NÁVOD K OBSLUZE
VARNÁ KONVICE CS1

Dovozce a autorizovaný servis:

SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267

Před použitím přístroje si pozorně pročtěte návod k obsluze!
1. Bezpečnostní pokyny:
•
Varnou konvici lze používat pouze k účelům popsaným v tomto návodu k obsluze.
Návod si důkladně prostudujte a uschovejte po celou dobu používání.
•
Před použitím se ujistěte, že napětí v zásuvce je stejné jako v návodu tak na typovém
štítku konvice.
•
Během provozu se jednotlivé části konvice značně zahřívají, proto vzniká riziko
popálení, dbejte zvýšené opatrnosti a konvici uchopte vždy jen za držadlo. Konvici
držte rovně, když obsahuje vařící vodu.
•
Nezapínejte konvici, jestliže je poškozena přívodní šňůra nebo vidlice, konvice upadla
nebo byla namočená.
•
Nenechávejte elektrickou šňůru převěšenou přes hranu stolu, mohla by se poškodit.
•
Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama.
•
Chraňte zařízení před elektrickým zkratem, neponořujte ho do vody ani žádné jiné
tekutiny.
•
V případě zapnutí prázdné konvice tepelná pojistka vypne spotřebič, Konvice bude
připravena k provozu po ochladnutí topného tělesa.
•
Před použitím zařízení postavte pouze na suché, rovné, nekluzné ploše. Spotřebič
neodkládejte na sporáky, varné desky nebo v blízkosti otevřeného plamene. Konvici
neodkládejte na horké předměty.
•
Používejte pouze podstavec, který byl dodán s touto konvicí.
•
Vypněte zařízení ze zásuvky pokud jej právě nepoužíváte nebo před čištěním.
•
Nikdy nezapínejte konvici bez vody.
•
Nenaplňujte konvici nad značku MAX, hrozí nebezpeční vystříknutí horké vody.
Hladina vody musí vždy přesahovat značku MIN.
•
Nenalívejte vodu do konvice strojící na podstavci. Podstavec musí být suchý a čistý.
•
Zapnutou konvici nenechávejte bez dozoru a umístěte ji mimo dosah dětí.
•
Nikdy nezapínejte konvici když je víko otevřené. Horká pára může způsobit opaření,
buďte proto opatrní a dbejte, aby nedošlo ke kontaktu horké páry s pokožkou.
•
Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem, nefunguje pak automatické vypínání po
dosažení bodu varu.
•
Konvice je určená pouze pro použití v domácnosti.
•
Konvice je určená pro styk s potravinami. Nepoužívejte konvici k jiným úkonům, než
vaření vody.
•
Neoprávněným osobám není dovoleno provádět opravy vnitřní elektrické instalace
konvice.
•
Demontáž (rozebírání) konvice je nepřípustná.
•
Výrobce není zodpovědný za konvici používanou v nesouladu s návodem.
•
V případě zřejmého poškození výrobků nebo kabelu se obraťte na autorizovaný servis.
Pozor! Výměnu přívodního kabelu smějí provádět pouze pracovníci autorizovaných
servisů.
2. Obsluha konvice:
•
Pozor! Správné fungování konvice je zaručeno jen při důkladně uzavřeném víku.
•
Konvici uchyťte za držadlo a mimo podstavec ji naplňte vodou. Voda musí přesahovat
značku MIN a nesmí překračovat značku MAX.

•
•
•

Stlačením tlačítka na víku víko otevřete. Po naplnění konvice víko opět důkladně uzavřete.
Postavte konvici na podstavec a vložte zástrčku do zásuvky.
Zapněte konvici stlačením vypínače do pozice zapnuto. Po zapnutí se rozsvítí kontrolka.
Po uvaření vody vypínač konvici automaticky vypne. Konvici je možno vypnou i v průběhu
vaření přepnutím vypínače do pozic vypnuto. Opětovné zapnutí konvice po automatickém
vypnutí je možné asi po 30 sekundách.

3. Čištění a údržba:
•
Před prvním použitím naplňte konvici po značku MAX, vodu převařte a vylijte.
•
Před čištěním zkontrolujte zda konvice je odpojená z elektrické sítě a je ochlazená.
•
Při čištění nepoužívejte drátěnku, došlo by k poškození povrchové úpravy.
•
Vodní kámen odstraníte kyselinou citrónovou, běžným 8% octem nebo běžně dostupnými
prostředky na odstraňování kamene.
Způsob odstranění:
Pomocí kyseliny citrónové: svařte půl litru vody, přidejte 25 g kyseliny citrónové a
nechte směs odstát asi 15 minut
Pomocí běžného 8% octu: konvici naplňte půl litrem octa, ponechte ji v klidu BEZ
VAŘENÍ po dobu asi 1 hodiny
Pomocí prostředku na odstraňování vodního kamene: řiďte se pokyny výrobce
Celou činnost opakujte podle potřeby dvakrát až třikrát. Po vyčištění konvici opláchněte čistou
vodou a utřete hadříkem. Nepoužívejte zařízení dříve než celkově vyschne. Nepoužívejte jiné
metody čištění než doporučené.
Pozor! Neponořujte kabel, zástrčku ani celé zařízení do vody.
4. Technické údaje:
Objem: 1,7 litry
Příkon: 2000 W
Napětí/frekvence: 230V/50Hz

provedení výrobku odpovídá evropským normám
výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)

