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Èesky
Nae výrobky jsou vyrobeny tak, aby
splòovaly nejvyí nároky na kvalitu,
funkènost a design. Pøejeme Vám s tímto
novým výrobkem Braun mnoho potìení.
Pøed prvním pouitím si prosím peèlivì
pøeètìte celý tento návod.

Dùleité

• Ujistìte se, zda napìtí v síti odpovídá
napìtí uvedenému na spodku rychlovarné konvice. Konvice se smí pouívat
pouze s pøiloenou základ-nou (g).
Základna WK 210: typ 3217/S10
Základna WK 300: typ 3219/S20
• Tento pøístroj je urèen výhradnì pro
domácí pouití, pøi pouití jiným
zpùsobem nelze uplatnit záruku.
• Tuto konvici pouívejte pouze pro ohøev
vody.
• Konvici provozujte pouze na suché,
vodorovné a stabilní podloce.
• Nikdy nenechávejte viset kabel síového
pøívodu dolù z pracovní desky. Délku
kabelu lze zkrátit jeho navinutím do
prostoru pro uloení síového pøívodu.
Drte pøístroj z dosahu dìtí.
• Základna, konvice ani síový pøívod se
nesmí dostat do styku s horkými
pøedmìty (napø. s plotýnkou sporáku).
• V pøípadì, e se omylem zapne prázdná
konvice, zajistí ochrana pøed pøehøátím
její automatické vypnutí.
V tomto pøípadì nechejte konvici 10
minut vychladnout, ne ji naplníte vodou.

• Upozornìní: Konvici nepøeplòujte nad
znaèku maxima! Voda by mohla
pøekypìt a mohli byste se opaøit.
• Neotvírejte víèko, pokud se voda vaøí.
• Bìhem provozu je konvice horká. Proto ji
pøi pøenáení neste pouze za dradlo a
drte konvici vodorovnì. Pokud byste ji
pøíli naklonili, mohla by vytéci horká
voda.
• Pravidelnì kontrolujte, zda není
pokozen síový pøívod.
• Jestlie zpozorujete jakékoliv pokození,
pøestaòte rychlovarnou konvici pouívat
a pøedejte ji do autorizovaného
servisního støediska Braun k opravì.
Nesprávná nebo neodborná oprava
mùe vést k nehodì a pokození èi
poranìní uivatele.
• Elektrické pøístroje Braun splòují
vechny pøísluné bezpeènostní
pøedpisy.
Pouze model WK 300:
• Ujistìte se, e pøi pouívání této konvice
není zapnuto pøíli mnoho jiných
elektrických zaøízení.
• Zásuvka by mìla být jitìna pojistkou
(jistièem) nejménì 16 A.
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Popis
a Filtr proti usazování vodního kamene
(vyjímatelný)
b Víko
c Tlaèítko pro uvolnìní víka
d Spínaè zapnutí/vypnutí
e Indikace hladiny vody
f Kontrolka
g Základna s prostorem pro navinutí
síového pøívodu
• Max. kapacita: 1,6 l vody
• Pøístroj odpovídá smìrnici ES 89/336/
EEC o odruení a bezpeènostním pøedpisùm 73/23 EEC.

Pøed prvním pouitím
Pøevaøte v konvici dvakrát èistou vodu (v
pøípadì potøeby opláchnìte filtr proti
vodnímu kameni pod tekoucí vodou).

3 Stisknìte spínaè zapnutí/vypnutí (d),
kontrolka se rozsvítí (neotevírejte víko,
kdy je konvice zapnuta).
4 Kdy je voda vroucí, konvice se
automaticky vypne. Proces ohøevu
mùete kdykoli zastavit stisknutím
spínaèe zapnutí/vypnutí (d).
•
Pøed novým naplòováním vodou
nechejte konvici vychladnout.

Automatické vypínání
Rychlovarná konvice se vypne v následujících pøípadech:
- voda se vaøí
- v konvici není voda (pøi neúmyslném
zapnutí)
- víko je otevøeno
- konvice je sejmuta ze základny
Není-li nasazen filtr proti usazování
vodního kamene, provede se automatické
vypnutí pozdìji.

Uvedení do provozu

Èitìní

1a Naplòte konvici vodou skrz hubici pøi
zavøeném víku
nebo:
1b Stisknìte tlaèítko pro uvolnìní víka (c),
víko otevøete, naplòte konvici vodou a
víko opìt uzavøete (konvice nebude
fungovat, je-li víko otevøeno).
2 Umístìte konvici na suchou základnu a
základnu pøipojte k síti.

Pøed èitìním odpojte základnu od sítì
vytaením síové vidlice ze zásuvky.
Konvice ani základna se nikdy nesmí
ponoøovat do vody. Povrch konvice a
základnu otírejte navlhèeným hadøíkem.
Vnitøek konvice mùete vyèistit kartáè-kem.
Vyjímatelný filtr proti vodnímu kameni lze
mýt i v myèce nádobí.
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Odvápòování
• Aby se prodlouila ivotnost konvice, je
tøeba ji pravidelnì odvápòovat.
• Dejte do konvice vaøit 0,8 l vody.
• Kdy je voda vroucí, pøidejte 0,4 l
bìného potravináøského octa (5%).
Ponechejte tento roztok v konvici pøes
noc.
• Konvici vylijte a vnitøek dùkladnì
vypláchnìte èistou vodou. Naplòte
konvici èistou vodou a vodu pøevaøte.
• Konvici vyprázdnìte a znovu ji
vypláchnìte èistou vodou.
• Pokud nìjaký vodní kámen stále jetì
zùstává, celý postup opakujte.
• Také filtr proti vodnímu kameni mùete
odvápnit jeho ponoøením do octové vody.

Obaly uchovejte po dobu trvání
záruèní lhùty výrobku.
Pouité obaly a baterie/
akumulátory odevzdávejte do
sbìrných surovin nebo na místa
k tomu urèená. Baterie
nevhazujte do ohnì. Pøi likvidaci
obalù a baterií postupujte
zpùsobem, stanoveným
pøíslunými obecnì závaznými
právními pøedpisy.

PAP

Zmìny vyhrazeny bez pøedchozího
upozornìní.
Gillete Czech s.r.o., jako dovozce tohoto
výrobku, vydal Prohláení o shodì
v souladu s pøíslunými ustanoveními
zákona.
Rok výroby
Chcete-li urèit rok výroby, vìnujte prosím
pozornost 3-cifernému kódu v blízkosti
typového títku. První èíslice kódu oznaèuje
poslední èíslici roku výroby. Pøíklad: 915 
tento výrobek byl vyroben v roce 1999.
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Slovensky
Ïakujeme Vám, e ste si zakúpili
rýchlovarnú kanvicu Braun Aqua Express.
Veríme, e dizajn a rýchly ohrev Vám
poskytnú mnohoroènú spokojnos.
Pred prvým pouitím si pozorne
preèítajte tento návod a odlote ho
pre budúcnos.

Dôleité:

• Presvedèite sa, e napätie v zásuvke
koreponduje s napätím napísanom na dne
kanvice. Kanvica môe pracova len na
dodávanej základni (g).
Základòa WK 210: Typ 3217/S10
Základòa WK 300: Typ 3219/S20
• Tento prístroj je urèený len pre domáce
pouitie.
• Kanvicu pouívajte len na ohrievanie vody.
• Kanvicu pouívajte len na suchom, rovnom
a pevnom povrchu.
• Nikdy nenechajte elektrickú núru visie z
pracovnej dosky. Dåka elektrickej núry
môe by redukovaná natoèením na dno
základne. Prístroj prevádzkujte mimo
dosahu detí.
• Základòa, kanvica alebo elektrická núra
nesmú prís do kontaktu s horúcim
povrchom (napr. elektrickou platòou
sporáka).
• V prípade, e sa prázdna kanvica uvedie
do prevádzky, ochrana pred prehriatím ju
automaticky vypne. V tomto prípade
nechajte kanvicu 10 minút vychladnú pred
ïalím pouitím.

• Upozornenie: Nepreplòujte kanvicu! Voda
by mohla vyvrie a zapríèini obarenie.
• Neotvárajte vrchnák kanvice, pokia¾ voda
ete vrie.
• Poèas prevádzky sa kanvica zahreje. Z
tohto dôvodu pouívajte rúèku na jej
prenáanie. Drte kanvicu horizontálne,
nikdy nie ikmo, pretoe by z nej mohla
vytiec voda.
• Pravidelne kontrolujte elektrickú núru, èi
nie je pokodená.
• Ak prístroj vykazuje nejakú závadu,
ihneï ho prestaòte pouíva a zaneste
ho do servisného strediska Braun.
Nesprávne alebo neodborné opravy
môu by príèinou zranení alebo nehôd.
• Elektrické prístroje Braun zodpovedajú
bezpeènostným tandardom.
Len pre model WK 300:
• Presvedèite sa, èi nie je v prevádzke
príli ve¾a iných elektrických prístrojov,
keï zapnete kanvicu.
• Zásuvková poistka aspoò 16 A.
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Popis
a
b
c
d
e
f
g

Mriekový filter (vymenite¾ný)
Vrchnák
Tlaèidlo otvorenia vrchnáka
Vypínaè zap/vyp
Indikátor hladiny vody
Kontrolná iarovka
Základòa s priestorom pre navinutie
elektrickej núry

• Maximálna kapacita: 1,6 l
• Tento prístroj zodpovedá poiadavkám
EMC, ako sú uvedené v smernici
rady 89/336/EEC a norme pre
nízke napätie (73/23 EEC).

Pred prvým pouitím
Prevarte v kanvici dva krát èistú vodu (ak
je to nutné, vyèistite potom mriekový filter).

3 Stlaète vypínaè zap/vyp (d), kontrolná
iarovka sa rozsvieti (neotvárajte
vrchnák na kanvici, keï je zapnutá).
4 Keï voda zovrie, kanvica sa
automaticky vypne. Proces varenia
môete hocikedy prerui, stlaèením
vypínaèa zap/vyp (d).
• Kanvicu nechajte pred ïalím pouitím
vychladnú.

Funkcia automatického
vypnutia
Kanvice sa automaticky vypne, keï:
- voda zovrie
- neobsahuje iadnu vodu (v prípade
náhodného zapnutia)
- vrchnák sa otvorí
- ak kanvicu zoberiete zo základne

Èistenie

Pouívanie prístroja
1a Naplòte kanvicu cez plniaci otvor bez
otvorenia vrchnáka.
alebo:
1b Stlaète tlaèidlo (c) na otvorenie
vrchnáka, naplòte kanvicu vodou a opä
zatvorte vrchnák (kanvice nebude
pracova pri otvorenom vrchnáku).

Pred èistením prístroj odpojte od elektrickej
siete.
Kanvicu alebo základòu nikdy neponárajte
do vody.
Kanvicu èistite z vonka vlhkou handrièkou.
Vnútro kanvice môete èisti prostriedkami
na drhnutie. Mriekový filter môete umýva
aj v myèke riadu.

2 Umiestnite kanvicu na suchú základòu.
9
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Odvápòovanie
• Aby ste dosiahli dlhú ivotnos kanvice,
mali by ste ju pravidelne odvápòova.
• Zovrite 0,8 l vody v kanvici.
• Keï voda vrie, pridajte do nej 0,4 l octu.
Roztok nechajte v kanvici celú noc.
• Vyprázdnite kanvicu a vypláchnite ju
èistou vodou. Naplòte kanvicu èistou
vodou a nechajte vodu zovrie.
• Opä vyprázdnite kanvicu a vypláchnite
ju èistou vodou.
• Ak kanvica stále obsahuje vodný kameò,
zopakujte túto procedúru.
• Aby ste odstránili vodný kameò z filtra,
môete ho namoèi do zriedeného octu.

Obaly uchovajte po dobu trvania
záruènej lehoty výrobku.
Pouité obaly a batérie/
akumulátory odovzdávajte do
zberných surovín alebo na
miesta k tomu urèené. Batérie
nevhadzujte do ohòa. Pri likvidácii
obalov a batérií postupujte
spôsobom, stanoveným
príslunými veobecne
záväznými právnymi predpismi.

Zmeny sú vyhradené.
Gillette Slovakia s. r. o., ako dovozca tohoto
výrobku, vydal prehlásenie o zhode v
súlade s príslunými ustanoveniami
zákona.
Rok výroby:
Aby ste urèili rok výroby, pozrite na
3-èíslicový kód umiestnenom na podloke.
Prvé èíslo produkèného kódu informuje o
roku výroby. Napríklad: 915 znamená, e
výrobok bol vyrobený v roku 1999.
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