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VÝSTRAHA!   Nesundavejte ani nepokládejte konvici v ZAPNUTEM STAVU na napájecí podstavec. Může dojít k jeho poškození. 
Před prvním použitím: 
- Před zapojením do zásuvky si zkontrolujte informace uvedené na výrobním štítku spotřebiče. 
- Před prvním použitím vyčistěte zásobník vody, v žádném případě však napájecí šňůru, zástrčku ani ohřívač vody neponořujte do vody      
- ani jiné kapaliny 
- Nejprve uvařte dvě dávky vody, aniž byste je použili 
- Abyste předešli případným nebezpečným situacím, umísťujte spotřebič vždy na vodorovnou a rovnou plochu. 
- Při používání je nutno chránit spotřebič před dětmi, kryt musí být pevně uzavřen, abyste zabránili úniku nebo vyšplíchnutí vroucí vody. 
- Prázdný spotřebič se nesmí zapojovat do zdroje elektrického proudu. Abyste zabránili poškození spotřebiče, nikdy jej nezapínejte, 
pokud je prázdný. 
- Vodu naplňte podle nastaveného ukazatele, minimální hladina vody je označena symbolem MIN, maximální hladina symbolem MAX. 
- Po použití odpojte spotřebič od zdroje elektrického proudu. 
PRO ZAJIŠTĚNÍ VAŠÍ BEZPEČNOSTI 
Napájecí šňůru, zástrčku ani ohřívač vody neponořujte do vody ani jiné kapaliny 
V žádném případě nepoužívejte poškozenou napájecí šňůru, zástrčku nebo ohřívač vody. 
Spotřebič neumísťujte na horký plynový či elektrický vařič nebo do vyhřáté trouby. 
Nepoužívejte jinou kapalinu než vodu 
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než pro který je určen 
Vnější části spotřebiče čistěte pouze jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte prostředky na cídění, při 
čištění musí být spotřebič vypnut! 
Ohřívač může dosahovat vysokých teplot; spotřebič a napájecí šňůru je nutno neustále chránit z dosahu dětí. 
Pravidelně odstraňujte vodní kámen. 
- Černý spínač ‘SOFT TOUCH’  Po naplnění dostatečným množstvím vody a řádném uzavření víka stiskněte tlačítko “I”, rozsvítí se  
- kontrolka a voda se začne zahřívat, dokud nedosáhne varu. Stiskem tlačítka “O” je možno ohřev vody kdykoli zastavit, kontrolka v  
- tomto případě zhasne 
- Automatické vypnutí po dosažení varu: Spotřebič se automaticky vypne, jakmile začne voda vařit, současně zhasne i kontrolka. Před 
opětným ohříváním vody (stiskem tlačítka “I”) je nutno vyčkat alespoň 3 minuty 
- Ochrana před chodem nasucho: Pokud jste spotřebič omylem zapnuli, aniž byste jej naplnili vodou, bezpečnostní prvek chránící 
přístroj před chodem nasucho zajistí tzv. sekundární ochranu 
- Tepelná pojistka: Pokud selže automatické vypnutí i ochrana před chodem nasucho, tepelná pojistka 
- zajišťující tzv. terciární ochranu - automaticky přeruší napájení. 
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ! 
- Spotřebič neponořujte do vody! Vnější části čistěte pouze navlhčeným hadříkem a jemným čisticím prostředkem. 
- Výrobek nerozebírejte. Servis a opravy výrobku smí provádět pouze pověřený zástupce nebo servisní centrum. V žádném případě se 
nepokoušejte spotřebič opravovat svépomocí. 
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče. 
 
Pokyny Před použitím si prosím důkladně pročtěte tento návod a uchovejte jej pro případ pozdější potřeby. 
 
 
Technické parametry verze 24V: Napájecí napětí 24V  
                                                      Příkon  300W 
                                                      Obsah 0,5l 
                         

Technické parametry verze 12V : Napájecí napětí 12V¨ 

                                                            Příkon 150W 

                                                            Obsah 0,5l 

 


