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Spotřebič je určen pro používání 
v dom

ácnostia ne pro živnosten-
ské účely.
Slouží jen k ohřevu vody. N

esm
íte v něm

v žádném
 případě ohřívat polévku (v kon-

vici zůstane tuková pachuť a polévka
m

ůže přetéci), m
léko (připálí se a přete-

če), hotové nápoje, jako čaj nebo kávu
(konvice se zabarví). 
Přečtěte

si prosím
 pozorně návod 

k použití a uschovejte ho pro případ-
ného dalšího vlastníka spotřebiče.
B

ezpečnostnípokyny
Spotřebič odpovídá uznávaným

 technic-
kým

 pravidlům
 a platným

 bezpečnostním
předpisům

 pro elektrospotřebiče.
O

pravy a zásahy na spotřebiči sm
í

provádět jen odborník.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené
neodborným

 používáním
 a chybnou

obsluhou.

- N
edovolte dětem

 přístup ke spotřebiči.
- Spotřebič m

usí být připojen a provo-
zován jen v souladu s údajina typovém
štítku.

- N
ezapojujte spotřebič je-li tento

poškozen nebo je-li poškozen elektrický
přívodní kabel.

- Zástrčku vytáhněte ze zásuvky po kaž-
dém

 použití konvice nebo při závadě.
- Elektrický přívodní kabel nesm

í:
• přijít do styku s horkým

i předm
ěty;

• být veden přes ostré hrany.
- Poškozený elektrický přívodní kabel

m
usí být vym

ěněn autorizovaným
servisem

, aby se zabránilo ohrožení.
- Vyřazený spotřebič viditelně poškoďte

a řádně zlikvidujte.Bližší inform
ace 

o likvidaci obalu obdržíte na obecním
úřadě nebo v obchodě.

- Elektrický přívodní kabel se nesm
í

dotýkat konvice, protože je horká.
- N

ezapínejte prázdnou konvici.
N

erezová
ocel se zabarví a m

ůže se
poškodit.

- N
enaplňujte prázdnou konvici pokud je

horká:Spotřebič by se m
ohl poškodit

tepelným
 šokem

.
- Konvici používejte s podstavcem

,který
je na spodní straně

označen: 
Typ

W
K 10.

Vaše varná konvice
O

br. 1
a

U
závěr k otevření víka

b
Vypínač:
nahoře zapnuto(I), dole vypnuto

(0)
c

Konvice se dnem
 z nerezové

oceli
d

Konvice z nerezové
oceli

e
Kontrolka.

fU
kazatel stavu

vody.
g

Podstavec s navíjením
 kabelu.
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U
jištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujem

e, že na všechny výrobky distribuované
společností BSH

 dom
ácí spotřebiče s. r. o. našim

 obchodním
 partnerům

 bylo vydáno
prohlášení o shodě ve sm

yslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády. 
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně
plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním

 ceníku firm
y BSH

 dom
ácí spo-

třebiče s. r. o.

Záruční podm
ínky

Záruční list je průkazem
 práv spotřebitele ve sm

yslu O
bčanského zákoníku. N

áleží 
k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejm

é-
na v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným

 dokladem
práv uživatele. Ve vlastním

 zájm
u ho proto uschovejte. N

edílnou součástí záručního
listu je

doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová sm
louva ap.).  Pro případ

záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy
z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je m
ožno poskytnout jen v případě předložení vyplněného zá-

ručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (m
usí obsahovat druh

spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum
 prodeje, a označení prodávajícího 

v souladu s § 620, odst. 3 O
bčanského zákoníku).Záruční list vyplňuje prodejce a je 

v zájm
u spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je

platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné
záruční lhůty a to vadou m

ateriálu nebo výrobní vadou.Takto vzniklé závady je
oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. U

platnit záruku m
ůže spotřebitel 

u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li
spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm

, aby nesl v souvislosti
s tím

 zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm
. tyto případy:

a) O
potřebení používáním

 nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při
neodborné instalaci, nesprávném

 uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním
nebo údržbou v rozporu s návodem

 k obsluze nebo s další dokum
entací, která byla

předána spolu s výrobkem
, s právním

i předpisy, s příslušným
i technickým

i nebo
jiným

i norm
am

i).
b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo

včasnost reklam
ace (např. vzhledem

 k rozporu m
ezi údaji v záručním

 dokladu a na
výrobku, k chybějícím

 nebo neoprávněně pozm
ěněným

 údajům
 v záručním

 dokladu,
chybějícím

u, nečitelném
u nebo pozm

ěněném
u výrobním

u číslu výrobku, atd.)

Případné technické zm
ěny, tiskové

chyby a odlišnosti ve vyobrazení
jsou vyhrazeny bez upozornění.

Před prvním
 použitím

V konvici dvakrát vyvařte čistou vodu,
aby se konvice zcela vyčistila.

O
hřívání / vaření vody.

N
estavte podstavec a konvici na horkou

plochu nebo vedle ní. U
závěr ve sm

ěru
držadla vytáhněte, otevřete víko a konvici
(m

ůžete
i hrdlem

) naplňte. Přitom
 dbejte

na
ukazatel stavu naplnění vody. 

Plňte nejvýše ke značce M
AX. N

ebezpe-
čí opařenípři vyvření vody. Víko opět
uzavřete a nechte

zaklapnout, jinak
nefunguje

autom
atika pára-stop. Konvici

stavte jen na suchý podstavec. 
Je-li podstavec m

okrý:
•vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
•podstavec a plochu pod podstavcem

utěrkou vysušte;
•znovu zasuňte zástrčku do zásuvky.

Vypínač stiskněte
nahoru. Spotřebič

hřeje
kontrolka svítí. Zapnutí je m

ožné, jen
když je konvice na podstavci.
O

hřev se vypne, když
•voda vaří;
•konvici sundáte z podstavce;
•spotřebič je zapnutý, ale v konvici

není voda.
Po zapnutívíko nikdy neotvírejte -
nebezpečí opaření!

Č
ištění a údržba

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Konvici
zvenčía podstavec otřete vlhkým
hadrem

, nikdy
neponořujte do vody ani

nedávejte do m
yčky nádobí. 

Při m
írném

 znečištění nalejte do konvice
trochu octa, nechte

½
hodiny stát a vyčis-

těte
kartáčkem

 na nádobí. 

Při silném
 znečištění nechte

ocet převařit,
přitom

 pochopitelně vzniká ostrý zápach.
Konvici lze také vym

ýtm
ycím

 prostřed-
kem

. Po čištěnívypláchněte konvici
čistou vodou.
Ú

držbu spotřebič nevyžaduje.

O
dstraňování vodního kam

ene
Konvici pravidelně zbavujte vodního
kam

ene, nejpozději když
• se prodlužuje čas vaření;
• spotřebič se stává hlučnější;
• jsou vidětusazeniny.

Vodní kám
en z konvice lze odstranit

octem
 (viz "Č

ištění a údržba") nebo
prostředkem

 na odstraňování vodního
kam

ene. U
 těchto prostředků dávkujte

podle údajů výrobce a konvici naplňte. Při
vlastním

 odstraňování vodního kam
ene

dodržujte následující pokyny:
•R

oztok nechte
5 m

inut stát.
•Zapněte spotřebič, po 1 m

inutě
vypněte a nechte

10 m
inut stát. To

opakujte nejm
éně třikrát, eventuelně

vícekrát, vždy podle m
nožství vodního

kam
ene. V žádném

 případě roztok
nenechte vřít!Spotřebič by se m

ohl
poškodit. 

•Konvici, filtr a víko om
yjte čistou

vodou.

Zm
ěny jsou vyhrazeny
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c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním
, nahodilou  či živelnou událostí nebo

v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo vý-
padky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předm

ětů do
výrobku, vysoká tvrdost vody aj.

d) M
echanické poškození výrobku (např. pádem

, zlom
ením

, přetržením
 přívodního ka-

belu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.
e) Poškození způsobené použitím

 nevhodné náplně nebo nevhodným
i provozním

i
podm

ínkam
i.

f)
Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou
elektrom

agnetického signálu, rušivým
 elektrom

agnetickým
 polem

, příp. závadam
i 

v dom
ovní elektrorozvodné síti apod.

g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění,
seřizování, program

ování ad.) nebo kontrola param
etrů výrobku.

h) N
edostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), 

vč. param
etrů neuvedených v technické dokum

entaci výrobku, např.  m
íra hlučnosti

neuvedená v param
etrech výrobku.

i)
Poškození, nepovolené konstrukční zm

ěny, neodborný zásah úpravy nebo jiné 
zásahy do výrobku  provedené neoprávněnou  osobou či neautorizovaným
servisem

 (vč. poškození plom
b, pečetí nebo šroubů).

j) Výrobek, který  je používán k jiném
u než výrobcem

 stanoveném
u účelu, nad rám

ec
běžného používání – spotřebič je určen pro používání v dom

ácnosti. Záruka zaniká,
je-li spotřebič používán k profesionálním

 nebo kom
erčním

 účelům
.

Kupující nem
á právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době 

vyjm
uty z výrobku a vym

ěněny.

Prodávající i autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po kupujícím
 náhradu všech

nákladů, které jim
 vzniknou při neoprávněném

, neplatném
, opožděném

 nebo
neodůvodněném

 uplatnění práv záruky či při prodlení kupujícího s poskytnutím
potřebné součinnosti, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku, 
s ověřováním

 existence reklam
ované vady, atp.

R
ozšířená záruka nad rám

ec zákona
U

 spotřebičů (pračky, m
yčky) seriově vybavených systém

em
 "Aqua-stop" je výrobcem

poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systém
u a to po celou dobu

životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody
vodou způsobené chybou systém

u "Aqua-stop", poskytnem
e náhradu těchto škod.

U
pozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro
případnou předprodejní reklam

aci je třeba předložit řádně vyplněný reklam
ační

protokol a nevyplněný záruční list.




