RYCHLOVARNÁ KONVICE EASY

CZ

model YEK-205
Návod k použití
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte
tento návod a uchovejte jej pro další použití.
Technické parametry
220–240 V~50/60 Hz, 1850–2200 W
Objem: max. 0,8 l
Napájení
Výrobek by měl být zapojen do uzeměné zásuvky, která byla instalována podle stanovených předpisů. Ujistěte se
proto, že napětí v zásuvce odpovídá napětí, jež je vyznačeno na typovém štítku.
Obecné bezpečnostní instrukce
• Před uvedením výrobku do chodu si přečtěte instrukce k jeho ovládání. Návod s instrukcemi si uchovejte včetně
garance záruky, účtenky, a pokud je to možné, včetně originální krabice s interním balením.
• Výrobek je navržen pro soukromé využití.
• Výrobek není vhodný pro komerční použití.
• Nepoužívejte výrobek venku. Udržujte jej mimo dosah tepla, přímého slunečního svitu, ostrých hran a vlhka
(nikdy jej neponořujte do jakýchkoliv tekutin). Nepoužívejte výrobek, pokud máte vlhké nebo mokré ruce.
Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě jej vypojte ze zdroje napájení. Nedávejte jej do vody.
• Během čištění nebo demontáže zařízení vždy vypněte a vypojte ze zdroje. Pokud výrobek není delší dobu
používán, vypojte jej ze zásuvky.
• Nikdy nenechávejte právě používané zařízení bez dozoru. Abyste ochránili děti před nebezpečím zapříčiněným
elektrickým zařízením, ujistěte se, že přívodní kabel nevisí nízko, že děti nemají k zařízení přístup a že nemohou
konvici strhnout na sebe.
• Pravidelně kontrolujte, zda zařízení ani kabel nejsou nijak poškozeny. Nepoužívejte výrobek, pokud je jakkoliv
poškozen.
• Nepokoušejte se výrobek sami opravit. Vždy kontaktujte autorizovaného servisního technika. Abyste předešli
jakémukoliv nebezpečí, vždy si nechte poškozený kabel vyměnit pouze v zákaznickém servisu nebo u kvalifikované osoby. Dohlédněte na to, aby byl kabel vyměněn za stejný typ kabelu.
• Pokud je na výrobku nutná jakákoliv oprava, zašlete jej na autorizované servisních oddělení.
• Věnujte zvýšenou pozornost následujícím „Speciálním bezpečnostním instrukcím“.
Speciální bezpečnostní instrukce
• Při plnění konvice používejte pouze studenou vodu.
• Množství vody musí být mezi značkou MAX a MIN! Pokud množství vody přesahuje značku MAX, vařící se voda
může vystříknout z konvice. Tím vzniká riziko pro uživatele.
• Před sejmutím z napájecí podložky musí být konvice vždy vypnuta.
• Konvice je vhodná pouze k užití spolu s napájecí podložkou.
• Konvici ani napájecí podložku nikdy neponořujte do vody.
• Pokud je napájecí kabel poškozený, je třeba jej vyměnit u výrobce, servisního oddělení nebo u jiné stejně
kvalifikované osoby, abyste předešli veškerým rizikům.
• V případě, že konvice nepracuje, jak by měla, vždy vypojte zástrčku ze zásuvky. Dále ji vypojte vždy, pokud ji
déle nepoužíváte nebo během jejího čištění.
• Vždy se ujistěte, že je víčko před zapnutím pevně zavřené.
• Zařízení mohou používat děti od 8 let. Pouze však tehdy, jsou-li pod neustálým dozorem dospělé osoby a pokud
byly řádně poučeny o správném a bezpečném používání zařízení. Je nutné, aby rozuměli možným rizikům.
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• Čištění a údržba by neměly být prováděny dětmi, které nejsou starší osmi let anebo nejsou pod neustálým
dozorem dospělé osoby.
• Udržujte zařízení, kabel a další příslušenství mimo dosah dětí, které ještě nedosáhli věku osmi let.
• Zařízení smějí používat osoby se sníženými fyzickými, senzorickými a či mentálními schopnostmi nebo osoby
s nedostatkem zkušeností, pouze tehdy, jsou-li pod neustálým dohledem a pakliže byly řádně poučeny
o správném a bezpečném používání. Dále se ujistěte, že daná osoba rozumí rizikům spojeným s používáním
zařízení.
• Děti si se zařízením nesmí hrát.
Varování
• Povrch konvice se během používání zahřívá na vysokou teplotu
• Zařízení je určené k použití v domácnosti či podobném prostředí (chata, chalupa, kancelář).
• Výrobce není odpovědný za škody způsobené nesprávným používáním nebo používáním, které se neshoduje
s tímto návodem.
Tepelná ochrana
Tepelná ochrana (pojistka) chrání tepelné těleso před přehřátím. Zařízení se nesmí zapnout bez přítomnosti vody
nebo v případě, že je dno konvice zvápenatělé. Jakmile tepelná ochrana (pojistka) vypne konvici, je nutné ji nechat
dostatečně vychladnout a případně musí být odvápněna před následujícím zapnutím a dalším používáním.
Popis jednotlivých částí
1) Bezpečnostní zámek víka
2) víko
3) sítko
4) nalévací hubice
5) světelný indikátor provozu
6) vypínač ON/OFF (l/O)
7) odnosná rukojeť
8) maximální množství vody (0,8l)
9) minimální množství vody (0,5 l)
10) stavoznak pro kontrolu množství vody
a) napájecí podložka
b) napájecí kabel

První použití zařízení
• Vypínač ON/OFF na konvici by před použitím měl být na pozici „O“.
• Pečlivě si přečtěte instrukce k ovládání konvice a uchovejte je na bezpečném místě. Před prvním použitím
uvařte v konvici minimálně dvakrát čerstvou vodu a tu vylejte. Používejte k vaření pouze vodu bez
jakýchkoliv příměsí či ingrediencí.
Jak zařízení správně používat
• Elektrická konvice může být použita pouze pro vaření vody a nemůže být použita pro vaření jiných tekutin jako
je například mléko, polévka, káva, čaj atd.
• Nikdy nepřemisťujte ani neoddělujte nádrž na vodu od podložky, zatímco je zařízení zapnuté.
1. Umístěte konvici s napájecí podložkou na suchý, pevný a rovný povrch.
2. Sejměte konvici z napájecí podložky. Otevřete víčko stisknutím bezpečnostního zámku víčka. Naplňte konvici
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čerstvou vodou přes hubici. Ujistěte se, že hladina vody přesahuje vyznačené minimum (0,5 litru) a zároveň
nepřesahuje vyznačené maximum (0,8 litru).
Před zavřením víčka a umístěním konvice zpět na podložku, se ujistěte, že konvice stále není zapnutá a vypínač
je na pozici „0“. (Případně jej na tuto pozici přesuňte.)
3. Osušte vodu na dně konvice, pokud je jejím plnění mokré. Poté konvici bezpečně umístěte zpět na napájecí
podložku. Vložte zástrčku do vhodného zdroje napájení a zapněte konvici přesunutím vypínače na pozici „I“.
Indikátor provozu se rozsvítí.
4. Po dosažení bodu varu, se konvice automaticky vypne.
5. Sejměte konvici s vodu z napájecí podložky a nalijte tam, kam potřebujete. Ujistěte se, že víčko zůstalo zavřené,
než budete přelévat vodu.
6. Poté, co je vaření ukončeno, nechte konvici vychladnout alespoň na 15 minut před dalším naplněním studenou
vodou. Po použití vždy zkontrolujte zda je vypínač v poloze OFF (O) než ji umístíte zpět na napájecí podložku.
Odvápnění
• Množství vápna, které se ukládá v konvici, záleží na kvalitě vody. Je proto vhodné odstraňovat 			
jakýkoliv nános vápna v pravidelných intervalech. Pro toto je vhodná směs 0,5 litru vody a 2-3 lžic 8% octa.
Postup pro odvápnění
• Nalijte směs vody s octem do konvice.
• Zapněte konvici a nechte směs dosáhnout bodu varu.
• Nechte působit krátkou dobu.
• Směs vylijte a konvici důkladně vypláchněte čistou vodou.
Pozn.: při silnějším zavápnění můžete tento čistící cyklus ještě zopakovat
Obecné čištění a péče
• Před čištěním výrobku se ujistěte, že je vypojený ze zdroje napájení a je kompletně zchladlý.
• Nečistěte konvici a podložku vodou a neponořujte je do vody. Nečistěte pod tekoucí vodou.
• Pro očištění použijte jemně navlhčenou žínku.
• Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky. Nepoužívejte drsné kartáče.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte
do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde
budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
• na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
• na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému
opotřebení… )
• na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
• na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
• na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či
nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese
riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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