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Před prvním použitím

Konvici naplňte dvakrát čistou vodou,
nechte vodu pokaždé vařit, abyste konvici
zcela vyčistili.

Při prvním použití přidejte do vody polév-
kovou lžíci potravinářského octa.

Ohřev vody  

Sledujte při čtení obrázky.
Prázdný spotřebič nezapínejte, mohlo by
dojít k jeho poškození.

Dbejte na označení max!

Vařte jen s uzavřeným víkem, nasazeným
filtrem, jinak automatika vypínání tlakem
páry nefunguje!

Nebezpečí opaření 
Víko neotvírejte, pokud je horké. Nechte
spotřebič 5 minut ochladit, než znovu na-
plníte vodu.

Info: 
Spotřebič se vypne teprve po ukončení
vaření.

Upozornění:
Z fyzikálních příčin se může na podstavci
tvořit kondenzovaná voda. To je však nor-
mální proces, konvička není netěsná.

Návod k použití, prosím, pečlivě pro-
čtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte!

Tento spotřebič je určen pro použití 
v domácnosti a nikoliv pro živnosten-
ské použití.

Tento návod popisuje různé modely: 
2400 W / 240 a 3100 W / 240 V.

Případné technické změny, tiskové chyby
a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhra-
zeny bez upozornění.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.

Spotřebič připojte a provozujte pouze podle
údajů na typovém štítku. 

Děti udržujte mimo dosah spotřebiče. 
Spotřebič používejte jen tehdy, pokud kabel
a spotřebič nejsou poškozeny. 
Zástrčku vytáhněte po každém použití 
a při závadě. 
Opravy na spotřebiči, např. výměnu poško-
zeného kabelu, smí provádět pouze auto-
rizovaný servis, aby se předešlo ohrožení.
Během provozu mějte spotřebič vždy
pod dohledem!

Důležité
Používejte konvici jen s podstavcem, který
je označen značkou 
typ CTWK11, CTWK13 pro 2 400 W 
a typ CTWK 12, CTWK 14 pro 3 100 W. 
Spotřebiče s vysokým výkonem mohou být
při vaření hlučnější. 
Varnou konvici  plňte výlučně vodou,
např. mléko nebo instantní produkty se
připalují a poškozují spotřebič. 
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Čištění a odstraňování vodního
kamene

Konvičku nebo podstavec nikdy nepono-
řujte do vody ani nemyjte v myčce na
nádobí! 
Nepoužívejte parní čističe. 

• Vytáhněte zástrčku.

• Konvici a podstavec otřete zvenčí vlhkou
utěrkou, nepoužívejte žádné ostré nebo
drhnoucí čistící prostředky. 

• Konvici a filtr na vápenité usazeniny
opláchněte čistou vodou.

Pravidelné odstraňování vodního
kamene
– prodlužuje životnost spotřebiče 

– zaručuje bezchybnou funkci

– zkracuje dobu vaření vody

– spoří energii.

Vodní kámen odstraňte z konvice  pomocí
octa nebo pomocí běžných prostředků na
odstraňování vodního kamene z obchodní
sítě.

• Konvici naplňte vodou až k označení
max a nechte vodu převařit. Poté přidejte
lžíci potravinářského octa a nechte
působit několik hodin. 

• Nebo použijte prostředek na odstraňo-
vání vodního kamene podle údajů
výrobce. V žádném případě nenechte
vařit.

• Vyjměte filtr na vápenité usazeniny 
a vložte jej do malého množství octa.

• Poté opláchněte konvici a filtr na vápe-
nité usazeniny čistou vodou.
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Pozor: Zbytky vodního kamene a vápeni-
tých usazenin neodstraňujte v žádném
případě pomocí tvrdých předmětů, jinak
poškodíte těsnění.

Odstranění drobných závad
svépomocí

Spotřebič nehřeje a světelná kontrolka ne-
svítí zapnula se ochrana proti přehřátí.

• Vypínač dejte do polohy vypnuto, konvici
(po delší době chladnutí) sejměte a znovu
nasaďte. Spotřebič můžete znovu zap-
nout 

Spotřebič se před ukončením procesu
vaření vypne spotřebič je zanesen
vodním kamenem.

• Spotřebič zbavte vodního kamene podle
návodu.

Likvidace

Tento spotřebič je označen 
v souladu s evropskou směrnicí
2002/96/EG o nakládání s doslou-
žilými elektrickými a elektronickými 

spotřebiči (WEEE, waste electrical and
electronic equipment). Tato směrnice sta-
novuje jednotný rámec pro zpětný odběr
a recyklování použitých spotřebičů v ze-
mích EU.

O aktuálních možnostech likvidace se
laskavě informujte u svého prodejce.

Změny jsou vyhrazeny.
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Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě
Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované
společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno pro-
hlášení o shodě ve smyslu 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 firmy BSH domácí spo-
třebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží 
k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména
v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv
uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je
doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty
prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného zá-
ručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče,
typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu 
s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spo-
třebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pou-
ze 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 materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je opráv-
něn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizo-
vaného 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) Opotřebení 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 dokumentací, která byla
předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo
jinými normami).

b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včas-
nost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na vý-
robku, k chybějícím nebo neoprávněně pozměněným údajům v záručním dokladu,
chybějícímu, nečitelnému nebo pozměněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)
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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 předmětů do
výrobku, vysoká tvrdost vody aj.

d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetržením přívodního ka-
belu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.

e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními pod-
mínkami.

f ) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetic-
kého signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektro-
rozvodné síti apod.

g) Součástí záruky není bezplatné uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování,
programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.

h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů
neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená 
v parametrech výrobku.

i ) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zá-
sahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem
(vč. poškození plomb, pečetí nebo šroubů).

j )  Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec
běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká,
je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vy-
jmuty z výrobku a vyměněny.

Rozšířená záruka nad rámec zákona
U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem
poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu
životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniknou li škody vodou
způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce
Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro pří-
padnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol 
a nevyplněný záruční list.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků
Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do
styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č. 258/2000 Sb.,
vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do
styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.
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