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Skleněná rychlovarná konvice Gourmetmaxx, s volbou teploty             - Návod 
 

Jsme rádi, že jste vybrali tuto varnou konvici. Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny a ponechejte ji 

pro budoucí použití. Při průchodu zařízení je také poskytnout tuto příručku. Výrobce a dovozce nenesou žádnou 

odpovědnost, pokud jsou informace v tomto Pokyny nejsou brány v potaz. 

Návod 
Zařízení se smí používat pouze k ohřevu vody, nikoli k ohřevu mléka nebo jiných tekutin. Nepoužívejte přístroj na čaj, 

nebo připravit kávu. Přístroj je určen k soukromému použití, nikoliv pro komerční použití. Zařízení používejte pouze v 

souladu s pokyny. Jakékoliv další použití je považováno za nevhodné. Záruka se nevztahuje na vady spojené 

s nevhodným použitím, poškozením nebo pokusům o opravu. To platí i pro normální opotřebení. 

Bezpečnost 
• Toto zařízení může používat děti od 8 let nebo starší se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní dovednosti.  Děti 

nesmí provádět čištění a údržbu, pokud nejsou ve věku 8 let nebo starší a jsou pod dohledem.  

Upozornění: horké povrchy! Při zapnutém zařízení se zařízení dotýkejte na rukujeti.  

Dotkněte se rukojeti. Během provozu nebo krátce poté Zabraňte kontaktu s povrchem zařízení. To je stále velmi horké! 

• Zařízení není k dispozici pro kontrolu a čištění vždy odpojte od sítě. 

• Konvice používejte pouze s dodávanou základnovou stanicí. Nepoužívejte základní stanici s jinými zařízeními. 

• Nikdy nepřekračujte maximální kapacitu (značka MAX) věnujte pozornost ukazateli hladiny vody!). 

• Zařízení neprovádějte žádné změny. Napájecí kabel nesmějí být vyměňovány svépomocí. Pokud zařízení, připojovací 

kabel nebo síťová zástrčka zařízení jsou poškozené, výměnu musí provést servis. 

Nebezpečí újmy 
• Nebezpečí úrazu a udušení! Děti a zvířata ze zařízení udržujte obalový materiál mimo dosah dětí 

• Nebezpečí opaření! Pečlivě manipulujte s horkou vodou. 

Zabraňte kontaktu se stoupající párou. Víko neotvírejte během vaření. Před opětovným naplněním konvici ochlaďte. 

• Nepokládejte spotřebič během vaření vody. 

• Při přemísťování jednotky horkou vodou buďte opatrní. 

• Pomalu a opatrně nalijte vroucí vodu, aniž by zařízení běželo příliš rychle je nakloněna. 

• Síťovou šňůru zapojte tak, aby nepředstavovalo riziko výpadku. Napájecí kabel nenechte viset přes okraj stolů nebo 

kuchyňských pultů. 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
• Připojte zařízení pouze k správně nainstalované zásuvce s ochrannými kontakty. Zásuvka musí být po připojení také 

snadno přístupná, takže připojení k síti lze rychle odpojit. Napětí sítě musí být dodržovat technické údaje zařízení. 

Používejte prodlužovací kabely, jejichž technické údaje odpovídají údajům. 

• Nikdy nepoužívejte varnou konvici, základnu, napájecí kabel ani síťovou zástrčku ponořené do vody nebo jiných kapalin 

a ujistěte se, že nejsou od vody nebo mokrý. 

• Pokud základna spadne do vody, okamžitě odpojte napájecí zdroj. Nepokuste je vytáhnout z vody, když jsou připojeny 

k síti. 

• Nikdy nepoužívejte varnou konvici, základnu, napájecí kabel ani síťovou zástrčku, pokud jsou tyto součásti připojeny k 

síti, dotkněte se mokrými rukama. 

• Dávejte pozor, aby nedošlo k úniku vody do kontaktů na spodní straně 

• Před bouřkou vypněte napájení a odpojte síťovou zástrčku od elektrické zásuvky. 
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• Nenoste základní stanici za napájecí kabel. 

• Zařízení používejte pouze uvnitř. Přístroj není určen pro použití ve vlhké prostředí. 

• Napájecí kabel nesmí být rozdrcený, zalomený nebo umístěn přes ostré hrany a nepřicházejte do styku s horkými 

plochami (riziko přetržení kabelu). 

• Před každým použitím zkontrolujte poškození přístroje. Může to být jenom použít, pokud nemá žádné poškození! 

Nebezpečí ohně 
• Zařízení nepoužívejte v místech s velmi hořlavým prachem nebo toxických nebo výbušných výparů. 

• Uchovávejte dostatečnou vzdálenost od zdrojů tepla a otevřeného plamene, abyste zabránili poškození zařízení. 

• Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů. 

• Základnu vždy umístěte na suchou, vyrovnanou, pevnou a tepelně odolnou vodu. 

• Nepoužívejte spotřebič bez vody nebo s menším množstvím vody než značka MIN 

Pokud k tomu dojde, zařízení se automaticky vypne. v takovém případě nechte zařízení vychladnout před naplněním 

studené vody a zařízení je zapnut. 

• Udržujte přístroj čistý. 

hygiena 
• Před prvním použitím přístroj vyčistěte, abyste předešli poškození, před prvním použitím vyčistěte přístroj (viz kapitola 

"Čištění a péče"). 

• Udržujte přístroj čistý. 

Rozsah dodávky a Přehled zařízení 
1 Ovládací panel s kontrolkami 

2 Držadlo 

3  Základní stanice (včetně převíjení kabelu) 

4  LED osvětlení se změnou barvy 

              v závislosti na sadě teplota:  

               60 °C zelená 

70 °C modrá 

80 °C žlutá 

90 °C fialová 

100 °C červená 

5  varná plotna 

6  indikátor hladiny vody s MIN a MAX značkou 

7  výtok 

 

8 víko 
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9 indikátorů svítí s tlačítkem 

- / + pro výběr zvolené teploty 

10 - / + nastavení teploty 

11 Uveďte na 100 °C; ohřívač vody off zapnout / vypnout 

(tlačítko 3 sekundy držte stisknuté) 

 

 

 

 

 

 

Před prvním použitím 
• Nebezpečí udušení plastovými fóliemi! Držte děti a zvířata odstraňte obalový materiál. 

• Zařízení vyčistěte podle popisu v této kapitole. 

1. Rozbalte dodávku a zkontrolujte její úplnost (viz Kapitola .. Rozsah dodávky a přehled zařízení ") Pokud je konvice, 

základna, zástrčka nebo síťový kabel poškozeny Nepoužívejte přístroj (!), Ale kontaktujte zákaznickou službu. 

2. Před použitím přístroje odeberte veškerý obalový materiál veškeré štítky, které jsou na zařízení a pro ochranu při 

přepravě. 

3. Otřete konvici čistou vlhkou utěrkou. Opláchněte rychlovarnou konvici s trochou jemného čisticího prostředku a čisté 

vody. Ujistěte se však, že v kontaktech na spodní straně přístroje není voda, protože by dojít k zkratu. 

4. Na spodní straně základní stanice můžete kabel navíjet na požadovanou hodnotu Zvětšit nebo zmenšit délku. Poté 

kabel vložte do příslušného prostoru. 

5. Umístěte základní stanici na suchý a teplovzdorný plochý povrch, aby byla dostatečná vzdálenost k hořlavým 

předmětům. 

6. Připojte síťovou zástrčku do správně nainstalované a uzemněné zásuvky 220–240 V zásuvka s ochrannými kontakty. 

7. Naplňte konvici pitnou vodou až do značky MAX a nechte ji Přivést k varu (viz kapitola "Využití") a poté tuto vodu 

vylijte pryč. Tento proces opakujte dvakrát. 

8. Nyní je konvice připravena k použití! 

Použití 
• Nebezpečí opaření Pozor na unikající páru!  

• Nebezpečí opaření Používejte a ukládejte přístroj mimo dosah dětí a zvířat. Síťový kabel také nesmí být přístupný 

dětem. Mohl bys přístroj stáhnout na sebe. 

• Pozor! Horké povrchy Dotkněte se horkého zařízení pouze na rukojeti 

• Neplňte více vody než značka MAX, jinak může vroucí voda se může vytéct ven. 

 

1. Pokud jste již neučinili, umístěte základní stanici na suchý, pevný a tepelně odolný povrch a zapojte síťovou zástrčku 

správně nainstalovanou zásuvku. 

2. Odstraňte konvici ze základny.  

Stiskněte tlačítko na víku a nalijte pitnou vodu do konvice. Věnujte pozornost tomu, že množství vody je mezi 0,5 litry 

(značka MIN) a 1,7 litru (Značka MAX).  
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3. Zavřete víko a umístěte konvici na základnu. 

4. Vyberte jednu z následujících funkcí: 

A) Vařte vodu: 

- Krátce stiskněte tlačítko . Spotřebič zapne a zahřeje vodu 

do 100 ° C. Osvětlení LED svítí trvale červeně. 

B) Vroucí vodou a udržujte teplo: 

- Stiskněte tlačítko  Na 3 sekundy. Přístroj se zapne a zahřeje voda až do 100 ° C. Osvětlení LED bliká červeně.  Teplá 

voda bude po dobu 2 hodin: Vodu vždy ohřeje, když teplota klesne mezi 80–85 ° C. Dokud je funkce ohřevu je aktivována 

osvětlení LED bliká červeně. 

C) teplá voda: 

- Pokud nechcete vařit vodu, jen ji zahřejte, stiskněte tlačítko - / +, dokud se nerozsvítí kontrolní světlo vedle 

požadované teploty. Při nastavení teploty se změní barva LED osvětlení 

takto: 

60 °C Zelená 

70 °C modrá 

80 °C žlutá 

90 °C nachová 

Přístroj zapne a ohřeje vodu na nastavenou teplotu 

5. Přístroj se automaticky vypne, když je voda vařená nebo je nastavená teplota byla dosažena. Funkce udržování teploty 

zůstává aktivní po dobu 2 hodin, poté se přístroj vypne. 

 

~ Proces vaření a funkci "zůstat-horké" můžete kdykoli zastavit, stisknutím tlačítka  nebo vyndání konvice ze základny. 

6. Vyjměte konvici ze základny a nalijte vodu 

Nechte konvici vychladnout před doplňováním studenou vodou. 

Konvička může být uložena na základně, pokud ji nepoužíváte. 

Odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. 

Čistění a péče 
• Nebezpečí popálení! Před použitím přístroje nechte přístroj zcela vychladnout. 

• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním základny odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky. 

• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nikdy nepokládejte zástrčku do vody nebo do jiných kapalin.  

• Nikdy se nedotýkejte mokrými rukami konvice a základny. zařízení nepatří do myčky. 

• Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen. 

• Otírejte konvici zvenku (a v případě potřeby i základnu) čistou vlhkou utěrkou.  

Veškeré vápence Odstraňte odvápňovací prostředky. Postupujte podle pokynů odvápňovacího prostředku. 
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Poradce při potížích 
Pokud zařízení nefunguje nejprve zkontrolujte, zda to jste schopni opravit sami. 

Problém Možná příčina / řešení 

Zařízení se nezapne Je síťová zástrčka správně zapojena? 

Zkuste jinou zásuvku 

Je přístroje přehřátý? 

Počkejte až se ochladí a zkuste to znovu. 

Přístroj nepřivede vodu k varu Zkontrolujte, zda množství vody nekleslo pod 

značku MIN? 

Zařízení se nevypíná. Indikátor úrovně vod\ bliká červeně? Pak je 

aktivována funkce udržování teploty vody. 

Stiskněte  pro ukončení této funkce  

Během používání byl zjištěn nepříjemný zápach. Je zařízení používané poprvé? 

Vůně nastává při prvních použitích nových 

zařízení, 

Vůně by měla zmizet po několikátém použití 

Už jste odvápnili vařič? 

Opláchněte ho čistou vodou. 

 

Technická data 
Číslo výrobku: 08012 

Číslo modelu: WK-0825E 

Napájení: 220–240 V–50 /60 Hz 

výkon:  1850–2200 W 

Třída ochrany: I 

kapacita: 1,7 litru 


