
Electric KETTLE        AU3016, AU3333, AU336, AU337, AU339, AU3504, AU3506
CZE

Tento symbol na výrobku a balení znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky, stejně jako baterie, nesmí být likvidovány společně s domácím odpa-
dem. Musí být převezeny do specializovaných přijímacích míst. Další informace o stávajících systémech na sběr odpadu získáte od místních úřadů. Správná 
likvidace pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nes-
právné manipulace s odpady.

CZ
E

Tento symbol na výrobku a balení znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky, stejně jako baterie, nesmí být likvidovány společně s domácím odpa-
dem. Musí být převezeny do specializovaných přijímacích míst. Další informace o stávajících systémech na sběr odpadu získáte od místních úřadů. Správná 
likvidace pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nes-
právné manipulace s odpady.

Electric KETTLE        AU3016, AU3333, AU336, AU337, AU339, AU3504, AU3506

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste pře-
dešli poškození během používání. Před zapnutím zařízení se ujistěte, 
že technické parametry spotřebiče uvedené na štítku odpovídají pa-
rametrům sítě. Nesprávné použití může vést k poškození spotřebiče, 
poškození materiálu nebo poškození zdraví uživatele. Používejte pouze 
pro domácí potřeby v souladu s tímto návodem. Spotřebič není určen 
pro komerční použití. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu. 
Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti kuchyňského dřezu, 
venku a v místnostech s vysokou vlhkostí. Mixér vždy odpojte od zá-
suvky, pokud jej necháváte bez dozoru a take před jeho sestavením, 
rozebráním nebo mytím. Spotřebič nesmí být bez dozoru, pokud je při-
pojen k síti. Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká ostrých hran ná-
bytku a horkých ploch. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, 
nepokoušejte se sami rozebrat nebo opravit spotřebič. Při odpojování 
spotřebiče od elektrické sítě netahejte za napájecí šňůru, držte se za vi-
dličku. Nepřekrucujte a nenavinujte sítový kabel. Spotřebič není určen 
k pohanění externím časovačem nebo zvláštním systémem dálkového 
ovládání. Spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzic-
kými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo pokud nemají 
žádné zkušenosti nebo znalosti, nejsou-li kontrolovány nebo poučeni 
o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedo-
volte dětem používat výrobek jako hračku. Nepoužívejte příslušenství, 
které není součástí dodávky. POZOR! Nedovolte dětem hrát s plasto-
vými sáčky nebo fólií. NEBEZPEČÍ DUŠNOSTI! POZOR! Nepoužívejte 
tento spotřebič venku. POZOR! Buďte obzvlášť opatrní, pokud se v 
blízkosti spotřebiče nacházejí děti do 8 let nebo osoby se zdravotním 
postižením. POZOR! Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti hořla-
vých materiálů, výbušnin nebo samozápalných plynů. Neinstalujte 
tento spotřebič v blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo 
jiných zdrojů tepla. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záře-

ní. POZOR! Nedovolte dětem mladším 8 let, aby se dotýkali pouzdra, 
napájecího kabelu a zástrčky napájecího kabelu, když je zařízení v 
provozu. Pokud byl spotřebič po určitou dobu uchováván při teplotě 
pod 0 °C, musí být ponechán při pokojové teplotě po dobu nejméně 2 
hodin před zapnutím. POZOR! Nedotýkejte se napájecí šnůry a zástrčky 
mokrýma rukama. POZOR! Odpojte spotřebič od elektrické sítě vždy 
před čištěním a také pokud jej nepoužíváte. POZOR! Buďte obzvlášť 
opatrní, pokud se v blízkosti spotřebiče nacházejí děti do 8 let nebo 
osoby se zdravotním postižením. Při připojení spotřebiče k elektrické 
zásuvce nepoužívejte adaptér. POZOR! Zástrčka napájecího kabelu má 
drát a zemnicí kontakt. Připojujte spotřebič pouze k řádně uzemněné 
zásuvce. POZOR! Aby nedošlo k přetížení sítě, nepřipojujte spotřebič a 
další elektrické spotřebiče do stejné sítě. POZOR! Když konvice dosáhla 
varu a automaticky se vypnula, a budete potřebovat znovu ohřát vodu, 
počkejte 5 minut, než jej znovu zapnete. Před zapnutím se ujistěte, že 
je konvice pevně instalována na základnu. Spotřebič používejte pou-
ze s originální základnou. Nezapínejte konvici bez vody. Nepoužívejte 
rychlovarnou konvici pokud víko není uzavřené. Aby nedošlo k popá-
lení horkou párou neohýbejte se nad konvici během provozu. Je zaká-
záno otevírat víko během vaření vody. Nedotýkejte se horkých povrchů 
konvice, přenášejte pouze uchopením za madlo. Buďte opatrní, když 
berete konvici naplněnou vroucí vodou. POZOR! Během provozu se 
skříň ohřeje! POZOR! Používejte konvici pouze k varu vody, neohřívejte 
žádné jiné kapaliny. Spotřebič používejte vždy na stabilní a rovné ploše. 
POZOR! Pravidelně čistěte varnou konvici od nahromaděného vodního 
kamene. Na poruchy způsobené nahromaděním vodního kamene na 
dílech spotřebiče se nevztahuje záruka. POZOR! Pro dodatečnou ochra-
nu v napájecím obvodu je vhodné nainstalovat zařízení s proudovým 
proudem s jmenovitým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. 
Chcete-li zařízení nainstalovat, kontaktujte odborníka.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Sejměte konvici ze základny. Do konvice nalijte vodu přes víko nebo hu-
bičku. Aby nedošlo k přehřátí konvice, neplňte vodou pod značku “МIN”. 
Nikdy neplňte nad značku maximální hladiny “МАХ” jinak může vroucí 
voda během varu vystřikovat z konvice. Postavte konvici na základnu 
a připojte zástrčku k elektrické zásuvce. Před zapnutím ujistěte se ža 
víko je pevně uzavřeno, jinak systém automatického vypnutí nebude 
fungovat. Stiskněte tlačítko zapnutí, při tom se rozsvítí kontrolka provo-

zu. Nezvedejte konvici ze základny během provozu, nejdříve jí vypněte. 
Nezapínejte konvici bez vody. Jakmile přijde voda k varu, topné těleso 
se vypne, kontrolka zhasne. POZOR! Konvice je vybavena ochranou 
před zapnutím bez vody. Pokud dojde k automatickému vypnutí a 
konvička se po 10 minutách nezapne, není možné její další provoz. Na 
takový případ se záruka nevztahuje. 

POUŽITÍ

Před čištěním vždy odpojte konvici od elektrické zásuvky, vylijte vodu a 
nechte ji vychladnout. Nemyjte konvici a základnu pod proudem vody. 
Otřete těleso a základnu vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění vý-
robku kovové kartáče, abrazivní nebo tvrdé čističe, protože by to mohlo 

poškodit povrch. Filtr vyčistěte měkkým kartáčem.
K odvápnění použijte speciální přípravky, určené pro varné konvice. 
Nepoužívejte stolní ocet k odvápňovaní.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Před ukládáním se ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické sítě. Vyplňte všechny požadavky v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. Výrobek uchovávejte v 
suchu, v chladu a mimo dosah dětí.

SKLADOVÁNÍ

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste pře-
dešli poškození během používání. Před zapnutím zařízení se ujistěte, 
že technické parametry spotřebiče uvedené na štítku odpovídají pa-
rametrům sítě. Nesprávné použití může vést k poškození spotřebiče, 
poškození materiálu nebo poškození zdraví uživatele. Používejte pouze 
pro domácí potřeby v souladu s tímto návodem. Spotřebič není určen 
pro komerční použití. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu. 
Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti kuchyňského dřezu, 
venku a v místnostech s vysokou vlhkostí. Mixér vždy odpojte od zá-
suvky, pokud jej necháváte bez dozoru a take před jeho sestavením, 
rozebráním nebo mytím. Spotřebič nesmí být bez dozoru, pokud je při-
pojen k síti. Ujistěte se, že se napájecí kabel nedotýká ostrých hran ná-
bytku a horkých ploch. Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, 
nepokoušejte se sami rozebrat nebo opravit spotřebič. Při odpojování 
spotřebiče od elektrické sítě netahejte za napájecí šňůru, držte se za vi-
dličku. Nepřekrucujte a nenavinujte sítový kabel. Spotřebič není určen 
k pohanění externím časovačem nebo zvláštním systémem dálkového 
ovládání. Spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzic-
kými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo pokud nemají 
žádné zkušenosti nebo znalosti, nejsou-li kontrolovány nebo poučeni 
o používání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Nedo-
volte dětem používat výrobek jako hračku. Nepoužívejte příslušenství, 
které není součástí dodávky. POZOR! Nedovolte dětem hrát s plasto-
vými sáčky nebo fólií. NEBEZPEČÍ DUŠNOSTI! POZOR! Nepoužívejte 
tento spotřebič venku. POZOR! Buďte obzvlášť opatrní, pokud se v 
blízkosti spotřebiče nacházejí děti do 8 let nebo osoby se zdravotním 
postižením. POZOR! Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti hořla-
vých materiálů, výbušnin nebo samozápalných plynů. Neinstalujte 
tento spotřebič v blízkosti plynového nebo elektrického sporáku nebo 
jiných zdrojů tepla. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záře-

ní. POZOR! Nedovolte dětem mladším 8 let, aby se dotýkali pouzdra, 
napájecího kabelu a zástrčky napájecího kabelu, když je zařízení v 
provozu. Pokud byl spotřebič po určitou dobu uchováván při teplotě 
pod 0 °C, musí být ponechán při pokojové teplotě po dobu nejméně 2 
hodin před zapnutím. POZOR! Nedotýkejte se napájecí šnůry a zástrčky 
mokrýma rukama. POZOR! Odpojte spotřebič od elektrické sítě vždy 
před čištěním a také pokud jej nepoužíváte. POZOR! Buďte obzvlášť 
opatrní, pokud se v blízkosti spotřebiče nacházejí děti do 8 let nebo 
osoby se zdravotním postižením. Při připojení spotřebiče k elektrické 
zásuvce nepoužívejte adaptér. POZOR! Zástrčka napájecího kabelu má 
drát a zemnicí kontakt. Připojujte spotřebič pouze k řádně uzemněné 
zásuvce. POZOR! Aby nedošlo k přetížení sítě, nepřipojujte spotřebič a 
další elektrické spotřebiče do stejné sítě. POZOR! Když konvice dosáhla 
varu a automaticky se vypnula, a budete potřebovat znovu ohřát vodu, 
počkejte 5 minut, než jej znovu zapnete. Před zapnutím se ujistěte, že 
je konvice pevně instalována na základnu. Spotřebič používejte pou-
ze s originální základnou. Nezapínejte konvici bez vody. Nepoužívejte 
rychlovarnou konvici pokud víko není uzavřené. Aby nedošlo k popá-
lení horkou párou neohýbejte se nad konvici během provozu. Je zaká-
záno otevírat víko během vaření vody. Nedotýkejte se horkých povrchů 
konvice, přenášejte pouze uchopením za madlo. Buďte opatrní, když 
berete konvici naplněnou vroucí vodou. POZOR! Během provozu se 
skříň ohřeje! POZOR! Používejte konvici pouze k varu vody, neohřívejte 
žádné jiné kapaliny. Spotřebič používejte vždy na stabilní a rovné ploše. 
POZOR! Pravidelně čistěte varnou konvici od nahromaděného vodního 
kamene. Na poruchy způsobené nahromaděním vodního kamene na 
dílech spotřebiče se nevztahuje záruka. POZOR! Pro dodatečnou ochra-
nu v napájecím obvodu je vhodné nainstalovat zařízení s proudovým 
proudem s jmenovitým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. 
Chcete-li zařízení nainstalovat, kontaktujte odborníka.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Sejměte konvici ze základny. Do konvice nalijte vodu přes víko nebo hu-
bičku. Aby nedošlo k přehřátí konvice, neplňte vodou pod značku “МIN”. 
Nikdy neplňte nad značku maximální hladiny “МАХ” jinak může vroucí 
voda během varu vystřikovat z konvice. Postavte konvici na základnu 
a připojte zástrčku k elektrické zásuvce. Před zapnutím ujistěte se ža 
víko je pevně uzavřeno, jinak systém automatického vypnutí nebude 
fungovat. Stiskněte tlačítko zapnutí, při tom se rozsvítí kontrolka provo-

zu. Nezvedejte konvici ze základny během provozu, nejdříve jí vypněte. 
Nezapínejte konvici bez vody. Jakmile přijde voda k varu, topné těleso 
se vypne, kontrolka zhasne. POZOR! Konvice je vybavena ochranou 
před zapnutím bez vody. Pokud dojde k automatickému vypnutí a 
konvička se po 10 minutách nezapne, není možné její další provoz. Na 
takový případ se záruka nevztahuje. 

POUŽITÍ

Před čištěním vždy odpojte konvici od elektrické zásuvky, vylijte vodu a 
nechte ji vychladnout. Nemyjte konvici a základnu pod proudem vody. 
Otřete těleso a základnu vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění vý-
robku kovové kartáče, abrazivní nebo tvrdé čističe, protože by to mohlo 

poškodit povrch. Filtr vyčistěte měkkým kartáčem.
K odvápnění použijte speciální přípravky, určené pro varné konvice. 
Nepoužívejte stolní ocet k odvápňovaní.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Před ukládáním se ujistěte, že je výrobek odpojen od elektrické sítě. Vyplňte všechny požadavky v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. Výrobek uchovávejte v 
suchu, v chladu a mimo dosah dětí.

SKLADOVÁNÍ

Electric KETTLE      AU3334, AU336, AU337, AU3402, AU3411, AU3416, AU3509, AU3512, AU3513  Electric KETTLE      AU3334, AU336, AU337, AU3402, AU3411, AU3416, AU3509, AU3512, AU3513  


