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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na 
etiketě produktu a že zásuvka je uzemněná.
Nedávejte kabel, zástrčku nebo jinou část přístroje do vody ani 
jiné tekutiny. Nevystavujte elektrické spoje vodě. Ujistěte se, 
že máte naprosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo 
zapnete přístroj. 
Pokud přístroj omylem spadne do vody, okamžitě ho odpojte. 
Nedotýkejte se vody!
Pravidelně kontrolujte přívodový kabel, abyste zjistili viditelná 
poškození. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven u 
oficiálního technického servisu Cecotec, aby se tak předešlo 
jakýmkoli nebezpečím. 
Nepřesouvejte přístroj pomocí kabelu ani za přívodový kabel 
netahejte. Nepoužívejte kabel jako rukojeť. Neohýbejte kabel 
kolem rohů ani kolem hran ostrých předmětů. Nepřesouvejte 
přístroj přes přívodový kabel. Udržujte kabel v bezpečné 
vzdálenosti od teplých povrchů.
Přístroj nepoužívejte, pokud kabel, zásuvka nebo struktura 
vykazují poškození, nefungují správně, nebo spadly.
Nepoužívejte přístroj v uzavřených prostorách, kde by se mohly 
vyskytnout výbušné nebo hořlavé páry.
Tento produkt může být používán osobami s mentálním, 
fyzickým nebo senzorickým omezením, nebo osobami, kterým 
chybí zkušenost nebo znalost, pokud jsou pod dohledem nebo 
jim bylo vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí 
nebezpečím, které z tohoto používání plynou.
Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru. Přístroj 
odpojte od zdroje elektrické energie, jakmile ukončíte používání 
a nebo pokud odejdete z místnosti.
Nepokoušejte se přístroj opravit vlastními silami. Kontaktujte 
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oficiální Asistenční technický servis Cecotec.
Vypněte a odpojte přístroj od zdroje elektrické energie, pokud 
ho nepoužíváte, pokud ho převážíte na jiné místo anebo před 
a po instalaci. Abyste předešli nebezpečí zakopnutí, smotejte 
bezpečně kabel. 
Abyste zajistili správné fungování přístroje, čistěte a udržujte 
přístroj v souladu s tímto návodem na použití. Vypněte a vypojte 
přístroj ze sítě před jeho údržbou.
Uchovávejte přístroj a jeho návod na použití na suchém a 
bezpečném místě, pokud ho nebudete nějakou dobu používat. 
Nepřekračujte maximální možnou hladinu vody konvice. Z 
konvice by mohla přetéct vroucí voda.
Nepoužívejte přístroj venku.
Tento produkt používejte výhradně k určenému účelu.
Rychlovarnou konvici lze použít pouze se základnou.
K plnění nádoby používejte pouze studenou vodu.
Hladina vody musí být mezi značkami MAX. a MIN.
Než vyjmete konvici ze základny, vypněte ji.
Tento produkt je určen pro domácí použití a prostředí, jako jsou 
následující:
Obchody, kanceláře nebo jiná podobná prostředí.
Hotely a obytné prostory.
Přístroj by neměl být používán dětmi do 8mi let. Tento přístroj 
může být používán dětmi od 8mi let, pokud jsou pod neustálým 
dozorem.
Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.  
Je naprosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v 
blízkosti dětí nebo přímo dětmi.
Udržujte přístroj a jeho kabel z dosahu dětí mladších 8mi let. 
Čištění a údržbu by neměly dělat děti.
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1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

1. Nádoba
2. Základna
3. Kabel
4. Filtr proti usazeninám

2. PŘED POUŽITÍM

Vyjměte přístroj z krabice.
Odstraňte všechny obaly a uchovejte původní krabici. 
Ujistěte se, že jsou obsaženy všechny části a díly, a že jsou v dobrém stavu. Pokud najdete 
nějaké viditelné poškození, okamžitě kontaktujte oficiální Technický servis Cecotec. 

3. FUNGOVÁNÍ

Před prvním použitím konvice byste měli vodu vařit dvakrát za sebou bez mycího prostředku.
Naplňte karafu vodou, aniž byste překročili limitní hladinu, jako vodítko použijte indikátor 
limitu vody.
Postavte nádobu do základny.
Ujistěte se, že napětí kabelu je kompatibilní s napětím elektrického proudu.
Stiskněte tlačítko zapnutí pro spuštění procesu.
Po uvaření vody se spotřebič automaticky vypne.
Při nalévání neotevírejte víko.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním produkt vždy odpojte od elektrického zdroje.
V případě potřeby můžete vnější stranu nádoby očistit navlhčeným hadříkem.
Filtrproti usazeninám lze pro čištění vyjmout.
Pokud zjistíte, že se v důsledku použitého typu vody akumulovaly minerální sedimenty, 
doporučujeme do poloviny konvice naplnit vodou a citronovou šťávou nebo třemi lžičkami 
octa, vařit. Pokud si všimnete, že se nečistoty nerozpustily, opakujte tento postup. Před 
vyprázdněním a vypláchnutím nechte vychladnout.
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5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Reference produktu: 1516
Produkt: Kettle ThermoSense 170
Napětí a frekvence: 220-240 V; 50-60 Hz
Objem: 1,7 litrů 
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku 

6. RECYKLACE ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 

 Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat 
spolu s ostatním komunálním odpadem.  Tyto elektrospotřebiče se musí 
zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití 
materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní 
prostředí.

Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento produkt správně. 
Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším 
elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou 
nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním 
způsobem tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití. 
Záruka nezahrnuje:
Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl 
náraz, byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli 
vinu připsatelnou spotřebiteli. 
Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným 
oficiálním servisem Cecotec. 
Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástek.   
Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné 
legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele 
není záruční servis odpovědný za opravu.

Pokud byste někdy zjistili s přístrojem problém nebo máte nějaký dotaz, spojte se okamžitě s 
oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28.
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Obr. 1
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