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Brewista 

Smart Pour 2™ Konvice s tenkou hubicí 

Série BSPVTK2 

1,2l konvice s digitálním variabilním nastavováním teploty 

PŘEČTĚTE SI TENTO MANUÁL PŘED PRVNÍM POUŽITÍM A USCHOVEJTE JEJ PRO DOHLEDÁNÍ INFORMACÍ 

V BUDOUCNU 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Při používání elektrických spotřebičů by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření včetně následujících: 

• Přečtěte si všechny pokyny 

• Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti a úchyty. 

• Pro ochranu před požáry, elektrickým šokem a zraněním osob neponořujte kabel, zástrčky, základnu ani konvici do vody nebo 

jiné tekutiny. 

• Nikdy nenechávejte při použití přístroj bez dozoru. Přímý dohled je zapotřebí při používání jakéhokoliv spotřebiče dětmi nebo 

v jejich blízkosti. 

• Není-li konvice používána, není-li v ní voda, při doplňování vody, přemisťování konvice a před čištěním odpojte ze zásuvky. 

Před připojováním nebo odebíráním částí a před čištěním nechte přístroj vychladnout. 

• Nepoužívejte jakýkoliv spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo když přístroj chybně funguje nebo byl jakkoliv 

poškozen. Ohledně reklamace nebo servisu kontaktujte svého prodejce. 

• Nepoužívejte jinou než dodávanou základnovou jednotku. Použití jiného připojeného příslušenství než doporučeného výrob-

cem přístroje může vést k požáru, elektrickému šoku nebo zranění osob. 

• Nepoužívejte venku. 

• Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy, nebo dotýkat se horkých povrchů. Vždy uchovávejte přeby-

tečnou část napájecího kabelu v příslušném oddělení v základnové jednotce. 

• Elektrická konvice musí být používána na rovném povrchu. Nepokládejte na nebo do blízkosti horkého plynového nebo elek-

trického sporáku, nebo do zahřáté trouby, nebo na jiné elektrické spotřebiče. 

• Vždy nejprve připojte zástrčku k přístroji a poté teprve zapojte kabel do zásuvky ve stěně. Pro odpojení vypněte ovládáním a 

poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky ve stěně. 

• Nepoužívejte spotřebič k jakémukoliv jinému účelu, než za jakým je vyrobena. 

• Pro zamezení přetížení obvodů neprovozujte jiný spotřebič s vysokým příkonem na stejném elektrickém okruhu. 

• Neplňte konvici, když je umístěna na základně. Odstraňte veškerou vlhkost ze dna tělesa, než jej umístíte na napájecí základnu. 

• Pozor na páru unikající z hubice nebo víka, zejména během opětovného plnění. Nesundávejte víko během cyklu zahřívání. 

• Nepoužívejte konvici k ohřívání čehokoliv jiného než vody. Neplňte nad značku „max“. Nezapínejte konvici, pokud je voda pod 

značkou minima. Pokud je konvice přeplněna, může docházet k prskání vařící vody. Konvice je určena pro použití pouze s do-

dávanou základnovou jednotkou. 

• Nevkládejte žádné předměty do štěrbin nebo otvorů konvice. 

• Při sundání víka během cyklu zahřívání může dojít k opaření. 

• Pokud je dodávaný kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním pracovníkem nebo podobně kvalifikovanou 

osobou, aby bylo zamezeno nebezpečí. 

• Spotřebič může být používán dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi 

nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi dohled nebo byly instruovány o bezpečném používání spotřebiče 

a chápou rizika s ním spojená. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod 

dohledem. 

• Udržujte spotřebič a jeho kabel z dosahu dětí mladších 8 let. 

• Přesvědčte se, že odnímatelný napájecí kabel je plně zapojen do základny před jeho zapojením do zásuvky. 

• VAROVÁNÍ: Neotvírejte víko, když se voda vaří. 

• VAROVÁNÍ: Umístěte víko tak, aby pára byla směřována pryč od rukojeti. 
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DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
NEPROVOZUJTE SPOTŘEBIČ, POKUD JE NAPÁJECÍ KABEL JAKKOLIV POŠKOZEN NEBO POKUD PŘÍSTROJ PRACUJE PŘERUŠOVANĚ 

NEBO ZCELA PŘESTANE FUNGOVAT. 

PRODLUŽOVACÍ KABELY 

Pro snížení rizika plynoucího ze zamotání nebo zakopnutí o delší kabel, je výrobek dodáván s krátkým napájecí kabelem. Delší 

odpojovatelné napájecí kabely nebo prodlužovací kabely jsou mohou být používány, pokud při jejich používání dáváte pozor. 

Pokud je používán delší odpojovatelný napájecí kabel nebo prodlužovací kabel, 

1) Uvedená napájecí kapacita kabelové sady nebo prodlužovacího kabelu musí být alespoň stejně velká jako napájecí příkon 

spotřebiče, a 

2) prodlužovací kabel musí být trojžilový kabel s uzemněním, a 

3) delší kabel by měl být veden tak, aby nepřepadal přes hranu stolu nebo pracovní desky, kde by bylo možno o něj zakop-

nout, zachytit nebo kde by za něj mohlo být taháno (zejména dětmi). 

POKYNY K UZEMŇOVÁNÍ 

Tento přístroj musí být při používání uzemněn. 

POZOR: Pro zajištění nepřetržité ochrany proti riziku elektrického šoku připojujte pouze do správně uzemněných zásuvek. 

Konvice prodávané mimo severní Ameriku obsahují odpojovatelné napájecí kabely pro použití s elektrickými zásuvkami pro tyto 

trhy. NEPOKOUŠEJTE SE zapojit napájecí kabel do nekompatibilní zásuvky. Může to vést k poškození přístroje, poškození elek-

trického rozvodu nebo fyzickému zranění. 

Varování: Toto zařízení používá relé s vysokým příkonem pro dosažení požadované teploty vody. V některých případech může 

toto relé způsobovat lehké blikání světel připojených ke stejnému okruhu. Ideální je používat toto zařízení na samostatném ok-

ruhu nebo se všemi ostatními spotřebiči vypnutými během používání tohoto přístroje. Nedojde k poškození elektrických sys-

témů, ale je třeba dávat pozor a nepřetěžovat tento okruh jinými zařízeními běžícími současně. 
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Součásti konvice s variabilním nastavením teploty 
 

 

 

 

1) Hubice 

2) Víko 

3) Ventilační otvory 

4) Rukojeť 

5) Indikátory maximální a minimální hladiny vody 

6) Těleso konvice 

7) Základna 

8) displej pro ikony režimů 

9) Cílová teplota 

10) LCD displej 

11) Aktuální teplota 

12) Ikona zapnutí 

13) Ikona funkce chytrého vaření 

14) Ikona časovače 

15) Ikona funkce udržování teploty 

16) Ikona funkce automatického vaření 

17) Ikona nastavování teploty 

18) Ikona [-] 

19) Ikona [+] 

20) Odnímatelný napájecí kabel se zástrčkou 
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Provozní pokyny 
Poznámka: Před zapojením konvice do zásuvky ve stěně zkontrolujte, že daný elektrický okruh není přetížen jinými přístroji. 

Nastavení konvice 

• Položte základnu (7) na stabilní rovný povrch. 

• Vložte zásuvkový konec odnímatelného napájecího kabelu pevně do základny (7). 

• Zapojte napájecí kabel (20) do uzemněné zásuvky ve stěně. Základna dvakrát pípne a bude viditelná ikona napájení (12). 

Příprava konvice na první použití 

• Sejměte konvici ze základny (7) a sundejte víko (2) z konvice. 

• Naplňte konvici studenou vodou po značku „max“ (5) (přibližně 1,2 l). 

• Vraťte víko (2) na místo tak, aby ventilační otvory (3) směřovaly od rukojeti (obrázek A). 

• Vraťte konvici zpět na její základnu (7). 

• Stiskněte ikonu napájení (12) (obrázek B). 

o Pokud je konvice správně umístěná na základně, všechny ikony na základně budou viditelné. 

o Pokud konvice není na základně (7), bude viditelný časovač (viz sekce o časovači v tomto manu-

álu). 

• Stiskněte ikonu funkce chytrého vaření (13). 

• Přiveďte vodu do varu, a poté konvici vyprázdněte. 

• Nechte přístroj minutu vychladnout. 

• Před prvním použitím vaší konvice Brewista dvakrát zopakujte proces přivedení do varu a vypláchnutí. 

Normální používání 

• Sejměte konvici ze základny (7) a sundejte víko (2) z konvice. 

• Naplňte konvici vodou na požadovanou úroveň nad značkou „min“ a pod značkou „max“ (5). 

• Vraťte víko (2) na místo tak, aby ventilační otvory (3) směřovaly od rukojeti (4) (obrázek B). 

• Vraťte konvici zpět na její základnu (7). 

• Stiskněte jednou ikonu napájení (12) pro zapnutí konvice, poté opět stiskněte ikonu napájení (obrázek B). 

o Ikona napájení (12) a cílová teploty (9) budou po dobu 3 sekund blikat. 

o Během tohoto třísekundového intervalu tiskněte ikony [+] nebo [-] ((19) nebo (18)) pro změnu cílové teploty v případě 

potřeby. 

• Konvice ohřeje vodu na cílovou teplotu, se zobrazováním aktuální teploty vody (11) na pravé straně LCD displeje (10).  

• Funkce udržování teploty konvice bude automaticky udržovat požadovanou teplotu po dobu jedné hodiny. 

o LCD displej (10) bude pokračovat v zobrazování aktuální teploty vody. 

o Jakmile cyklus udržování teploty skončí, LCD displej bude zobrazovat aktuální teplotu vody po dalších 10 minut bez aktivity 

předtím, než základna přejde do režimu spánku. 

• Pro zastavení cyklu ohřívání opět stiskněte ikonu napájení (12) nebo zvedněte konvici z její základny. 

• po deseti minutách bez aktivity základna přejde do režimu spánku. 

Nastavení jednotek zobrazení teploty, stupně Celsia nebo Fahrenheita 

• Když je základna zapnutá a konvice je na základně, stiskněte a podržte ikonu nastavení teploty (17) po 3 sekundy pro přístup 

do nastavení jednotek teploty.  

o Tiskněte ikony [+] nebo [-] ((19) nebo (18)) pro přepínání mezi stupni Celsia nebo Fahrenheita. 

o Po 3 sekundách neaktivity bude uložena poslední nastavená jednotka měření, a to i po odpojení základny. 

o Pro modely pro USA a Kanadu je implicitní jednotka teploty pro vaši konvici Brewista s variabilním nastavením teploty 

stupeň Fahrenheita (°F). Pro modely pro zbytek světa je implicitní jednotka teploty stupeň Celsia (°C). 

Nastavení teploty  

DŮLEŽITÉ! PROSÍME ČTĚTE: Ve vyšších nadmořských výškách se voda vaří při nižších teplotách. Nenastavujte teplotu nad bod varu 

vody. Viz graf v části „Pokyny pro uživatele ve větších nadmořských výškách“ dále v tomto manuálu, kde můžete určit teplotu varu 

pro vaši nadmořskou výšku. 

Obrázek A 

Obrázek B 



5 

Konvice Brewista používají proprietární adaptivní bezpečnostní software, který monitoruje teplotu, při které voda dosáhne varu. 

Jakmile konvice určí teplotu varu, nepřekročí tuto teplotu. Když je tato funkci aktivována, budou manuálně zvolené a přednasta-

vené hodnoty teplot vyšší, než určená teplota varu nahrazeny slovem „boil“ (var) na LCD displeji. Vypnutí tohoto software viz 

sekce „Pokyny pro uživatele ve větších nadmořských výškách“ dále v tomto manuálu. 

Odpojení základny vymaže uloženou teplotu varu. Jakmile je konvice zapojena a nastavena na vaření, proces adaptivního moni-

torování bude opět spuštěn, a maximální teplota bude upravena podle bodu varu ve výšce, v níž je konvice používána. 

• Volba přednastavené teploty: 

o Opakovaně tiskněte ikonu nastavení teploty (17), Displej cílové teploty (9) bude blikat. Opět stiskněte ikonu nastavení 

teploty pro procházení předvolených teplot (viz níže): 

▪ Předvolené teploty z továrny jsou: 60 °C (140 °F), 80 °C (176 °F), 85 °C (185 °F), 96 °C (205 °F), a 98 °C (208 °F). 

▪ Implicitní tovární nastavení teploty je 96 °C (205 °F) 

o Stiskněte ikonu napájení (12) pro zahájení cyklu zahřívání. 

o Po dosažení nastavené teploty konvice třikrát pípne. 

• Manuální nastavení požadované teploty: 

o Stiskněte ikonu nastavení teploty (17). Displej cílové teploty (9) bude blikat. 

o Stiskněte ikonu [+] (19) nebo ikonu [-] (18) pro změnu cílové teploty o jeden stupeň. 

o Stiskněte a podržte ikonu [+] (19) nebo ikonu [-] (18) pro rychlou změnu cílové teploty. 

▪ Rozsah teplot konvice je 60 °C až 98 °C (140 °F až 208 °F) 

o Jakmile dosáhnete požadované teploty, počkejte 3 sekundy a cílová teplota bude uložena. 

Poznámky: 

• Pro manuální přerušení procesu zahřívání kdykoliv stiskněte ikonu napájení (12) nebo sundejte konvici ze základny. 

• Jakmile je teplota nastavená, je uložena do paměti a bude vyvolána při dalším zapnutí konvice. Implicitní tovární nastavení 

teploty 96 °C (205 °F)nebude nadále aktivní, jakmile došlo k nastavení jiné teploty. 

• Během cyklu zahřívání bude LCD displej (10) zobrazovat aktuální teplotu vody. LCD displej bude dále ukazovat aktuální teplotu 

vody po dobu jedné hodiny, pokud nebude konvice sundána ze základny. 

• Pokud je konvice sundána ze základny během cyklu zahřívání, bude cyklus zahřívání vypnut, kontrolka ikony napájení (12) 

zůstane svítit a na LCD displeji se zobrazí „00:00“. Když je konvice vrácena na základnu, bude displej zobrazovat aktuální teplotu 

vody po dobu jedné hodiny. 

• Pro obnovení cyklu zahřívání a/nebo funkce udržování teploty musí uživatel stisknout odpovídající ikony poté, co je konvice 

vrácena na základnu. 

Funkce chytrého vaření (Smart boil)  

• Stiskněte ikonu chytrého vaření (13). Ikona bude blikat a LCD displej bude zobrazovat aktuální teplotu (11) vpravo a slovo „boil“ 

(var) vlevo nahoře. 

• Funkce chytrého vaření přivede vodu na teplotu varu, jak nejrychleji je to možné. 

• Jakmile voda v konvici dosáhne teploty varu (různé podle vaší nadmořské výšky), uslyšíte 3 pípnutí a funkce chytrého vaření se 

vypne. 

• Aktuální teplota (11) uvnitř konvice bude zobrazována po dobu 10 minut, než konvice přejde do režimu spánku. 

• Pro vypnutí funkce chytrého vaření stiskněte kdykoliv během cyklu ikonu chytrého vaření (13) nebo ikonu napájení (12). 

• Můžete také zapnout funkci rychlého vaření během normálního procesu ohřevu stiskem ikony chytrého vaření (13). 

Program pro automatické používání (funkce automatického vaření)  

• Poznámka: Čas automatického vaření je čas, kdy bude cyklus automatického zahřívání dokončen. 

• Pro naprogramování funkce automatického vaření:  

o Stiskněte a podržte ikonu automatického vaření (16) po dobu 3 sekund. Cílová teplota bude blikat na pravé části LCD 

displeje (10). 

o Stiskněte ikonu [+] (19), ikonu [-] (18) pro nastavení požadované teploty pro automatické vaření. 
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o Nastavení času automatického vaření: 

▪ Opět stiskněte ikonu automatického vaření (16), čas automatického vaření bude zobrazen na LCD displeji (10) a 

číslice hodiny bude (budou) blikat. 

▪ Tiskněte ikonu [+] nebo [-] ((19) nebo (18)) pro změnu hodinové části času automatického vaření. 

▪ Opět stiskněte ikonu automatického vaření (16), a minutová část času automatického vaření bude blikat. 

▪ Tiskněte ikonu [+] nebo [-] ((19) nebo (18)) pro změnu minutové části času automatického vaření. 

o Nastavte aktuální čas: 

▪ Po nastavení času automatického vaření (viz výše) stiskněte ikonu automatického vaření (15), hodina aktuálního 

času bude blikat na levé straně LCD displeje). 

▪ Tiskněte ikonu [+] nebo [-] ((19) nebo (18)) pro změnu hodinové části aktuálního času. 

▪ Opět stiskněte ikonu automatického vaření (16), a minutová část aktuálního času bude blikat. 

▪ Tiskněte ikonu [+] nebo [-] ((19) nebo (18)) pro změnu minutové části aktuálního času. 

o Jakmile jsou čas automatického vaření a aktuální čas správné, počkejte 3 sekundy na uložení těchto časů. 

o Pro aktivaci funkce automatického vaření stiskněte jednou ikonu automatického vaření (16). Ikona automatického vaření 

se rozsvítí a symbol automatického vaření se objeví vpravo dole na LCD displeji (10). 

• 8 minut před naprogramovaným časem automatického vaření se vaše konvice zapne. 

• Jakmile bude dosaženo cílové teploty, ozvou se 3 pípnutí. Konvice se poté přepne na funkci automatického udržování teploty 

po dobu dalších 60 minut, pokud nebude stisknuta nějaká ikona nebo konvice zvednuta ze základny). 

• Pro zrušení funkce automatického vaření 

o Kdykoliv stiskněte ikonu napájení (12) 

o stiskněte ikonu automatického vaření (16) před zahájením cyklu ohřívání. 

Poznámky: 

• Ikona automatického vaření (16) musí být stisknuta pro aktivaci funkce po jejím nastavení. Ikona automatického vaření je roz-

svícena a LCD displej (10) zobrazuje ikonu automatického vaření vlevo dole. 

• Opět stiskněte ikonu automatického vaření (16) před zahájením programu pro zrušení funkce automatického spuštění. 

• Když je dosaženo naprogramovaného času automatického vaření, bude proces ohřívání dokončen. Pokud je rozdíl mezi časem 

automatického vaření a aktuálním časem méně než osm (8) minut, konvice zahájí ohřívání okamžitě. 

• Pro manuální přerušení procesu ohřívání kdykoliv, stiskněte ikonu napájení (12) nebo sundejte konvici ze základny. 

Nastavení funkce udržování teploty (volitelně):  

• Funkce udržování teploty vaší konvice automaticky udržuje vámi přednastavenou teplotu vody po dobu 60 minut od okamžiku, 

kdy voda dosáhne cílové teploty. Toto neplatí, pokud je aktivní funkce chytré vaření. 

• Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce stiskněte kdykoliv ikonu udržován teploty (15). 

• Když je funkce udržování teploty aktivní, ikona udržování teploty (15) svítí. 

• Pokud je konvice sejmuta ze základny, musí být konvice vrácena na základnu a ikona udržování teploty (15) musí být znovu 

stisknuta pro reaktivaci zmíněné funkce. 

• Funkce udržování teploty může zůstat aktivní během používání časovače. 

Používání časovače  

• Stiskněte ikonu časovače (14) pro vstup do režimu časovače. na LCD displeji bude zobrazeno „00:00“. 

• První dvě číslice indikují minuty a poslední dvě číslice indikují sekundy (obrázek C).  

o Načítací časovač 

▪ Opět stiskněte ikonu časovače (14) pro spuštění načítacího časovače. 

▪ Pro zastavení časovače opět stiskněte ikonu časovače (14). 

▪ Maximální načítaný čas je 99:59 (99 minut, 59 sekund). 

▪ Když je časovač zastaven, stiskněte ikonu časovače znovu pro vymazání časovače na 

„00:00“. 

  

Obrázek C 
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o Odečítací časovač 

▪ Stiskněte a 3 sekundy podržte ikonu časovače (14) pro vstup do odečítacího časovače. Bude zobrazeno poslední 

nastavení odečítacího časovače. Implicitní nastavení odečítacího časovače je 4:30 (čtyři minuty, třicet sekund). 

▪ Pro změnu času, od kterého se má odečítat, stiskněte a podržte ikonu časovače (14) po dobu tří sekund, dokud 

nezačnou číslice minut blikat. Tiskněte ikony [+] a [-] ((19) nebo (18)) pro změnu minutové části časovače. Jednou 

stiskněte ikonu časovače pro uložení nastavení minut. Sekundová část bude blikat. Tiskněte ikony [+] nebo [-] pro 

nastavení sekundové části časovače. počkejte 3 sekundy na uložení nastaveného času. 

▪ Ještě jednou stiskněte ikonu časovače (14) pro spuštění odečítacího časovače. 

▪ Když odečítací časovač dosáhne „00:00“, ozvou se tři pípnutí. 

▪ Pro zastavení časovače stiskněte jednou ikonu časovače (14). 

▪ Když je časovač zastaven, stiskněte znovu ikonu časovače (14) pro opětovné nastavení časovače na zvolený čas, od 

kterého se má odečítat. 

▪ pro přepínání mezi načítacím a odečítacím časovačem, spusťte časovač stiskem ikony časovače (14), poté ji opět 

stiskněte pro zastavení. Když je časovač zastavený, stiskněte a po dobu 3 sekund přidržte ikonu časovače a ten se 

přepne do druhého režimu časovače. 

• Nastavení časovače se ukládají pro budoucí použití, dokud není základna odpojena. Jakmile je konvice opět zapojena, nastavení 

časovače se vrátí na své implicitní hodnoty. 

• Funkce časovače se mohou používat s konvicí na základně nebo mimo ni. 

• Funkce udržování teploty se může aktivovat během používání časovače. 

Nastavení tuhosti víka konvice 

Pokud se vám zdá, že je víko konvice příliš snadno nebo příliš těžko snímatelné z konvice, prosíme, upravte tuhost pomocí násle-

dujících kroků: 

1) Sundejte víko (2) z konvice. 

2) Použijte kleště s ostrými špičkami čelistí nebo podobný nástroj pro nastavení třech výstupků víka konvice. Pokud na 

výstupky zatlačíte, bude tuhost víka snížena a bude jej snazší nasadit a sundat. Pokud výstupky vytáhnete, bude těžší 

víko sejmout. 

3) Po nastavení výstupků víko vraťte a opět jej sundejte pro kontrolu, zda je nastavení správné. 

4) Opakujte kroky 2 a 3, dokud nemáte víko nastaveno podle vašich preferencí. 

Údržba a čištění: 

• Tento spotřebič neobsahuje žádné části, které by mohl opravovat uživatel a vyžaduje minimální údržbu. 

o Jakýkoliv servis nebo opravy svěřte kvalifikovanému personálu. 

• Konvici pravidelně čistěte. 

o Čistěte vnější stranu základny a konvice navlhčenou měkkou tkaninou. 

• Čistěte vnitřek konvice prostředkem na nádobí a důkladně vypláchněte vodou. 

o Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. 

o Po vyčištění konvici a základnu důkladně osušte. 

VAROVÁNÍ: Nikdy neponořujte konvici nebo základnu do vody nebo jiné tekutiny. 

VAROVÁNÍ: Vždy konvici před čištěním odpojte od sítě a počkejte, až vychladne. 

Skladování: 

• Před uložením všechny částí vyčistěte a usušte. 

• Skladujte konvici v její krabici, nebo na čistém, suchém místě. 

• Nikdy neobtáčejte napájecí kabel kolem konvice. Vždy odpojte odnímatelný napájecí kabel od základny a správně jej uložte. 
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Odvápnění 

• Když dojde k usazení nánosu vodního kamene v konvici, může to ovlivnit konzistentnost teplot a zpomalit zahřívání. 

• Pro zajištění optimálního výkonu společnost Brewista doporučuje odvápňovat konvici, když je v ní patrný nános vodního ka-

mene. 

• Pro odvápnění použijte standardně dostupné odvápňovací prostředky určené pro odstranění vodní kamene z konvic a rychlo-

varných konvic. 

Poznámka: Ocet nemusí být dostatečně účinný pro odvápnění konvice a může být obtížné jej důkladně vypláchnout. Po octu také 

může zůstat zápach, který by ovlivnil budoucí použití. 

Pro uživatele ve vyšších nadmořských výškách 

Ve vyšších výškách se voda vaří při nižších teplotách. Použijte níže uvedený graf pro určení teploty varu vaší konvice. 

 

BOD VARU VODY 

IDEÁLNÍ TEPLOTA PRO PŘÍPRAVU 

 

 

 

BOD VARU VODY 

IDEÁLNÍ TEPLOTA PRO PŘÍPRAVU 

 

 

 

VÝŠKA (v metrech nad hladinou 

moře; ve stopách nad hladinou 

moře) 

 

Používání funkce ochrany pro vyšší nadmořské výšky 

Vaše konvice s variabilním nastavením teploty Brewista má zabudovanou bezpečnostní funkci pro zamezení toho, aby voda do-

sáhla teploty vyšší, než jaká je zapotřebí pro dosažení prudkého varu. Nicméně někdy jsou vyšší teploty požadované. Pro vypnutí 

nebo opětovné zapnutí funkce ochrany pro vyšší nadmořské výšky prosíme postupujte podle následujících instrukcí: 

1) Když je konvice ve vyčkávacím režimu, stiskněte a po dobu tří sekund podržte ikonu [+] (19). Základna (7) jednou 

pípne pro potvrzení, že funkce ochrany pro vyšší nadmořské výšky byla vypnuta a na LCD displeji se zobrazí slovo 

„OFF“ (vypnuto). 

2) pro opětovné zapnutí této funkce, stiskněte a po dobu tří sekund podržte ikonu [+] (19). Funkce ochrany pro 

vysoké nadmořské výšky se zapne, a na LCD se zobrazí „ON“ (zapnuto). 

3) Když je konvice odpojena, vrátí se funkce ochrany pro vyšší nadmořské výšky do implicitního stavu zapnuto. 

  



9 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Pro země s napětím v rozsahu 110 až 127 V 

Jmenovité napětí 120 V ~60 Hz 

Jmenovitý proud: 12 A 

Jmenovitý příkon: 1440 W 

Kapacita: max. 40,5 oz (1,2 l) 

Pro země s napětím v rozsahu 220 až 240 V 

Jmenovité napětí 220 až 240 V ~50/60 Hz 

Jmenovitý příkon: 1850 W 

Kapacita: max. 40,5 oz (1,2 l) 

VAROVÁNÍ: Přístroj je při používání velmi horký, Nedotýkejte se povrchu konvice. Nebezpečí popálení! (Obrázek G) 

VAROVÁNÍ: Nikdy neponechávejte konvici bez dozoru při vaření vody, zejména pokud jsou v blízkosti děti. 

VAROVÁNÍ: Neotvírejte víko, když vaříte vodu. 

VAROVÁNÍ: neponořujte základnu ani konvici do vody nebo jiné tekutiny. Může to způsobit elektrický šok nebo poškození 

přístroje (Obrázky H a J). 

VAROVÁNÍ: Buďte opatrní při manipulaci s horkou vodou. Nebezpečí opaření! 

Správná likvidace tohoto produktu 

 

Tento symbol znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s ostatními odpady z domácnosti v Evrop-

ské Unii. Pro zamezení možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou li-

kvidací odpadu jej zodpovědně recyklujte pro podporu udržitelného opětovného využívání materiálů. Pro 

vrácení použitého zařízení, prosíme, použijte systémy zpětného odběru a shromažďování nebo kontaktujte 

prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ti mohou produkty shromažďovat pro jejich recyklaci bezpečnou 

pro životní prostředí. 

 

 

Dovozce: doubleshot s.r.o., Těně 15, 338 45 Strašice, Česká republika, IČ: 29105170, DIČ: CZ29105170, www.doubleshot.cz  

Provozovna dovozce: Dehtáry 37, 250 91  Zeleneč, Česká republika, telefon: +420 314 004 550, info@doubleshot.cz 

 

http://www.doubleshot.cz/
mailto:info@doubleshot.cz

