RYCHLOVARNÁ KONVICE

CZ

model YEK-206
Návod k použití
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním
budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další
použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
1. Tento přístroj se při použití zahřívá. Abyste se vyhnuli
popáleninám, nesahejte na horké povrchy.
2. Nepokládejte konvici na mokrý povrch, nebo na
místo, kde může spadnout, nebo může být shozena
do vody.
3. Nesahejte pro žádné elektrické přístroje do vody,
pokud jsou pod napětím. Vypněte nejprve elektrický
zdroj, vypojte ze zásuvky.
4. Nepoužívejte konvici, pokud je poškozený kabel
nebo zástrčka, pokud přestane přístroj fungovat,
upadne, nebo je jakkoliv poničený. Přístroj dejte
kvalifikovanému elektrikáři na přezkoušení, servis
nebo opravu.
5. Tato konvice je určena pouze pro domácí použití.
Nepoužívejte ke komerčnímu nebo průmyslovému
provozu. Nepoužívejte venku.
6. Konvici používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu. Jiné využití není doporučeno výrobcem a může
způsobit elektrický šok nebo zranění.
7. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky. Očistěte
pomocí vlhké látky, namočené v teplé mýdlové vodě.
Vždy před očištěním vyndejte zástrčku ze zásuvky.
8. Nespouštějte konvici, pokud je množství vody pod
„min“.
9. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, dokud není přístroj
vypnut.
10. N
 evytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel vždy chytněte za zástrčku.
11. Z
 abraňte, aby se kabel dotýkal horkých ploch.
12. N
 ekruťte, nemotejte a neobmotávejte kabel kolem
přístroje. Tímto můžete způsobit oslabení a poškození izolace.
13. N
 euskladňujte, pokud je konvice stále ještě horká.
14. Tento přístroj není určen pro manipulaci dětmi a nekompetentními osobami bez dozoru.
15. D
 ěti by měli být hlídány, aby si s přístrojem nehrály.
16. P
 okud je kabel poškozený, svěřte jeho výměnu pouze autorizovanému servisu.
17. N
 eplňte konvici vodou pokud je položená na
základně. Otřete veškerou vodu ze spodní plochy
konvice, než jí umístíte na napájecí základnu.
18. K
 onvici používejte pouze s přiloženou základnou.
19. N
 epoužívejte konvici k ohřívání čehokoliv jiného
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než vody. Používání doplňků nedoporučovaných
výrobcem, může způsobit požár, elektrický šok
a zranění.
VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE KONVICI NA NAKLONĚNÉM
POVRCHU. NEHÝBEJTE KONVICÍ PŘI UŽITÍ. NENAPLŇUJTE NAD OZNAČENÍ „MAX“, VROUCÍ VODA BY MOHLA
UNIKNOUT A ZPŮSOBIT OPAŘENÍ. NIKDY NESTAVTE
KONEV NA ZÁKLADNU, POKUD JE SPÍNAČ V ZAPNUTÉ
POLOZE.

POZOR HORKÝ POVRCH!
POUŽITÍ KONVICE
Při prvním užití je doporučeno naplnil konvici vodou
na maximum čerstvou vodou a dvakrát nechat uvařit
a vyprázdnit, aby jste se zbavili veškerých nečistot.
Nepijte tuto vodu.
1. Vyjměte konvici ze základny a naplňte. Otevřete víko
a napusťte vodu na požadovanou úroveň (ne pod
MIN a ne nad MAX). Zamáčkněte víko a postavte
konvici na základnu. VAROVÁNÍ: Pokud bude voda
naplněna pod značku MIN. může se zničit topné
těleso. Pokud bude voda nad značku MAX., může
z konvice po dosažení varu unikat.
2. Zapojte konvici do elektrické zásuvky a zapněte
tisknutím spínače 0/I. Ujistěte se, že je konvice
nasměrovaná vylévací hubicí od vás.
3. Konvice se vypne automaticky po uvaření vody.
4. Zvedněte konvici ze základny a vodu nalijte do požadované nádobky nebo hrnku.
5. Proces ohřevu může být kdykoliv přerušen vypnutím
spínače 0/I.

ÚDRŽBA
1. Nesnažte se konvici a základnu rozmontovat. Nejsou
zde žádné části, které by mohl měnit uživatel. K servisu nebo opravě využívejte pouze autorizovaný servis.
2. K prodloužení životnosti konvice ji pravidelně čistěte
od usazenin.
3. Vždy vypojte z elektrické zásuvky a nechte vychladnout před čištěním.
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4. Neponořujte kabel, konvici nebo základnu pod vodu.
5. Nepoužívejte chemikálie, drátěnku nebo hrubé
čističe k očištění vnější strany. Mohlo by dojít k poškrábání.
6. J e nutné konvici pravidelně zbavovat usazenin.
Usazování vodního kamene závisí na tvrdosti vody
a četnosti užití konvice.

ČIŠTĚNÍ
1. N
 aplňte konvici cca 0,5l bílého octa, zbytek doplňte
vodou a převařte. Nechte na hodinu odstát.
2. Vylijte směs z konvice. Zbytek usazenin vytřete
jemným hadrem.
3. N
 aplňte konvici čistou vodou, nechte ji ohřát, poté
ji vylijte. Toto zopakujte alespoň dvakrát. Konvice by
měla být zbavena usazenin a připravena k dalšímu použití.

VLASTNOSTI
• Termostat.
• Základna s možností otočení o 360°.
• Uskladnění kabelu v základně k nastavení jeho požadované délky.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájecí napětí : 220-240V 50-60Hz
Příkon: 1850W - 2200 W
Max. objem: 1,7 l
Délka přívodního kabelu: 70 cm

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
•n
 a přirozené opotřebení funkčních částí výrobku
v důsledku jeho používání
•n
 a servisní zásahy související se standardní údržbou
výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících
běžnému opotřebení… )
•n
 a závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím
apod.)
•n
 a mechanická poškození v důsledku pádu výrobku,
nárazu, úderu do něj apod.
•n
 a 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.

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.
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