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NÁVOD NA POUŽITÍ RYCHLOVARNÉ KONVICE SEVERIN K 3469 
 
Výrobek:  Rychlovarná konvice Severin  
 
Výrobce: Severin 

 
Jsme velmi rádi, že jste si vybrali tento výrobek a chtěli bychom Vám poděkovat za vaši 
důvěru. Jeho snadná a bezpečná obsluha vás jistě potěší. Pečlivě dodržujte následující 
pokyny, uschovejte si tento návod pro budoucí použití. 
 
 

Důležité upozornění 
 
Rychlovarná konvice je určena pouze pro domácí použití. Za škody vzniklé v důsledku jiného 
využití výrobce nenese odpovědnost. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující 
pokyny a uchovejte si tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, 
které jsou seznámeny s těmito pokyny. 
 
 

Technické údaje a připojení k síti 
 
Síťové napětí musí být totožné s napětím uvedeným na jmenovitém štítku. Připojujte pouze 
k elektrické zásuvce. 
 
Přístroj by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. 
Tento výrobek splňuje všechny závazné směrnice pro označování CE. 
 
Kapacita: 1 litr 
 
 

Základní upozornění 
 
Tento spotřebič je určen pouze k ohřevu čisté vody. Jakákoliv jiná forma použití je 
považována za nevhodnou a může vést k osobním zraněním nebo materiální škodě. 
 
Konvice není vhodná k ohřevu mléka, čaje nebo jiných potravin nebo nápojů. 
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Ochrana proti přehřátí 
 
Ochrana proti přehřátí chrání topný článek před přehřátím v případě nesprávné manipulaci a 
zapnutí spotřebiče bez vody. Jakmile bezpečnostní vypínač vypne konvici, musí být 
dostatečně ochlazena nebo musí být odpojena před opětovným zapnutím. 
 

Před prvním použitím 
 

Konvici vypláchněte, naplňte vodou a po vyvaření vodu vylejte.  
 

Napájecí kabel 
 
Uložení napájecí šňůry pod základnou usnadňuje omezení délky napájecí šňůry během 
používání a usnadňuje ukládání spotřebiče. 
 

Návod na použití 
 
•  Vyjměte nádobku na vodu z její základny 
•  Zmáčkněte tlačítko pro otevření víka na rukojeti a nádobu naplňte vodou na požadovanou 
úroveň, dodržujte Min. a Max. značení. 
•  Uzavřete víko a nádobu umístěte zpět na základnu 
•  Vložte zástrčku do vhodné zásuvky ve zdi a stiskněte spínač On (Zapnuto) a  kontrolka se 
rozsvítí. 
•  Začne proces varu. Po dosažení bodu varu se přístroj automaticky vypne. Kontrolka zhasne. 
•  Chcete-li přerušit proces varu dříve, než se přístroj sám vypne, nastavte přepínač On / Off 
do polohy Off (Vypnuto). 
•  K nalévání horké vody vyjměte nádobu ze základny. 
•  Aby se zabránilo náhlému úniku horké páry, zajistěte, aby víko zůstalo zavřené po celou 
dobu vylévání vody. 
• Odpojte zástrčku ze zásuvky po použití (červená kontrolka zhasne). 
• Nenechávejte v konvici žádnou zbytkovou vodu. 
 
 

Důležité bezpečností pokyny 
 
•  Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny. 
•  Nedodržení bezpečnostních pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění. 

•  Ujistěte se, že síťové napětí je totožné s údaji na typovém štítku. 

•  Připojujte pouze k elektrické zásuvce. 

•  Přístroj se během používání zahřeje. Dbejte na to, abyste se nedotýkali žádných horkých 
částí spotřebiče. 
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•  Umístěte jednotku na pevnou, rovnou a volnou plochu, která je odolná vůči teplu. Nikdy 
nepokládejte přístroj na horký povrch nebo blízko otevřeného plamene. 

•  Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě v případě, že přístroj nefunguje správně, před 
čištěním a po použití.  
•  Pokaždé, když je spotřebič používán, musí být hlavní těleso včetně napájecí šňůry, stejně 
jako veškeré namontované příslušenství důkladně zkontrolováno na případné závady. 
•  Pokud by se například spotřebič spadl na tvrdou plochu, nebo pokud byla použita 
nadměrná síla pro natažení napájecí šňůry, nesmí být již používána. Dokonce i neviditelné 
poškození mohou mít nepříznivý vliv na bezpečný provoz spotřebiče. 
• Nedovolte, aby se napájecí šňůra uvolnila a udržujte kabel dostatečně daleko od horkých 
částí spotřebiče. 
 

 

 

•  Nikdy neponořujte topnou část do vody a také chraňte napájecí kabel před vlhkostí. 
•  Rychlovarná konvice je určena pouze pro domácí použití a nikoliv pro komerční účely. 
•  Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo 
duševním postižením nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. Ledaže jsou pod 
dohledem osoby odpovědné za ochranu osob nebo od této osoby obdrželi pokyny, jak 
zařízení používat. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se 
zařízením hrát. 
•  V případě známky poškození spotřebiče nebo napájecího kabelu okamžitě odpojte 
spotřebič! 
•  Naše elektrické spotřebiče vyhovují příslušným bezpečnostním předpisům. Mohou být 
opravovány pouze odborníky. Nevhodné opravy mohou uživateli způsobit značné nebezpečí. 
•  Děti si nejsou vědomy poškození, ke kterým může dojít při provozu elektrických 
spotřebičů. Z tohoto důvodu nikdy neponechávejte děti při obsluze elektrických spotřebičů 
bez dozoru a nenechávejte je provádět údržbové a čistící práce. 
•  Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být stále udržovány v dostatečné vzdálenosti od dětí. 
•  Uchovávejte obalové materiály v dostatečné vzdálenosti od dětí - takové materiály jsou 
potenciálním zdrojem nebezpečí, např. udušení. 
•  Během provozu nenechávejte varnou konvici bez dozoru. 
•  Při plnění nádoby na požadovanou úroveň používejte pouze čistou vodu, dodržujte 
označení Min. (0.5l) a Max. (1.0l) značení na ukazateli hladiny vody. Přeplnění konvice vzniká 
nebezpečí způsobené vytečením vroucí vody a poškození přístroje. 
•  Nevhodné použití nebo nedodržení návodu k obsluze vede ke ztrátě záruky. 
•  V případě, že se vyvaří veškerá tekutina, vypněte ihned spotřebič, aby nedošlo k jeho 
přehřátí. Před opětovným naplněním vodou nechte konvici řádně vychladnout, jinak hrozí 
nebezpečí opaření náhlým vytvořením páry, navíc by mohlo dojít k poškození povrchu a jeho 
deformaci. 
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•  POZOR - Během procesu varu a při nalévání horké vody musí být víko stále uzavřeno. 

•  Varování - nebezpečí zranění a popálenin! Upozornění: Během provozu se přístroj zahřeje, 
proto se jej dotýkejte jen na izolovaných rukojetích a nepřenášejte jej během provozu ani 
chladnutí. 

•  Nikdy nemanipulujte s konvicí ani ji nepřemísťujte, když je spotřebič zapnutý. 

•  Elektrická rychlovarná konvice je samostatný spotřebič a nesmí být používána na vnějších 
zdrojích tepla, jako jsou například varné desky pracující s elektřinou, plynem nebo uhlím. 

•  Konvici lze proužívat pouze se základnou dodanou se spotřebičem. 

 
 

Údržba 
 
• Před čištěním spotřebiče zajistěte, aby byl odpojen od napájecího zdroje a zcela vychladlý. 
• Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte spotřebič ani síťovou 
zástrčku a napájecí kabel do vody. Nečistěte pod tekoucí vodou. 
• Vždy vytáhněte síťový kabel před čištěním. 
• Nebezpečí popálení! Nechte všechny části vychladnout před čištěním. 
• Vápenaté zbytky, které mohou časem vzniknout, odstraníte octovou vodou nebo obvyklým 
odvápňovacím prostředkem. Poté je vyvařte v čisté vodě. Doporučuje se odstraňovat povlak 
v pravidelných intervalech. 
• Nárok na záruku bude neplatný, pokud by zařízení z důvodu nedostatečného odstraňování 
vápenatých usazenin špatně fungovalo, nebo přestalo fungovat úplně. 
• Nepoužívejte žádné drsné čisticí pomůcky (drátěnky), abrazivní stranu houbičky ani brusné 
čisticí prostředky a rozpouštědla, které by mohly poškodit povrch. 
• Filtr umístěný ve víku konvice je možné vyjmout a vyčistit. Po vyčištění jej opět umístěte do 
víka. 
 
 
 

Návod na odstranění vápenatých usazenin 
 
Použijte odvápňovací prostředek nebo octovou vodu. Octovou vodu připravíte smícháním 40 
ml octu s 500 ml vody. Směs nalijete do konvice. Zapnete spotřebič a necháte roztok 
dosáhnout bodu varu. Po automatickém vypnutí konvice při dosažení bodu varu nechte ještě 
roztok krátkou dobu působit. Konvici vyčistěte a důkladně opláchněte čistou vodou. Můžete 
konvici ještě jednou vyvařit čistou vodou. 
 
Během odvápnění zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti a nevdechujte vzniklou 
octovou páru. 
 
Tekutinu nelijte na umyvadla nebo pracovní desky potažené smaltem. 
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