƐŝƐŬŽŶǀŝĐşŚƌĄůǇ͘
• dĞŶƚŽƐƉŽƚƎĞďŝēũĞƵƌēĞŶƉŽƵǌĞŬĚŽŵĄĐşŵƵ

;ŵĂǆ͘ϭ͕ϳůŝƚƌƽͿ͕ǀƌŽƵĐşǀŽĚĂďǇŵŽŚůĂƵŶŝŬĂƚ
ǀĞŶ͘ WŽŬƵĚ ũĞ ǀ ŬŽŶǀŝĐŝ ƉƎşůŝƓ ǀŽĚǇ͕ ǀĂƎşĐş
ǀŽĚĂŵƽǎĞǀǇƐƚƎşŬŶŽƵƚ͘

ƉŽƵǎŝƚş͘:ĂŬĠŬŽůŝũŝŶĠƉŽƵǎŝƚşũĞƉŽǀĂǎŽǀĄŶŽǌĂ
ŶĞƐƉƌĄǀŶĠ͘<ŽŶǀŝĐŝůǌĞƚĂŬĠƉŽƵǎşǀĂƚ͗

• WŽǀƌĐŚƐƚŽƉŶǉŵēůĄŶŬĞŵŵƽǎĞǌƽƐƚĂƚƚĞƉůǉŝ
ƉŽƉŽƵǎŝƚş͘

• sŬƵĐŚǇŸŬĄĐŚƉƌŽƉĞƌƐŽŶĄůǀ

• <ŽŶǀŝĐŝƉŽƵǎşǀĞũƚĞǀǉŚƌĂĚŶĢŬŽŚƎĞǀƵ

ŽďĐŚŽĚĞĐŚ͕ŬĂŶĐĞůĄƎşĐŚĂũŝŶǉĐŚ
ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚƉƌŽƐƚƎĞĚşĐŚ

ǀŽĚǇ͘ŽŬŽŶǀŝĐĞŶĞŶĂůĠǀĞũƚĞũŝŶĠƚĞŬƵƚŝŶǇ͘

• EĞǎŬŽŶǀŝĐŝǌĂƉŶĞƚĞ͕ǌŬŽŶƚƌŽůƵũƚĞ

• EĂŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉĐŚƵƐĞĚůŽƐƚĞĐŚ
• ,ŽƐƚǇǀŚŽƚĞůşĐŚ͕ŵŽƚĞůĞĐŚĂũŝŶǉĐŚ

• <ŽŶǀŝĐŝƉŽƵǎşǀĞũƚĞƉŽƵǌĞƐĚŽĚĂŶǉŵ

• sƵďǇƚŽǀĂĐşĐŚĂƐƚƌĂǀŽǀĂĐşĐŚǌĂƎşǌĞŶşĐŚ͘

• EĞŽƚĞǀşƌĞũƚĞǀşŬŽŬŽŶǀŝĐĞǌĂĐŚŽĚƵ͘

ƵďǇƚŽǀĂĐşĐŚǌĂƎşǌĞŶşĐŚ͖

ƐƉƌĄǀŶĠƵǌĂǀƎĞŶşǀşŬĂ͘
ƉŽĚƐƚĂǀĐĞŵ͘

• <ŽŶǀŝĐŝŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞƐƉŽĚƐƚĂǀĐĞŵŽĚũŝŶĠŚŽ
ǀǉƌŽďĐĞ͘

• WŽĚƐƚĂǀĞĐƵŵŝƐƛƵũƚĞƉŽƵǌĞŶĂƌŽǀŶǉƉŽǀƌĐŚ͘
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POKYNY





ŽĚƉĂĚƵ͊sƐŽƵůĂĚƵƐƉůĂƚŶŽƵůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽƵ
ũĞƚƎĞďĂƉƎĞĚĄǀĂƚƐƚĂƌĠƐƉŽƚƎĞďŝēĞŶĞďŽ
ƐƉŽƚƎĞďŝēĞŶĂŬŽŶĐŝǎŝǀŽƚŶŽƐƚŝĚŽ
ƉƌŽǀŽǌŽǀĞŶƐŽƉƌĄǀŶĢŶşŵƉƌŽůŝŬǀŝĚĂĐŝ͘
dşŵƚŽǌƉƽƐŽďĞŵůǌĞǌĂũŝƐƚŝƚƌĞĐǇŬůĂĐŝ
ũĂŬĠŚŽŬŽůŝŚŽĚŶŽƚŶĠŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵǌĞ
ƐƚĂƌĠŚŽƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͕ĂƉƎŝƐƉĢƚƚĂŬŬ
ŽĐŚƌĂŶĢǎŝǀŽƚŶşŚŽƉƌŽƐƚƎĞĚş͘WŽĚƌŽďŶĢũƓş
ŝŶĨŽƌŵĂĐĞůǌĞǀǇǎĄĚĂƚƵƉƎşƐůƵƓŶǉĐŚ
ŵşƐƚŶşĐŚƷƎĂĚƽŶĞďŽƐƵďũĞŬƚƽƐ
ƉŽǀĢƎĞŶşŵƉƌŽŶĂŬůĄĚĄŶşƐŽĚƉĂĚĞŵ͘
EĂƓĞƐƉŽƚƎĞďŝēĞũƐŽƵǌĂďĂůĞŶǇĚŽ
ƌĞĐǇŬůŽǀĂƚĞůŶǉĐŚŵĂƚĞƌŝĄůƽŶĞǌŶĞēŝƓƛƵũşĐş
ǎŝǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĞĚş͘

sǉƌŽďĐĞŶĞŶĞƐĞŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚǌĂǌƌĂŶĢŶşŶĞďŽ
ƓŬŽĚǇŶĂŵĂũĞƚŬƵ͕ŬŶŝŵǎĚŽũĚĞǀĚƽƐůĞĚŬƵ͗

• WŽƵǎŝƚşƉƎşƐƚƌŽũĞŬũŝŶǉŵ͕ŶĞǎƵƌēĞŶǉŵ
ƷēĞůƽŵ

• EĞƐĞǌŶĄŵĞŶşƐĞƐŶĄǀŽĚĞŵŬŽďƐůƵǌĞ
• EĞŽƉƌĄǀŶĢŶĠŚŽǌĄƐĂŚƵĚŽ
ũĂŬĠŬŽůŝēĄƐƚŝƉƎşƐƚƌŽũĞ

• WŽƵǎŝƚşŶĞƉƽǀŽĚŶşĐŚŶĄŚƌĂĚŶşĐŚĚşůƽ
• EĞĚŽĚƌǎĞŶşďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚƉŽŬǇŶƽ


ϭ͘ϲ/ĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶşƓƚşƚĞŬ
EĂŝĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶşŵƓƚşƚŬƵũƐŽƵƵǀĞĚĞŶĂƚĞĐŚŶŝĐŬĄ
ĚĂƚĂ͕ƐĠƌŝŽǀĠēşƐůŽĂŽďĐŚŽĚŶşŽǌŶĂēĞŶş
ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘EŝŬĚǇǌǎĄĚŶĠŚŽĚƽǀŽĚƵ
ŶĞŽĚƐƚƌĂŸƵũƚĞŝĚĞŶƚŝĨŝŬĂēŶşƓƚşƚĞŬ͘

• KĚŶĞƐƚĞƚǇƚŽŽďĂůŽǀĠŵĂƚĞƌŝĄůǇĚŽ

ƉƎşƐůƵƓŶǉĐŚƌĞĐǇŬůĂēŶşĐŚǌĂƎşǌĞŶşĐŚ͘



3ODVWRYpREDO\
1HEH]SHþtXGXãHQt

ϭ͘ϳ>ŝŬǀŝĚĂĐĞ
dĞŶƚŽƐƉŽƚƎĞďŝēũĞƚƎĞďĂůŝŬǀŝĚŽǀĂƚ
ŽĚĚĢůĞŶĢŽĚŽƐƚĂƚŶşŚŽŽĚƉĂĚƵ
;^ŵĢƌŶŝĐĞϮϬϭϮͬϭϵͬhͿ͘
WƎşƐƚƌŽũŶĞŽďƐĂŚƵũĞǎĄĚŶĠůĄƚŬǇǀŵŶŽǎƐƚǀş
ĚŽƐƚĂēƵũşĐşŵƵŬƚŽŵƵ͕ĂďǇďǇůǇƉŽĚůĞƉůĂƚŶǉĐŚ
ĞǀƌŽƉƐŬǉĐŚƐŵĢƌŶŝĐŚŽĚŶŽĐĞŶǇũĂŬŽǌĚƌĂǀş
ŶĞďŽǎŝǀŽƚŶşŵƵƉƌŽƐƚƎĞĚşŶĞďĞǌƉĞēŶĠ͘

•1HQHFKiYHMWHREDORYpPDWHULiO\
DQLMHMLFKþiVWLPLPRGRKOHG
•1HQHFKiYHMWHGČWLDE\VLKUiO\V
LJHOLWRYêPLViþN\




(OHNWULFNpQDSČWt
1HEH]SHþt~UD]XHOHNWULFNêP
SURXGHP
•9\SQČWHKODYQtHOHNWULFNê
UR]YDGČþ
•2GSRMWHQDSiMHFtNDEHO]HVtWČ
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• ^ƚĂƌĠƐƉŽƚƎĞďŝēĞŶĞƉĂƚƎşĚŽĚŽŵĄĐşŚŽ

ϭ͘ϱĄƌƵŬĂǀǉƌŽďĐĞ

POPIS
ϮWŽƉŝƐ
Ϯ͘ϭWŽƉŝƐǀǉƌŽďŬƵ
6
7

3
4

8

5
DŽĚĞů<>&ϬϰͲ<ŽŶǀŝĐĞƐĞƌĞŐƵůĂĐşƚĞƉůŽƚǇ

1EĄůĞǀŬĂƉƌŽƚŝƵŬĄƉŶƵƚş
2sŽĚŶşĨŝůƚƌ
3sǉŬůŽƉŶĠǀşŬŽƐĞƐǇƐƚĠŵĞŵͣƐŽĨƚŽƉĞŶŝŶŐ͞
4ZƵŬŽũĞƛ
5 hŬĂǌĂƚĞůŚůĂĚŝŶǇǀŽĚǇ

6KǀůĄĚĂĐşƉĂŶĞů
7WŽĚƐƚĂǀĞĐŽƚŽēŶǉŽϯϲϬΣƐƚĞƉůŽƚŶşŵŝŬŽŶƚƌŽůŬĂŵŝ
8WƌŽƐƚŽƌŶĂŬĂďĞů;ƉŽĚƉŽĚƐƚĂǀĐĞŵͿ

8

POPIS




Ϯ͘ϮWŽƉŝƐĚşůƽ
EĄůĞǀŬĂƉƌŽƚŝƵŬĄƉŶƵƚş;ϭͿ

sǉŬůŽƉŶĠǀşŬŽƐĞƐǇƐƚĠŵĞŵƐŽĨƚ
ŽƉĞŶŝŶŐ;ϯͿ

1
3

EĞƌĞǌŽǀĄŶĄůĞǀŬĂƉƌŽƚŝƵŬĄƉŶƵƚş
ƵŵŽǎŸƵũĞƐŶĂĚŶĠŶĂůĠǀĄŶşǀŽĚǇďĞǌ
ƵŬĄƉŶƵƚş͘

sşŬŽũĞŽƉĂƚƎĞŶĠƚůĂēşƚŬĞŵŬŽǀůĄĚĄŶş
ǀǇŬůŽƉĞŶş;ϯͿ͕ŬƚĞƌĠƵŵŽǎŸƵũĞ
ƉŽƐƚƵƉŶĠŽƚĞǀşƌĄŶşďĞǌŶĄŚůĠŚŽƷŶŝŬƵ
ƉĄƌǇ͘
hŬĂǌĂƚĞůŚůĂĚŝŶǇǀŽĚǇ;ϱͿ

sŽĚŶşĨŝůƚƌ;ϮͿ

2

5

EĞƌĞǌŽǀǉĨŝůƚƌũĞƵŵşƐƚĢŶǉǌĂŶĄůĞǀŬŽƵ͘
ĂĚƌǎƵũĞƚĂŬŬĄŵĞŶŽďƐĂǎĞŶǉǀĞǀŽĚĢ͘

9

dĞŶƚŽƵŬĂǌĂƚĞůƵŬĂǌƵũĞŚůĂĚŝŶƵǀŽĚǇǀ
ŬŽŶǀŝĐŝ͕ŽĚŵŝŶŝŵĄůŶşŚůĂĚŝŶǇϬ͕ϱůŝƚƌƵ
ĂǎĚŽŵĂǆŝŵĂϭ͕ϳůŝƚƌƵ͕ƚĂŬĠƵŬĂǌƵũĞ
ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŵŶŽǎƐƚǀşǀƓĄůĐşĐŚ͘

POPIS




KǀůĄĚĂĐşƉĂŶĞů;ϲͿ

WŽĚƐƚĂǀĞĐŽƚŽēŶǉŽϯϲϬΣƐ
ƚĞƉůŽƚŶşŵŝŬŽŶƚƌŽůŬĂŵŝ;ϳͿ

6

7

důĂēşƚŬŽ
^dZdͬ^dKW

WŽĚƐƚĂǀĞĐŽƚŽēŶǉŽϯϲϬΣƵŵŽǎŸƵũĞ
ƉŽƵǎŝƚşŬŽŶǀŝĐĞǌũĂŬĠŬŽůŝƐƚƌĂŶǇ͘

ĂƐƚĂǀƵũĞͬƐƉŽƵƓƚşŽŚƎĄƚş͘<ŽŶƚƌŽůŬǇ
ƐĞƌŽǌƐǀşƚş͕ũĂŬŵŝůĞƐĞŬŽŶǀŝĐĞ
ǌĂƉŶĞ͘
WĄēŬĂŶĂŶĂƐƚĂǀĞŶşƚĞƉůŽƚǇ
hŵŽǎŸƵũĞ ŶĂƐƚĂǀĞŶş ũĞĚŶŽŚŽ ǌĞ ϳ
ƚĞƉůŽƚŶşĐŚ ƐƚƵƉŸƽ͘ dĞƉůŽƚŶş ŬŽŶƚƌŽůŬĂ
ƐĞƌŽǌƐǀşƚş͕ũĂŬŵŝůĞƐĞŬŽŶǀŝĐĞǌĂƉŶĞ͘
důĂēşƚŬŽĨƵŶŬĐĞƵĚƌǎŽǀĂŶĠƚĞƉůŽƚǇ

hŵŽǎŸƵũĞƵĚƌǎĞƚŶĂƐƚĂǀĞŶŽƵƚĞƉůŽƚƵǀ
ŬŽŶǀŝĐŝƉŽĚŽďƵϮϬŵŝŶƵƚ͘WƎŝĂŬƚŝǀĂĐŝ
ĨƵŶŬĐĞƵĚƌǎŽǀĂŶĠƚĞƉůŽƚǇƐĞƌŽǌƐǀşƚş
ŬŽŶƚƌŽůŬĂ͘
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Aby nedošlo k poškození, konvice
je vybavena bezpečnostní pojistkou, která automacky 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.

POUŽITÍ
3 Použi
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem

Horké povrchy

• 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.

• 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 potřebné 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.

Tento spotřebič lze bez úpravy
používat na 50 Hz i na 60 Hz.
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. 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 sskem tlačítka START/ STOP
zapněte ohřev.
6. Počkejte, než se voda uvaří, poté
vroucí vodu z konvice opatrně
vylejte. Tento

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

3. Stiskem tlaýítka (ϭ)
otevŐete víko.

1.sƉƎşƉĂĚĢƉŽƚƎĞďǇǌŬƌĂƛƚĞŶĂƉĄũĞĐş
ŬĂďĞůƚĂŬ͕ǎĞũĞŚŽēĄƐƚǌĂǀŝŶĞƚĞƉŽĚ
ƉŽĚƐƚĂǀĞĐ͘

1

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

6. ĂƐƵŸƚĞǌĄƐƚƌēŬƵĚŽǌĄƐƵǀŬǇ͘sƓĞĐŚŶǇ

ŬŽŶƚƌŽůŬǇƐĞǀǎĚǇǌĂƉŶŽƵĂŽǌǀĞƐĞ
ǌǀƵŬŽǀǉƐŝŐŶĄů͕ŬƚĞƌǉƐŝŐŶĂůŝǌƵũĞǌĂƉŶƵƚş

ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘<ŽŶƚƌŽůŬǇƚůĂēşƚŬĂ
^dZdͬ^dKWĂƚůĂēşƚŬĂƵĚƌǎŽǀĂŶĠ
ƚĞƉůŽƚǇǌŚĂƐŶŽƵƉŽϮƐĞŬƵŶĚĄĐŚĂ
ǀǉĐŚŽǌşƉƎĞĚŶĂƐƚĂǀĞŶĄƚĞƉůŽƚĂũĞϭϬϬΣ͘

7.<ǀŽůďĢƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠƚĞƉůŽƚǇƉŽƵǎŝũƚĞ

ƉĄēŬƵŶĂŶĂƐƚĂǀĞŶşƚĞƉůŽƚǇ;ϯͿ͘dĞƉůŽƚĂ
ƐĞƐŶŝǎƵũĞƉŽŚǇďĞŵƉĄēŬǇĚŽůĞǀĂ͘
dĞƉůŽƚĂƐĞǌǀǇƓƵũĞƉŽŚǇďĞŵƉĄēŬǇ
ĚŽƉƌĂǀĂ͘

2

5.ŶŽǀƵǀşŬŽǌĂǀƎĞƚĞĂŬŽŶǀŝĐŝǀƌĂƛƚĞ
ǌƉĢƚŶĂƉŽĚƐƚĂǀĞĐ͘

4

3

8.ŵĄēŬŶĢƚĞƚůĂēşƚŬŽ^dZdͬ^dKW;ϰͿ͗

ŬŽŶƚƌŽůŬĂƐĞƌŽǌƐǀşƚşĂŽǌǀĞƐĞƉşƉŶƵƚş͕
ŬƚĞƌĠƐŝŐŶĂůŝǌƵũĞǌĂēĄƚĞŬŽŚƎĞǀƵ͘
<ŽŶƚƌŽůŬĂǌǀŽůĞŶĠƚĞƉůŽƚǇƐĞƌŽǌƐǀşƚş͕
ǌĂƚşŵĐŽƚĞƉůŽƚŶşŬŽŶƚƌŽůŬǇĚŽůĞďƵĚŽƵ
ďůŝŬĂƚĂƉŽƐƚƵƉŶĢƐĞƌŽǌƐǀĢĐŽǀĂƚ͕ũĂŬ
ďƵĚĞƚĞƉůŽƚĂǀŽĚǇƉŽƐƚƵƉŶĢƐƚŽƵƉĂƚ͘

9. :ĂŬŵŝůĞǀŽĚĂĚŽƐĄŚŶĞŶĂƐƚĂǀĞŶĠ

ƚĞƉůŽƚǇ͕ďƵĚĞƐǀşƚŝƚŽĚƉŽǀşĚĂũşĐş
ŬŽŶƚƌŽůŬĂŝƚĞƉůŽƚŶşŬŽŶƚƌŽůŬĂ͘
<ŽŶƚƌŽůŬĂƚůĂēşƚŬĂ^dZdͬ^dKWǌŚĂƐŶĞĂ
ŽǌǀĞ ƐĞ ƉşƉŶƵƚş͕ ŬƚĞƌĠ ƐŝŐŶĂůŝǌƵũĞ ŬŽŶĞĐ
ŽŚƎĞǀƵ͘
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POUŽITÍ
10.hĐŚŽƉƚĞŬŽŶǀŝĐŝǌĂƌƵŬŽũĞƛĂ
ŶĂůĞũƚĞǀŽĚƵĚŽƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠŚŽ
ŶĄĚŽďş;ŚƌŶĞŬ͕ƓĄůĞŬĂƚĚ͘Ϳ͘

&ƵŶŬĐĞƵĚƌǎŽǀĂŶĠƚĞƉůŽƚǇ
dĂƚŽĨƵŶŬĐĞƵŵŽǎŸƵũĞƵĚƌǎĞƚ
ŶĂƐƚĂǀĞŶŽƵƚĞƉůŽƚƵǀŽĚǇǀŬŽŶǀŝĐŝ
ŶĞũĚĠůĞƉŽĚŽďƵϮϬŵŝŶƵƚ͘
dƵƚŽĨƵŶŬĐŝůǌĞĂŬƚŝǀŽǀĂƚŬĚǇŬŽůŝǀ
ƉƌƽďĢŚƵŽŚƎĞǀƵƐƚŝƐŬĞŵƚůĂēşƚŬĂ
ƵĚƌǎŽǀĂŶĠƚĞƉůŽƚǇ;ƉƎşƐůƵƓŶĄŬŽŶƚƌŽůŬĂ
ƐĞƌŽǌƐǀşƚşĂƉŽƚǀƌĚşǌǀŽůĞŶŽƵĨƵŶŬĐŝͿ͘
WƎŝŽƉĂŬŽǀĂŶĠŵƐƚŝƐŬŶƵƚşƚůĂēşƚŬĂĚŽũĚĞ
ŬǀǇƉŶƵƚşĨƵŶŬĐĞƵĚƌǎŽǀĂŶĠƚĞƉůŽƚǇĂ
ŬŽŶƚƌŽůŬĂǌŚĂƐŶĞ͘WŽϮϬŵŝŶƵƚĄĐŚ
ƉƎĞũĚĞŬŽŶǀŝĐĞĚŽƉŽŚŽƚŽǀŽƐƚŶşŚŽ
ƌĞǎŝŵƵ͘

11.WŽŬƵĚŶĞǌǀŽůşƚĞǎĄĚŶŽƵĨƵŶŬĐŝƉŽ
ĚŽďƵϲϬƐĞŬƵŶĚ͕ŬŽŶǀŝĐĞƉƎĞũĚĞĚŽ
ƉŽŚŽƚŽǀŽƐƚŶşŚŽƌĞǎŝŵƵ;ǀƓĞĐŚŶǇ
ŬŽŶƚƌŽůŬǇǌŚĂƐŶŽƵͿ͘^ƚŝƐŬĞŵƚůĂēşƚŬĂ
ĚŽũĚĞŬŽƉĢƚŽǀŶĠŵƵǌĂƉŶƵƚş
ŬŽŶǀŝĐĞ͕ǀƌĞǎŝŵƵE^dsE1
ƚĞƉůŽƚǇƐĞŽŚƎĞǀǌĂƉŶĞǀƉŽƐůĞĚŶş
ŶĂƐƚĂǀĞŶĠƚĞƉůŽƚĢ͘EǇŶşƉŽŬƌĂēƵũƚĞ
ƉŽĚůĞƉŽƉŝƐƵŽĚďŽĚƵϳĚĄůĞǀ
ŽĚĚşůĞͣϯWŽƵǎŝƚş͘͟

ϯ͘ϰ&ƵŶŬĐĞǀǇƉŶƵƚşǌǀƵŬƽ
dĂƚŽĨƵŶŬĐĞƵŵŽǎŸƵũĞǀǇƉŶŽƵƚ
ǌǀƵŬŽǀĠƐŝŐŶĄůǇĨƵŶŬĐşKEͬK&&͕
^dZdͬ^dKWĂŬŽŶĐĞǀĂƎĞŶş͘
&ƵŶŬĐŝůǌĞĂŬƚŝǀŽǀĂƚƐƚŝƐŬŶƵƚşŵ
ƚůĂēşƚŬĂĨƵŶŬĐĞƵĚƌǎŽǀĂŶĠƚĞƉůŽƚǇƉŽ
ĚŽďƵϱƐĞŬƵŶĚ;ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŬŽŶƚƌŽůŬĂ
ƐĞƌŽǌƐǀşƚşĂǌĂēŶĞďůŝŬĂƚƉƎŝƵŬůĄĚĄŶş
ēŝŶŶŽƐƚŝͿ͘
WƎŝŽƉĂŬŽǀĂŶĠŵƐƚŝƐŬŶƵƚşƚůĂēşƚŬĂ
ƵĚƌǎŽǀĂŶĠƚĞƉůŽƚǇƉŽĚĂůƓşĐŚϱ
ƐĞŬƵŶĚ;ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŬŽŶƚƌŽůŬĂƐĞ
ƌŽǌƐǀşƚşĂǌĂēŶĞďůŝŬĂƚͿĚŽũĚĞŬ
ƵŬŽŶēĞŶşĨƵŶŬĐĞǀǇƉŶƵƚşǌǀƵŬƽ͕Ă
ǌǀƵŬǇƐĞƚĂŬǌƉĄƚŬǇŽďŶŽǀş͘

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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POUŽITÍ
ϯ͘ϱZĂĚǇŬŶĂƐƚĂǀĞŶşƚĞƉůŽƚǇǀŽĚǇ

Doporučená
teplota

:ĞŵŶǉĂƐůĂďǉ
ēĂũ



ϱϬͲ ϲϬ Σ


ĞůĞŶǉēĂũ


şůǉēĂũ





ϵϬͲ ϭϬϬΣ


ǇůŝŶŬŽǀǉēĂũ

ZŽǌƉƵƐƚŶĄŬĄǀĂ͕


ϵϬͲ ϵϱΣ

ĞƌŶǉēĂũ




ϳϬͲ ϴϬΣ

WŽůŽǌĞůĞŶǉēĂũ




ϳϬͲ ϴϬΣ





E



Nápoj


ϵϬͲ ϭϬϬΣ









ϵϬͲ ϭϬϬΣ

ƌŽǌƉƵƐƚŶĠ
ĐĂƉƉƵĐĐŝŶŽ͕
ŝŶƐƚĂŶƚŶş
ŚŽƌŬĄēŽŬŽůĄĚĂ
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ŝƓƚĢŶşƉŽǀƌĐŚƽ

ϰŝƓƚĢŶşĂƷĚƌǎďĂ

WŽǀƌĐŚŬŽŶǀŝĐĞƵĐŚŽǀĄƚĞǀĚŽďƌĠŵ
ƐƚĂǀƵ͕ƉŽŬƵĚŚŽƉƌĂǀŝĚĞůŶĢƉŽ
ƉŽƵǎŝƚşǀǇēŝƐƚşƚĞ͘EĞĐŚƚĞŚŽŶĞũƉƌǀĞ
ǀǇƐƚǇĚŶŽƵƚ͘

ϰ͘ϭWŽŬǇŶǇ
Nesprávné použi
Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem
• Vypojte konvici ze sítě,
než začnete s čištěním.

ϰ͘ϯĢǎŶĠēŝƓƚĢŶşƉŽƉŽƵǎŝƚş
WŽƵǎşǀĞũƚĞƉŽƵǌĞƉƎşƉƌĂǀŬǇ͕ŬƚĞƌĠ
ŶĞŽďƐĂŚƵũşĂďƌĂǌŝǀŶşůĄƚŬǇŶĞďŽ
ŬǇƐĞůŝŶǇƐŽďƐĂŚĞŵĐŚůŽƌƵ͘
EĂůŝũƚĞƉƎşƉƌĂǀĞŬŶĂǀůŚŬǉŚĂĚƎşŬĂ
ƉŽǀƌĐŚũşŵŽƚƎĞƚĞ͕ƉŽƚĠƐĞƚƎĞƚĞĚŽēŝƐƚĂ
ĂƵƚƎĞƚĞĚŽƐƵĐŚĂũĞŵŶǉŵŚĂĚƎşŬĞŵ
ŶĞďŽƵƚĢƌŬŽƵǌŵŝŬƌŽǀůĄŬŶĂ͘
ŝƓƚĢŶşĨŝůƚƌƵ͕ǀŝǌŽĚĚşůͣϰ͘ϰŝƓƚĢŶş
ĨŝůƚƌƵ͘͟

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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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA




Důležité


3.&ŝůƚƌǀƌĂƛƚĞǌƉĄƚŬǇŶĂƐǀĠŵşƐƚŽǌĂ
ŶĄůĞǀŬŽƵ͘


Před čištěním ﬁltru zkontrolujte,
abyste ruce měli čisté a bez zbytků
mýdla, krému a jiných přípravků,
které by se mohly dostat do vody.
1.KƚĞǀƎĞƚĞǀşŬŽĂǀǇũŵĢƚĞĨŝůƚƌ͘
















2.&ŝůƚƌƵŵǇũƚĞƉŽĚƚĞŬŽƵĐşǀŽĚŽƵǌĂ
ƉŽƵǎŝƚşŵĢŬŬĠŚŽŬĂƌƚĄēŬƵ͘
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ϰ͘ϰŝƓƚĢŶşĨŝůƚƌƵ

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
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 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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POUŽITÍ
ϰ͘ϲŽƵĚĢůĂƚ͕ŬĚǇǎ͘͘͘


WƌŽďůĠŵ

WƎşēŝŶĂ




sŽĚĂƐĞǌŬŽŶǀŝĐĞŽďƚşǎŶĢũŝ
EĄŶŽƐǀŽĚŶşŚŽŬĂŵĞŶĞ
ǀǇůĠǀĄ
ŶĂĨŝůƚƌƵ

\ĞƓĞŶş

ŬŽŶƚƌŽůƵũƚĞ͕ũĞƐƚůŝũĞĨŝůƚƌ
ēŝƐƚǉĂƐƉƌĄǀŶĢŶĂƐĂǌĞŶǉ





<ŽŶǀŝĐĞƐĞǀǇƉŶĞ͕ŶĞǎ
ƐĞǌĂēŶĞǀĂƎŝƚǀŽĚĂ

EĂĚŶĢŬŽŶǀŝĐĞũĞ
ŶĂĚŵĢƌŶǉŶĄŶŽƐ
ǀŽĚŶşŚŽŬĂŵĞŶĞ



















KĚƐƚƌĂŸƵũƚĞǀŽĚŶşŬĄŵĞŶ
ēĂƐƚĢũŝ

ŽŬŽŶǀŝĐĞũƐƚĞŶĂůŝůŝƉƎşůŝƓ ĞũƚĞǀĢƚƓşŵŶŽǎƐƚǀşǀŽĚǇ
ŵĄůŽǀŽĚǇŶĞďŽǀŬŽŶǀŝĐŝ ĂůĞƐƉŽŸƉŽŵŝŶŝŵĄůŶş
ŶĞŶşǎĄĚŶĄǀŽĚĂ͘
ŚůĂĚŝŶƵ


ĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƉŽũŝƐƚŬĂ
ƐĞƉŶƵůĂ͕ƉƌŽƚŽǎĞŬŽŶǀŝĐĞ
ďǇůĂǌĂƉŶƵƚĄďĞǌǀŽĚǇ



^ƉŽƚƎĞďŝēƐĞŶĞǌĂƉşŶĄ


EĞĐŚƚĞŬŽŶǀŝĐŝ
ǀǇĐŚůĂĚŶŽƵƚ͕ŶĞǎũŝĚĄƚĞ
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 vypínač
v domě zapnutý.
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