Návod k používání
Elektrická konvice „RETRO“ - 491609, 491616, 491623

Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o
kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných technických předpisů a právních předpisů
na bezpečnost přístrojů. Prosím přečtěte si před zahájením používání přístroje tento
Návod k používání a uchovávejte jej na bezpečném místě. Věnujte prosím pozornost
zejména bezpečnostním pokynům.

491609

491616

Návod k používání uložte na bezpečném místě!

491623

CZ

Bezpečnostní pokyny
1. Před zahájením používání si pečlivě přečtěte Návod k používání, věnujte pozornost
zejména bezpečnostním pokynům.
2. V případě, že tento přístroj předáte třetí osobě, ujistěte se o tom, že jste s přístrojem
předali i tento Návod k používání.
3. Neposkytuje se žádná záruka za škody nebo ztráty, které mohou být způsobeny
nesprávným používáním nebo nesprávným zacházením. Tento přístroj je určen pouze
k domácímu používání.
4. Prosím ověřte si nejdříve, že typ elektrického proudu a napětí, které máte k dispozici
odpovídá typu el. proudu a napětí uvedeném na štítku přístroje.
5. Nedotýkejte se elektrické konvice nebo zástrčky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
6. Nepoužívejte zásuvky, které jsou již používány k napájení jiných přístrojů.
7. Elektrickou konvici provozujte pouze pod dozorem a pro stanovený účel.
8. Děti si neuvědomují nebezpečí plynoucí z manipulace s elektrickými přístroji. Proto
udržujte elektrické přístroje mimo dosah dětí.
9. Elektrickou konvici umístěte na nehořlavý, rovný a stabilní povrch, mimo dosah horkých
vrchní částí kamen, zdrojů otevřeného ohně a tepla.
10. V blízkosti elektrické konvice nepoužívejte žádné hořlavé, žíravé nebo zásadité látky.
11. Zástrčku vytáhněte ze zásuvky po každém použití a také:
- v případě selhání funkce, je-li elektrická konvice v provozu,
- při čištění,
- prosím uchopte přívodní kabel za zástrčku, nikoli za přívodní kabel samotný.
Neponechávejte přívodní kabel viset dolů.
12. Prosím, s konvicí nemanipulujte, je-li v provozu.
13. Nikdy neponořujte přístroj, přívodní kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
Nečistěte konvici v myčce.
14. Přívodní kabel pravidelně kontrolujte, zda není poškozen. Zabraňte zmáčknutí nebo
ohnutí kabelu, tření kabelu o ostré hrany a styku z horkými povrchy. Dojde-li
k poškození přívodního kabelu, musí být vyměněn odborně způsobilou osobou.
15. Přístroj prosím nepoužívejte, pokud zjistíte jeho poškození nebo došlo-li k jeho pádu.
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16. Nikdy se nepokoušejte přístroj otevřít nebo opravit. V případě selhání přístroje může být
tento opraven pouze kvalifikovanou osobou.
17. Prosím nepoužívejte žádná příslušenství nebo náhradní díly, které nejsou doporučeny
výrobcem za účelem zabránění poškození přístroje a způsobení zranění.

Před zahájením používání
• Prosím, nejdříve si přečtěte pečlivě Návod k používání a bezpečnostní pokyny.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Nyní přístroj otřete měkkým hadříkem (je-li třeba mírně navlhčeným). Výstraha: při
čištění nepoužívejte žádné žíravé kapaliny, nebo brusné čistící prostředky.
Poté, je-li potřeba, osušte přístroj.
• Zcela rozviňte přívodní kabel a zástrčku vložte do vhodné zásuvky.
• Naplňte konvici studenou vodou po značku „Max“, uzavřete zcela víko a přiveďte
vodu k varu. Vylijte prosím tuto vodu a tento postup opakujte 2 – 3x. Poté je konvice
připravena k používání.

Začínáme
• Překontrolujte, že elektrický proud a napětí, které máte k dispozici, a odpovídá údajům
uvedeným na výrobku.
• Umístěte konvici na vhodný povrch (ne na kovový povrch, textilie apod.).
• Naplňte požadované množství vody (mezi značku „Min“ a „Max“) do konvice a uzavřete
víko.
• Pokud použijete příliš málo vody (pod značku „Min“), může dojít ke zkrácení životnosti
topného tělíska. Pokud použijete příliš mnoho vody (nad úroveň značky „Max“), může
dojít k úniku vroucí vody ven a opaření.
• Vložte zástrčku do vhodné zásuvky (230 V, střídavý proud/50 Hz) a zapněte vypínač.
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• Konvice začne ohřívat vodu. Kontrolka se nasvítí, je-li konvice v provozu.
• Jakmile se začne voda vařit, konvice se automaticky vypne. Pokud je třeba přivést znova
vodu k varu, prosím počkejte několi sekund před tím, než konvici zapnete znova.
Výstraha: při odklopení víka konvice po přivedení vody k varu z ní vychází
horká pára. Uchopte prosím konvici pouze za rukojeť.
Automatické bezpečnostní vypnutí konvice
Konvice je vybavena automatickým spínačem bránícím přehřátí není-li dostatek vody
v konvici. Dojde-li k bezpečnostnímu vypnutí konvice, prosím konvici vypněte a odpojte
zástrčku ze zásuvky a počkejte přibližně 10 minut. Poté konvici naplňte studenou vodou
minimálně po značku „MIN“, vložte zástrčku zpět do zásuvky a zapněte konvici jako
obvykle.
Čištění a péče
• Vždy před zahájením čištění vypněte přístroj, vyjměte zástrčku ze zásuvky a ponechte
přístroj vychladnout.
• Otřete konvici vlhkým hadříkem.
• K čištění nepoužívejte žádné ostré předměty, alkohol, rozpouštědla, kartáčky nebo brusné
čistící prostředky.
• Osušte přístroj suchým hadříkem před uložením nebo opětovným použitím.
• Nádrž na vodu čistěte v pravidelných intervalech pomocí standardních prostředků pro
odstranění vodního kamene v závislosti na tvrdosti vody v místě používání konvice. Při
takovém čištění postupujte dle návodu výrobce odstraňovače vodního kamene.
• Prosím nepoužívejte odstraňovače vodního kamene obsahující kyselinu fosforečnou
a/nebo sulfonamid nebo podobné látky. Tyto látky mají negativní vliv na životnost
konvice.
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• Pro čištění filtru postupujte dle následujících kroků:
– vypněte konvici, odpojte zástrčku ze zásuvky a ponechte konvici vychladnout,
– otevřete víko konvice a vyjměte filtr umístěný u výtoku z konvice jeho vytlačením směrem
vzhůru,
– vyčistěte filtr za použití horké vody a slabého mycího prostředku,
– poté jej osušte čistým hadříkem,
– nyní vložte filtr zpět na své místo, ujistěte se, že je vše ve správné poloze,
• nyní je konvice připravena k opětovnému použití.

Technické údaje
Provozní napětí:
Příkon:
Objem:
Výška:
Průměr:

220 – 240 V ~ 50 Hz
2000 W - 2400 W
1,7 l
24,5 cm
15 cm

Pouze pro domácí použití!
Neponořujte do kapaliny!

Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje. Záruka se nevztahuje na běžné
opotřebení, používání k jinému než stanovenému účelu, nesprávné zacházení, nesprávné
používání, nesprávnou údržbu a čištění, záměrné poškození, přepravu nebo havárii
stejně jako zásah neoprávněnou osobou. Tato záruka musí být předána spolu
s neotevřeným přístrojem.
Záruku lze vymáhat, pouze je-li současně s přístrojem předložena účtenka/doklad o
zakoupení přístroje.

Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Suchdolská 782, 252 62 Horoměřice,
tel +420 233 920 405, email: mobax@mobax.cz

