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SKBezpečnostné pokyny

• Tento spotrebič vyhovuje platným 
bezpečnostným predpisom. Nespráv-
ne použitie môže viesť k zraneniu alebo 
poškodeniu majetku.

• Pre bezpečné použitie spotrebiča dodržiavajte 
nižšie uvedené pokyny:

• Skontrolujte spotrebič z hľadiska vonkajších, 
viditeľných poškodení krytu, napájacieho 
kábla a zástrčky pred použitím. Nepoužívajte 
poškodený spotrebič.

• Ak je poškodený napájací kábel, musí ho 
vymeniť výrobca, servisný technik alebo po-
dobne kvalifikovaná osoba, pre zabránenie 
nebezpečenstva.

• Opravy môže vykonávať len kvalifikovaný 
servisný technik alebo Graef servisné stredis-
ko. Nesprávne opravy môžu viesť k ohrozeniu 
zdravia alebo poškodeniu majetku. Strácate 
taktiež právo na záruku.

• Poškodené komponenty sa musia vymeniť 
za originálne náhradné diely. Dodržanie 
bezpečnostných predpisov je zaručené len v 

prípade použitia týchto dielov.

• Tento spotrebič môžu používať deti staršie 
ako 8 rokov a viac a osoby so zníženými fy-
zickými, senzorickými alebo mentálnymi 
schopnosťami, ak sú pod dozorom albo boli 
poučené o použití spotrebiča osobou zod-
povednou za ich bezpečnosť. Nedovoľte 
deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a 
údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti do 
8 rokov.

• Držte spotrebič a napájací kábel mimo dosa-
hu detí do 8 rokov.

• Spotrebič nie je určený pre použitie s ex-
terným časovačom alebo samostatným 
diaľkovým systémom.

• Tento prístroj je určený pre použitie v domác-
nosti a podobných miestach: zamestnanecké 
kuchyne v obchodoch, kanceláriách a inom po-
dobnom prostredí; na farmách; klientmi v hote-
lioch moteloch a podobných ubytovacích zaria-
deniach; na miestach pre stravovanie.

• Ak je poškodený napájací kábel, musí ho 
vymeniť výrobca, servisný technik alebo po-
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dobne kvalifikovaná osoba pre zabránenie 
nebezpečenstva. 

• Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený 
napájací kábel alebo zástrčku.

• Aby ste zabránili nebezpečenstvu, skôr ako 
budete používať zariadenie, výrobca alebo 
kvalifikovaný servisný technik musí inštalovať 
nový napájací kábel.

• Nikdy neotvárajte kryt spotrebiča. V prípade 
kontaktu so živými časťami spotrebiča hrozí 
riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

• Nikdy sa nedotýkajte žiadnych častí pod prú-
dom. Môžu spôsobiť zasiahnutie elektrickým 
prúdom alebo smrť.

• Pri odpájaní spotrebiča ťahajte za zástrčku, 
nikdy nie za napájací kábel. 

• Neveďte napájací kábel tak, aby sa oň mohlo 
zachytiť.

• Nepoužívajte obalový materiál ako hračku. 
Riziko udusenia. 

• Neplňte kanvicu nad značku maxima. Vyvre-
tie vody môže spôsobiť zranenie.

• Neotvárajte veko počas varenia vody. 

• Nedotýkajte sa vonkajších stien spotrebiča; 
môžu byť horúce.

• Neponárajte spotrebič ani základnňu do vody 
ani iných tekutín.

• Spotrebič prenášajte len za rukoväť.

• Uistite sa, či je v spotrebiči vždy dostatok 
vody (dno musí byť zakryté) pre ochranu pred 
varením naprázdno.

• Nikdy nepoužívajte spotrebič v blízkosti zdro-
ja tepla.

• Nikdy nepoužívajte spotrebič vonku. Skladu-
jte na suchom mieste. 

• Nikdy nepoužívajte spotrebič v kúpeľni.

• Odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky počas 
plnenia vodou, po použití a pred čištením.

• Používejte spotrebič len s dodanou základňou. 
Nikdy nepoužívajte základňu na iný účel.

• Spotrebič zapnite až po naplnení vodou. 
Používajte len studenú vodu.

• Veko spotrebiča musí byť vždy dobre zat-
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SKvorené.

• Po použití spotrebič vypnite a odpojte od 
sieťovej zásuvky.

• Na čistenie nepoužívajte agresívne ani drsné 
čističe.

• Neoškrabujte odolné nečistoty ostrými pred-
metmi.

• Neoplachujte spotrebič pod tečúcou vodou 
ani ho neponárajte do vody.

Vybalenie
Pri vybalení spotrebiča postupujte nasledovne:

• Vyberte spotrebič z krabice. 

• Odstráňte všetky diely obalu. 

• Odstráňte štítky zo spotrebiča (neodstraňujte 
výrobný štítok).

Požiadavky pre miesto inštalácie
Pre bezpečnú a bezproblémovú prevádzku 
spotrebiča musí miesto inštalácie vyhovovať 
nasledujúcim požiadavkám:

• Spotrebič postavte na pevný, rovný, nekĺzavý 

a teplu odolný povrch, ktorý unesie váhu 
spotrebiča.

• Uistite sa, že spotrebič nespadne.

• Zvoľte miesto, kde nedosiahnu deti na horúce 
plochy a kábel. 

Pred prvým použitím
Prečítajte si dôkladne tieto pokyny pred 
použitím a odložte si ich na bezpečnom mieste 
pre použitie v budúcnosti.
Tento spotrebič uvarí vodu za niekoľko minút.
Na čistenie spotrebiča ho naplňte čistou stu-
denou vodou a potom ju uvarte. Vodu potom 
vylejte.

Varenie vody

• Uchopte základňu a odviňte kábel.

• Otvorte veko a naplňte vodou.
Dôležité
Neprekračujte maximálnu hladinu plnenia.
Naplňte vodou tak, aby bola hladina medzi 
značkou minimum a maximum.

• Zatvorte veko a postavte kanvicu na základňu.
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• Pripojte zástrčku k sieťovej zásuvke.

• Stlačte prepínač zapnutia/vypnutia.

• Spotrebič je teraz zapnutý. 

• Keď je voda uvarená, spotrebič sa auto-
maticky vypne.

• Kontrolka zhasne.

• Ak chcete, môžete opätovným stlačením 
tlačidla zapnutia/vypnutia spustiť varenie. 
Avšak predtým počkajte približne 30 sekúnd.

Filter vodného kameňa
Vyberateľný filter vodného kameňa bráni vylia-
tiu vodného kameňa.

Ochrana proti chodu bez vody a proti prehriatiu
Tento spotrebič je vybavený systémom ochra-
ny proti chodu bez vody a proti prehriatiu. Ak 
zapnete kanvicu bezvody alebo s veľmi malým 
množstvom vody, spotrebič sa vypne. Počkajte 
chvíľu, kým nevychladne. Naplňte vodu a 
používajte ako obyčajne.

Vypnutie pri zdvihnutí
Ak zdvihnete kanvicu zo základne počas vare-
nia, automaticky sa vypne. To sa nazýva taktiež 
lift-off shut-off. 

Čistenie
Najskôr odpojte zástrčku od sieťovej zásu-
vky a nechajte kanvicu vychladnúť. Vyčistite 
vonkajšok spotrebiča mäkkou utierkou. V prí-
pade odolnejšieho znečistenia môžete použiť 
jemný saponát.

Odvápnenie
V závislosti od stupňa tvrdosti vody sa môže 
na dne a na vnútorných stenách nahromadiť 
vodný kameň. Čím tvrdšiu vodu používate, 
tým rýchlejšie sa nahromadí vodný kameň. 
Nie je škodlivý alebo môže ovplyvniť funkciu 
spotrebiča.
Z tohto dôvodu odporúčame pravidelné odváp-
nenie nasledujúcim spôsobom

• Naplňte kanvicu do troch štvrtín vodou.
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SK• Uvarte ju.

• Keď sa spotrebič vypne, doplňte bielym oc-
tom po značku MAX. 

Túto zmes nikdy nevarte!

• Nechajte zmes odstáť cez noc. 

• Kanvicu vylejte a niekoľkokrát vypláchnite 
čistou vodou.

Môžete použiť iné vhodné odvápňovacie pros-
triedky. Postupujte podľa pokynov výrobcu na 
obale.

Servisné stredisko
Ak je Váš spotrebič Graef poškodený, kontak-
tujte vášho predajcu alebo servisné stredisko.


