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Návod k použití
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující 
bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější 
použití nebo pro nové uživatele. 
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.
Přístroj by neměl být používán dětmi do 8mi let.  Tento přístroj 
může být používán dětmi od 8mi let, pokud jsou pod neustálým 
dozorem.
Tento produkt může být používán osobami s mentálním, 
fyzickým nebo senzorickým omezením, nebo osobami, kterým 
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chybí zkušenost nebo znalost, pokud jsou pod dohledem nebo 
jim bylo vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí 
nebezpečím, které z tohoto používání plynou.
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. 
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 
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.
Čištění a údržbu by neměly dělat děti.
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.
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Tento produkt je určen pro domácí použití a prostředí, jako jsou 
následující:
Obchody, kanceláře nebo jiná podobná prostředí.
Hotely a obytné prostory.
Nedotýkejte se horkého povrchu, když běží, a dokud neuplyne 
doba vychladnutí. Produkt uchopte pomocí úchytky.
Nepřibližujte obličej k páře, aby nedošlo k popálení.
Neodstraňujte víko, když je konvice v provozu, aby nedošlo k 
popálení.
Opatrně otevřete a zavřete víko, když je horké.
Při přemisťování konvice horkou vodou z jednoho místa na 
druhé buďte velmi opatrní. Nikdy nedržte víko, vždy držte 
rukojeť.
Nezapínejte prázdnou konvici.
Nepoužívejte základnu pro jiné účely.
Neotevírejte víko během procesu vaření nebo minut před nebo 
po, aby nedošlo k popálení párou.
Zabraňte vystříknutí vody na LED displej a tlačítka produktu, 
protože by to mohlo poškodit elektronický systém.
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1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr. 1
1. Filtr proti usazeninám 
2. Nádoba 
3. Látkový filtr 
4. Základna 
5. LCD obrazovka 
6. Kabel 

2. PŘED POUŽITÍM

Před prvním použitím produktu byste měli vodu dvakrát vařit bez čisticího prostředku a 
použitou vodu vylít.
Chcete-li přidat vodu, musí být konvice vždy odpojena od elektrického proudu.
Naplňte konvici vodou na požadovanou úroveň. Nepřekračujte maximální možnou hladinu 
vody konvice.  Můžete jej naplnit náustkem nebo otevřením víka.
POZOR: Nezapomeňte řádně zavřít víko, jinak se konvice při dosažení varu automaticky 
nevypne.
Nedávejte méně než 0,5 l vody. Vždy nalejte vodu po značku MIN, abyste zabránili odpaření 
během fungování
Nenalévejte více než 1,7 l vody. Nikdy nepřekračujte značku MAX, aby se zabránilo přetékání 
vody do produktu a základny.
Výrobek má automatický bezpečnostní systém, který jej chrání před přehřátím. Pokud není 
dostatek vody, systém se aktivuje. Pokud se systém aktivuje, odpojte konvici od zdroje 
napájení a nechte ji vychladnout po dobu 5-10 minut. Naplňte ji vodou a bude normálně 
fungovat znovu.
Po uvaření vody se spotřebič automaticky vypne.
Odpojte přístroj od elektrické sítě.
Neotvírejte víko během nalévání vody.
Pokud je hladina překročena, existuje riziko přetečení vody.

3. FUNGOVÁNÍ

Stisknutím vypínače vydá zvuk a rozsvítí se červené světlo. Produkt bude připraven k provozu. 
Voda se bude vařit, indikátor zhasne a současně vydá zvuk.
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Funkce Pure:
Stisknutím tlačítka napájení vydá zvuk a produkt je připraven k provozu. Poté stisknutím 
tlačítka spusťte čištění vody. Tato funkce umožňuje udržovat mikrobiologickou kvalitu vody 
vystavením primární dezinfekci s vystavením vysoké teplotě po dobu 3 minut. Když se voda 
vaří po předem stanovenou dobu, vydá zvuk a proces je dokončen.

Kontrola teploty:
Stiskněte tlačítko jednou, pokud chcete vařit, nebo stiskněte tlačítko a zvolte teplotu:
60 ° C: vydá zelené LED světlo.
70 ° C: vydá modré LED světlo.
80 ° C: vydá žluté LED světlo.
90 ° C: vydá fialové LED světlo.

Funkce udržet teplé:
Stiskněte tlačítko zapnutí po dobu 2 vteřin. Rychlovarná konvice přejde do udržovacího 
režimu a červené světlo bude blikat. Když se voda zahřeje, konvice si udržuje svoji teplotu po 
dobu 2 hodin. Během této doby, pokud je teplota pod 85 ° C, bude konvice vydávat teplo, aby 
byla teplejší.
Stiskněte tlačítko start na 2 sekundy a tlačítko 1 až 4krát, v závislosti na teplotě, kterou chcete 
zvolit. Světlo bude blikat v odpovídající barvě podle zvolené teploty. Když se voda zahřeje, 
konvice si udržuje svoji teplotu po dobu 2 hodin. 
Varování: tento režim je jediný, který dokáže udržovat horkou vodu. Odpojením konvice od 
základny bude tato funkce anulována a budete ji muset znovu aktivovat. 
Po ukončení používání zařízení odpojte ze zásuvky. 

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním produkt vždy odpojte od elektrického zdroje.
V případě potřeby můžete vnější stranu nádoby očistit navlhčeným hadříkem.
Nepoužívejte abrazivní přípravky.
Po ochlazení obsažené vody lze vodní filtr vyjmout pro čištění.
Pokud zjistíte, že použitý druh vody nahromadil minerální usazeniny, jako je například vodní 
kámen nebo vápno, doporučujeme do konvice naplnit vodu a citronovou šťávu nebo tři 
polévkové lžíce octa a vařit. Pokud si všimnete, že stále existují nečistoty, opakujte tento 
postup po dobu 15 minut. Před vyprázdněním a vypláchnutím nechte vychladnout.
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5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL: ThermoSense 390 Clear
Reference produktu: 01512 
Nominální výkon: 1850-2200 W
Napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz Capacidad: 1,7 l
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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