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SOUČÁSTI
1. Napájecí základna otočná o 360° s prostorem pro 

uložení kabelu
2. Zobáček
3. Viko 
4. Tlačítko pro uvolnění víka
5. Průzor pro zjištění hladiny vody
6. Vypínač

CZ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO  
POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

Toto zařízení mohou používat děti od 
8 let, osoby s tělesným, senzorickým 
a mentálním hendikepem a nezkušení 
uživatelé za předpokladu, že budou pod 
dohledem nebo poučeni o bezpečném 
použití zařízení a rizicích souvisejících 
s jeho používáním, a tomuto poučení 
porozumí. Děti si nesmí se zařízením 
hrát. Čistění a údržbu zařízení smí 
provádět pouze děti starší 8 let, a to 
pouze pod dohledem. Zařízení i napájecí 
kabel uchovávejte mimo dosah dětí 
mladších 8 let.
Používejte vždy pouze tu napájecí 
základnu, která byla dodána s tímto 
zařízením.
Zařízení nikdy nenaplňujte nad značku 
MAX. Pokud konvici přeplníte, vařící 
voda může přetékat.
Je-li napájecí kabel poškozen, je nutné, 
aby jeho výměnu provedl výrobce, 
jeho servisní zástupce nebo obdobně 
kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k 
ohrožení.

• Toto zařízení se při provozu zahřívá. Dbejte na to, 
abyste se při provozu nebo během chladnutí výrobku 
nedotýkali jeho pláště. Předejdete tak riziku popálení, 
opaření, vzniku požáru nebo jinému zranění osob či 
vzniku škody na majetku.

• Nikdy nepoužívejte toto zařízení k jinému účelu, než 
k jakému je určeno. Toto zařízení je určeno pouze pro 
domácí použití. Nepoužívejte toto zařízení venku.

• Před manipulací se zástrčkou nebo před zapnutím 
zařízení se ujistěte, že máte suché ruce.

• Zařízení vždy používejte na stabilním, bezpečném, 
suchém a rovném povrchu.

• Toto zařízení nesmí být umístěno v blízkosti 
potenciálně horkých povrchů (jako jsou například 
plynové či elektrické plotny).

• Nikdy neponořujte jakoukoli část zařízení, napájecí 
kabel nebo zástrčku do vody či jiné tekutiny.

• Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské 
linky, dotýkat se horkých povrchů ani ho nenechávejte 
zamotaný, přiskřípnutý nebo stlačený.

• Pokud v důsledku pádu zpozorujete únik vody ze 
zařízení nebo poškození zařízení, přestaňte zařízení 
používat.

• Po použití a před čištěním zařízení se ujistěte, že je 
zařízení vypnuté a není zapojeno do zásuvky.

• Před čištěním či uschováním vždy nechejte zařízení 
vychladnout.

• Během používání nikdy nenechávejte zařízení bez 
dozoru.

• Před připojením zařízení ke zdroji napájení se 
ujistěte, že napětí zdroje je stejné jako napětí 
vyznačené na zařízení.

• Dejte pozor na páru vycházející ze zobáčku nebo 
zpod víka, zejména během vylévání a doplňování 
vody. Během vaření nikdy neotevírejte víko.

• Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud v něm není 
dostatek vody pro správný provoz.

• Zařízení nikdy nezapínejte naprázdno.
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POUŽÍVÁNÍ KONVICE
1. Vyjměte konvici z napájecí základny a naplňte ji 

vodou buď přes zobáček, nebo otevřeným víkem. 
Konvici nikdy nepřeplňujte a vždy se ujistěte, že je 
v ní dostatek vody (přibližně 250 ml) pro správnou 
funkci (obr. 1).

2. Umístěte konvici do napájecí základy a zkontrolujte 
hladinu vody (obr. 2). 

3. Pokud jste sundali víko, vraťte ho zpět na místo a 
poté konvici zapněte. V zájmu bezpečnosti provozu 
zkontrolujte, že jste víko nasadili správně (obr. 3). 

4. Jakmile voda dosáhne bodu varu, konvice se 
automaticky vypne (obr. 4).  

5. Konvici rovněž můžete kdykoli vypnout ručně (obr. 5).

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Odstraňte veškeré obaly a propagační materiály z 
konvice a umístěte ji na stabilní, bezpečnou, suchou a 
rovnou pracovní plochu daleko od okraje.
Před připojením konvice ke zdroji napájení se ujistěte, že 
napětí zdroje je stejné jako napětí vyznačené na zařízení. 
Zapojte zástrčku do vhodné zásuvky a zkontrolujte, zda 
napájecí kabel nevisí z pracovní plochy. Přečnívající 
napájecí kabel je možné uschovat v napájecí základně.  
Vyjměte konvici z napájecí základny. Naplňte ji až po 
značku MAX.
Umístěte konvici zpět do napájecí základny. Zapněte 
konvici, nechejte převařit vodu a poté ji vylijte. Tento 
postup zopakujte dvakrát. Odstraníte tím všechny 
pozůstatky z výrobního procesu.

KDYŽ ZAPNETE PRÁZDNOU KONVICI
Pokud zapnete konvici, aniž by v ní byl dostatek vody, 
bezpečnostní zařízení konvici automaticky vypne, aby 
nedošlo k jejímu poškození. Pokud k této situaci dojde:
• Odpojte konvici a nechejte ji vychladnout. Jakmile 

konvice dostatečně vychladne, bezpečnostní zařízení 
se samo resetuje.

• Po resetování bezpečnostního zařízení naplňte 
konvici chladnou vodou a používejte ji jako obvykle.

CZ
ČIŠTĚNÍ

1. Před čištěním nebo odstraňováním vodního kamene 
vypojte konvici ze zásuvky a nechejte ji zcela 
vychladnout. 

2. Plášť konvice očistěte vlhkým hadříkem a poté ho 
suchým jemným hadříkem vyleštěte. Nepoužívejte 
drátěnky ani drsné/abrazivní čističe. 

3. Konvici pravidelně zbavujte vodního kamene, abyste 
zajistili její efektivní provoz. Při používání přípravku 
pro odstranění vodního kamene postupujte důsledně 
dle pokynů výrobce.

ČIŠTĚNÍ FILTRU
• Vypojte konvici ze zásuvky a nechejte ji zcela 

vychladnout.
• Otevřete víko a vyjměte filtr zpoza zobáčku (obr. 6).
• Propláchněte filtr pod tekoucí vodou a přitom ho 

očistěte měkkým kartáčkem (obr. 7). 
• V oblastech s tvrdou vodou může být při čištění filtru 

nutné použít přípravek k odstranění vodního kamene. 
Při používání přípravku pro odstranění vodního 
kamene postupujte důsledně dle pokynů výrobce.  

• Filtr můžete bez obav umývat také v myčce nádobí.
• Vložte filtr zpět do konvice.

TURN ON YOUR CREATIVITY®

Tým Breville® vám pomůže objevit vaši kreativitu a 
otevře vám bránu do neomezeného světa jídla a nápojů. 
Nemusíte cestovat daleko – pouze ke svému počítači, 
tabletu nebo mobilu – na našich webových stránkách 
ZDARMA najdete nejlepší tipy a recepty, které mohou být 
inspirací pro vaši představivost. Připojte se k nám n a:   
www.turnonyourcreativity.com  

®
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CZ
WEEE

Elektrická zařízení určená k likvidaci nesmí být 
zlikvidována jako domovní odpad. Jestliže je to možné, 
recyklujte prosím. Chcete-li získat více informací 
o recyklaci a směrnicích WEEE, napište nám na 
enquiriesEurope@jardencs.com..

ZÁRUČNÍ LIST 
Uschovejte si prosím doklad o koupi, bude požadován při 
případném uplatňování této záruky.
Jak je uvedeno v tomto dokumentu, na toto zařízení se 
vztahuje záruka 2 roky od data zakoupení.
Pokud během této záruční doby zařízení přestane z 
důvodu pochybení při výrobě nebo konstrukci fungovat, 
vraťte je v místě zakoupení. Vezměte s sebou doklad o 
koupi a kopii tohoto Záručního listu.
Práva a výhody dané touto zárukou doplňují vaše 
zákonná práva, jež touto zárukou nejsou dotčena. Pouze 
společnost Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited 
(„JCS (Europe)“) má právo měnit tyto podmínky.
Společnost JCS (Europe) se zavazuje, že v záruční 
době zdarma opraví nebo vymění toto zařízení nebo 
jakoukoli jeho část, jež nebude správně fungovat, a to za 
předpokladu, že:
• včas vyrozumíte prodejce nebo společnost JCS 

(Europe) o zjištěném problému; a
• zařízení nebylo žádným způsobem upraveno nebo 

poškozeno, nesprávně používáno, opravováno či 
upravováno osobou neautorizovanou společností JCS 
(Europe).

Tato záruka se nevztahuje na závady, jež se vyskytnou 
v důsledku nesprávného použití, poškození, nešetrného 
zacházení, použití zařízení s nesprávným napětím, 
přírodních vlivů, událostí mimo kontrolu společnosti 
JCS (Europe), oprav nebo úprav provedených osobou 
neautorizovanou společností JCS (Europe) nebo 
nedodržování návodu k použití. Tato záruka se navíc 
nevztahuje na běžné opotřebení, jako je mimo jiné i 
mírné vyblednutí barev či poškrábání zařízení.
Práva daná touto zárukou se vztahují pouze na prvního 
majitele a nezahrnují komerční či komunitní použití 
zařízení.
Pokud je součástí vašeho zařízení i specifická záruka 
či garance platná pro danou zemi, platí podmínky této 
specifické záruky či garance, a nikoliv záruční podmínky 
uvedené v tomto dokumentu. Další informace vám sdělí 
místní autorizovaný prodejce.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside
Cheadle Royal Business Park
Cheadle
SK8 3GQ
UK  


