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Uživatelská příručka 
 
 
 
 
Informace k používání 

• Sestava se skládá z vlastní varné konvice  a základové části. Používejte konvici výhradně s 
dodanou základnou! 

• Konvici lze používat pouze pro vaření vody. Nepoužívejte ji pro ohřívání mléka nebo jiných 
nápojů. 

• Konvice má ochranu proti provozu bez přítomnosti vody a když začne voda vařit, 
automaticky se vypne. Pokud konvici zapnete prázdnou, dojde k přehřívání. Následně je 
konvice automaticky vypnuta bezpečnostním teplotním čidlem, aby se předešlo poškození 
přístroje. Ovládání obsahuje pojistku, která je pouze jednorázová. Pokud dojde k její 
aktivaci, nelze přístroj znovu použít a ten musí být neprodleně odeslán do autorizované 
opravny. 

• Před prvním použitím musíte varnou konvici uvnitř vyčistit. Naplňte ji čistou vodou po 
maximální hranici a dvakrát ji převařte abyste se zbavili zápachu nové plastické hmoty. 
Teprve po tomto procesu můžete v konvici začít vařit vodu na pití. 

• Délka přívodního kabelu může být dle potřeby regulována v podstavci. 
 
 
 
 



 
Bezpečnostní pokyny 

• Ověřte si před prvním zapojením, že napětí udané na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší 
elektrorozvodné síti. 

• Postavte varnou konvici na rovný, stabilní povrch. 
• Nikdy konvici nepoužívejte v dosahu dětí. 
• Neumisťujte konvici v blízkosti zdrojů tepla. 
• Nestavte varnou konvici na kovové povrchy, například tácy. 
• Neponořujte přístroj do vody. 
• Nedovolte, aby voda nebo jiné tekutiny vnikly do elektrické části konvice nebo základny. 

Pokud se tak stane, ihned konvici odpojte od elektrické sítě, kapalinu odstraňte a nechejte 
spotřebič důkladně vyschnout. Poté je opět možné jej používat. 

• Netahejte prudce za přívodní kabel, abyste jej nepoškodili. Pokud dojde k poškození kabelu, 
obraťte se s opravou na odborného servisního technika. 

 
 
 
 
 
Způsoby používání 

• Sejměte varnou konvici z podstavce a naplňte ji vodou. Nikdy nenalévejte méně vody než je 
povoleno. Hladina vody musí být vždy minimálně na značce MIN. Zároveň do konvice 
nikdy nenalévejte více vody než je povoleno, tedy nepřekračujte značku MAX. Tím se 
vyhnete přetečení během varu. 

• Vložte varnou konvici do základny a zapojte vidlici kabelu do zásuvky. 
• Přiklopte víčko a přepněte vypínač do polohy „1“. Spotřebič začne pracovat. Zkontrolujte, 

zda je víčko správně přiklopené, protože jinak nemusí dojít k automatickému vypnutí 
konvice po dosažení varu. Navíc by mohla vařící voda vystříknout z konvice a způsobit 
poranění. 

• Po dosažení varu přeskočí vypínač automaticky zpět do polohy „0“. Než jej budete moci 
opět zapnout, musíte chvíli vyčkat, než vychladne vestavěné teplotní čidlo. Pokud konvici 
násilně zapnete dříve než bude čidlo ochlazené,  může dojít k poškození varné konvice. 

• Během vaření se může vnější plášť konvice zahřát na vysokou teplotu, nedotýkejte se jej. 
Dejte pozor, ať vás neopaří unikající pára. Pokud si přejete konvici vypnout dříve než voda 
začne vařit, přesuňte ručně vypínač do polohy „0“. Pokud během vaření konvici zvednete ze 
základny, proces se automaticky přeruší. Pokud nebudete dále vařit ověřte si, že je vypínač v 
poloze „0“ aby nedošlo k přehřátí a poškození konvice. 

• Po ukončení vaření vody v konvici ji bez prodlení přelijte do běžné nádoby a v konvici ji 
nenechávejte, aby nedošlo k úrazu. 

• Pokud odhalíte že konvice je zapnutá a bez vody dříve než zasáhne automatika, ihned 
konvici odpojte od zásuvky a nalijte do ní vodu. Následně ji nechejte vychladnout. Další 
použití je možné až po úplném vychladnutí spotřebiče. 

• Nikdy nenamáčejte konvici ani základnu do vody. Pokud potřebujete provést čištění, 
odpojte konvici od elektrické sítě a otřete ji vlhkým hadrem. Nikdy konvici nečistěte 
ostrými předměty. 

• Po určité době používání (v závislosti na kvalitě vody) se může v konvici objevit usazenina 
tzv. vodního kamene. Tím dojde ke snížení výkonu a vyšší spotřebě energie. Rozpusťte 
vodní kámen směsicí vody a octa. 

 
 
 
 



 
ZÁRUČNÍ LIST 

 
Varná konvice Manta MM432 

 
 
Výrobní/sériové číslo...……….…………………………………………………………......... 
 
Datum prodeje……..…………………………….…………………………………………… 
 
 
 
 
Razítko a podpis prodávajícího………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Informace pro zákazníka 
 
Záruční doba 
Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad 
a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto 
záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce 
bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční. 
 
Záruční podmínky 
Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení 
(účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a 
jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k 
použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. 
Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, 
akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze 
považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník 
nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady). 
 
Zánik nároku na záruku 
Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že:  
došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, 
nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, pou-
žíváním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním 
nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního 
dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než 
určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním 
dodaným příslušenstvím. 
 
 

 


