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CZBezpečnostní pokyny

• Tento spotřebič vyhovuje platným 
bezpečnostním předpisům. Nesprávné použití 
může však vést ke zranění nebo poškození 
majetku.

• K bezpečnému použití spotřebiče dodržujte 
níže uvedené pokyny:

• Zkontrolujte spotřebič z hlediska vnějších 
viditelných poškození krytu, přívodního ka-
belu a zástrčky před použitím. Nepoužívejte 
poškozený spotřebič.

• Abyste zabránili nebezpečí, pokud je přívodní 
kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce 
nebo zákaznický servis nebo podobně kvali-
fikovaná osoba.

• Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný 
servisní technik nebo Graef servisní středisko. 
Nesprávné opravy mohou vést k ohrožení 
zdraví nebo poškození majetku. Ztrácíte také 
právo na záruku.

• Poškozené komponenty se musí vyměnit za 
originální náhradní díly. Pouze tak je zaručená 
bezpečnost spotřebiče.

• Tento spotřebič smí používat děti od 8 let 
a osoby se sníženými fyzickými, senzorický-
mi nebo mentálními schopnostmi, nebo bez 
dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou 
pod dohledem nebo byly poučené o použití 
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Ne-
dovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čistění 
a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti do 
8 let.

• Držte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah 
dětí do 8 let.

• Spotřebič není určený pro použití s externím 
časovačem nebo samostatným dálkovým sys-
témem.

• Tento přístroj je určený pro použití v domácnosti 
a podobných místech: zaměstnanecké kuchyně 
v obchodech, kancelářích a jiném podobném 
prostředí; na farmách; klienty v hotelech, mo-
telech a podobných ubytovacích zařízeních; ve 
stravovacích místech.

• Pokud je poškozený přívodní kabel, musí 
jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo 
podobně kvalifikovaná osoba k zabránění 
nebezpečí. 
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• Nepoužívejte spotřebič, pokud má poškozený 
přívodní kabel nebo zástrčku.

• Abyste zabránili nebezpečí, dříve než budete 
používat zařízení, výrobce nebo kvalifikovaný 
servisní technik musí instalovat nový přívodní 
kabel.

• Nikdy neotevírejte kryt spotřebiče. V případě 
kontaktu se živými částmi spotřebiče hrozí 
riziko zasažení elektrickým proudem.

• Nikdy se nedotýkejte žádných částí pod prou-
dem. Mohou způsobit zasažení elektrickým 
proudem nebo smrt.

• Při odpojování spotřebiče tahejte za zástrčku, 
nikdy za přívodní kabel. 

• Neveďte přívodní kabel tak, aby se o něj 
mohlo zavadit.

• Nepoužívejte obalový materiál jako hračku. 
Riziko udušení. 

• Neplňte konvici nad značku maxima. Vyvření 
vody může způsobit zranění.

• Neotevírejte víko během vaření vody. 

• Nedotýkejte se vnějších stěn spotřebiče; mo-

hou být horké.

• Neponořujte spotřebič ani základnu do vody 
ani jiných tekutin.

• Spotřebič přenášejte pouze za madlo.

• Ujistěte se, zda je ve spotřebiči vždy dostatek 
vody (dno musí být zakryté) pro ochranu před 
vařením naprázdno.

• Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti zdro-
je tepla.

• Nikdy nepoužívejte spotřebič venku. Skladu-
jte na suchém místě. 

• Nikdy nepoužívejte spotřebič v koupelně.

• Odpojte zástrčku od síťové zásuvky během 
plnění vodou, po použití a před čištěním.

• Používejte spotřebič pouze s dodanou základ-
nou. Nikdy nepoužívejte základnu k jinému 
účelu.

• Spotřebič zapněte teprve po naplnění vodou. 
Používejte pouze studenou vodu.

• Víko spotřebiče musí být vždy dobře zavřené.

• Po použití spotřebič vypněte a odpojte od 
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CZsíťové zásuvky.

• K čištění nepoužívejte agresivní ani drsné 
čističe.

• Neoškrabujte odolné nečistoty ostrými 
předměty.

• Neoplachujte spotřebič pod tekoucí vodou 
ani jej neponořujte do vody.

Vybalení
Při vybalení spotřebiče postupujte následovně:

• Vyndejte spotřebič z krabice. 

• Odstraňte všechny díly obalu. 

• Odstraňte štítky ze spotřebiče (neodstraňujte 
výrobní štítek).

Požadavky pro místo instalace
Pro bezpečný a bezproblémový provoz 
spotřebiče musí místo instalace vyhovovat 
následujícím požadavkům:

• Spotřebič postavte na pevný, rovný, neklou-
zavý a teplu odolný povrch, který unese váhu 
spotřebiče.

• Ujistěte se, zda spotřebič nespadne.

• Zvolte místo, kde nedosáhnou děti na horké 
plochy a kabel. 

Před prvním použitím
Přečtěte si důkladně tyto pokyny před použitím 
a odložte si je na bezpečném místě pro použití 
v budoucnosti.
Tento spotřebič uvaří vodu za několik minut.
K čištění spotřebiče jej naplňte čistou stude-
nou vodou, a poté ji uvařte. Vodu poté vylijte.

Vaření vody

• Uchopte základnu a odviňte kabel.

• Otevřete víko a naplňte vodou.
Důležité
Nepřekračujte maximální hladinu plnění.
Naplňte vodou tak, aby byla hladina mezi 
značkou minimum a maximum.

• Zavřete víko a postavte konvici na základnu.

• Připojte zástrčku k síťové zásuvce.

• Stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí.
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• Spotřebič je nyní zapnutý. 

• Když je voda uvařená, spotřebič se auto-
maticky vypne.

• Kontrolka zhasne.

• Pokud chcete, můžete opětovným stisknutím 
tlačítka zapnutí/vypnutí spustit vaření. Avšak 
předtím počkejte přibližně 30 sekund.

Filtr vodního kamene
Vyjímatelný filtr vodního kamene brání vylití 
vodního kamene.

Ochrana proti chodu bez vody a proti přehřátí
Tento spotřebič je vybavený systémem ochrany 
proti chodu bez vody a proti přehřátí. Pokud 
zapnete konvici bez vody nebo s příliš malým 
množstvím vody, spotřebič se vypne. Počkejte 
chvíli, dokud nevychladne. Naplňte vodu a 
používejte jako obyčejně.

Vypnutí při zvednutí
Pokud zvednete konvici ze základny během 
vaření, automaticky se vypne. To se nazývá lift-
off shut-off. 

Čištění
Nejdříve odpojte zástrčku od síťové zásuvky a 
nechte konvici vychladnout. Vyčistěte vnějšek 
spotřebiče měkkou vlhkou utěrkou. V případě 
silnějšího znečištění můžete použít jemný 
saponát.

Odvápnění
V závislosti na stupni tvrdosti vody se může na 
dně a na vnitřních stěnách nahromadit vodní 
kámen. Čím tvrdší vodu používáte, tím rychleji 
se nahromadí vodní kámen. Není škodlivý, ale 
může ovlivnit funkci spotřebiče.
Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelné 
odvápnění následujícím způsobem:

• Naplňte konvici do třech čtvrtin vodou.

• Uvařte ji.

• Když se spotřebič vypne, naplňte bílým  octem 
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CZpo značku MAX. 
Důležité
Tuto směs nikdy nevařte!

• Nechte směs odstát přes noc. 

• Konvici vylijte a několikrát vypláchněte čistou 
vodou.

Důležité
Můžete použít jiné vhodné odvápňovací 
prostředky. Postupujte podle pokynů výrobce 
na obalu.

Servisní středisko
Pokud je Váš spotřebič Graef poškozený, 
kontaktujte vašeho prodejce nebo servisní 
středisko.


