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RYCHLOVARNÁ KONVICE 
 

 
Modely JK 1045 

 
 

 
 
 
 
 

KALORIK 
 

 



 
 
 

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 
 
 
 
Vážený spotřebiteli, 
 
zakoupili jste si výrobek z naší řady domácích elektrospotřebičů. Je naším 
přáním, aby Vám výrobek dlouho, dobře a spolehlivě sloužil. Při jeho obsluze je 
nutno dodržovat určité zásady. Je proto ve Vašem vlastním zájmu, abyste pečlivě 
prostudoval přiložený návod a výrobek obsluhoval podle pokynů v něm 
uvedených. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXIHAND, spol. s r.o. BRNO 
Informace o ostatních výrobcích najdete také na našem webu: 

www.exihand.cz . 
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ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY 

 
1. Na výrobek se vztahuje podle zákona č. 136 § 620 odst.1 záruční doba 

24 měsíců ode dne prodeje kupujícímu. Platnost záručního listu je 
30 měsíců ode dne vyskladnění z velkoobchodu.    

2. Záruka se vztahuje pouze na vady vzniklé prokazatelně následkem 
vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení při 
výrobě.  

3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím: 
- při dopravě  
- mechanickým poškozením (např. upadnutím spotřebiče) 
- nevhodnou a neodbornou instalací a obsluhou v rozporu 

s návodem k obsluze 
- nevhodným použitím v rozporu s návodem k obsluze 
- připojením spotřebiče k síti s jiným napětím a kmitočtem než je 

na spotřebiči uvedeno nebo k vadné elektrické instalaci 
- zásahem do spotřebiče v průběhu záruční doby 
- nedostatečným a chybným ošetřováním 

4. Záruka zcela zaniká: 
- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti  
- při provádění oprav a úprav spotřebiče osobou jinou než 

autorizovaným servisem 
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list 

s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem 
prodejce doplněný popisem vady. 

6. Není-li při opravě zjištěna vada podléhající záruce viz bod 2, uhradí 
náklady spojené s výkonem servisního technika a dopravu výrobku do 
servisu a zpět uživatel výrobku. 

 
 

!!!  DÚLEŽITÉ  !!! 
Některé Vámi zjištěné vady mohou být vadami zákaznickými a proto 
ještě než výrobek odešlete nebo odnesete na reklamaci, kontaktujte 
obchodníka, u něhož jste výrobek zakoupili nebo telefonní linku pro 
zákazníky +420 545 213 738, 740. 

 
      Záruční opravy zajišťuje firma: 
      EXIHAND, spol. s r.o. 
      Zábrdovická 12 
      615 00   Brno 
      tel./fax : +420 545 213 738, 740 
      e-mail: info@exihand.cz 
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA  
 
Aby si Vaše konvice zachovala pěkný vzhled a dlouho Vám spolehlivě sloužila, 
je třeba pečovat o její čistotu.  
 
Při čištění a údržbě dodržujte tyto zásady:  

1. Konvici vždy odpojte od el. sítě a nechte jí zcela vychladnout. 
2. K čištění vnějších povrchových částí konve použijte pouze vlhkou houbu 

nebo utěrku. Při větším znečištění použijte běžné čistící prostředky. 
NIKDY nepoužívejte čistící písky nebo drátěnku!!! 

3. Na vyčištění vnitřku konvice používejte speciální čistič pro odstraňování 
vápenatých usazenin. 

4. Nikdy nenechte proniknout vodu ke konektoru konvice nebo podstavce. 
5. Při normálním provozu odstraňujte usazeniny nejméně jedenkrát 

měsíčně nebo podle potřeby i častěji. 
 

 
 
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE 
Obalový materiál (obal výrobku) i jeho jednotlivé části jsou označeny symboly 
materiálů, ze kterých jsou tyto části obalu vyrobeny. 
Obalový materiál je možné podle těchto symbolů třídit poté odevzdat ve sběrných 
střediscích k opětovnému využití (recyklaci).  
Nevyhazujte jej do běžného odpadu!!! 
Konvici po ukončení své životnosti předejte k likvidaci do recyklačních středisek 
k tomu určených. 
Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučujeme po odpojení 
přívodního kabelu od elektrické sítě jeho odříznutí. Přístroj tak bude nepoužitelný.  
Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, na které je 
možné se obrátit. 
 
 
Distributor:  
EXIHAND spol. s r.o. 
Zábrdovická 12 
615 00 BRNO 
tel/fax: +420 545 213 738, 740 
e-mail : info@exihand.cz 
www.exihand.cz 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

 
 Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku konvice odpovídá napětí  
   ve Vaší elektrické síti. Pro připojení do sítě je nutná zásuvka 230V/16A,   
   normalizovaná dle ČSN EN. 

 
 Rychlovarná konvice je určena pouze pro domácnosti, případně pro běžný 

kancelářský provoz. 
 

 Konvici umisťujte na rovný, pevný a suchý podklad tam, kde nehrozí její 
převrhnutí. 

 

 Z hlediska požární bezpečnosti konvice vyhovuje ČSN EN 061008. Ve smyslu 
této normy se jedná o přenosný spotřebič, které lze provozovat na stole nebo 
podobném povrchu. 

 

 Při provozu nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Obzvláště dávejte pozor 
v přítomnosti dětí! 

   Nikdy nemanipulujte se zapnutou konvicí!  
 

 Při použití dbejte zvýšené opatrnosti, povrch konvice je horký. Při dosažení 
varu uniká z konvice horká pára. Pozor na nebezpečí popálení nebo 
opaření!!! 
 

 Při odpojení konvice od el.sítě vždy nejprve sejměte konvici z podstavce  
   a teprve poté ji odpojte od el.sítě vytažením vidlice přívodního kabelu ze  
   zásuvky.  

 

 Přívodní kabel nesmí být veden přes ostrou hranu a nesmí se dotýkat  

horkých částí výrobku nebo horkých předmětů.  
 

 Neprovozujte konvici s viditelně poškozeným přívodním kabelem.  
   Zjištěné závady na elektrických částech přístroje neopravujte sami. Tuto  

opravu svěřte odbornému servisu.  
 

 Konvici ani podstavec NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY a to ani při čištění!!! 
 

 Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním konvice 
   (např. popálení, opaření, požár apod.). 
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TECHNICKÁ DATA  
 
Objem:                                              1,7 l 
Jmenovité napětí:                             220-240 V, 50 Hz 
Maximální příkon:                             2400 W 

 
 

FILTR 
Konvice je opatřena filtrem, který zabrání vniknutí usazenin do připravovaného 
nápoje.(Filtr neodstraňuje vápník rozpuštěný ve vodě) 
 

 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 

 
Před prvním použitím odstraňte případné reklamní nálepky a obalový materiál, 
neodstraňujte výrobní štítky na spodní straně konvice, příp. podstavce. 
Ověřte si, zda napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí ve vaší el.síti. 
Třikrát uvařte plnou konvici čisté vody a vodu vždy vylejte. Před vařením vždy 
vypláchněte konvici i filtr čistou vodou. 
Poté je konvice připravena k provozu. 

 
POUŽITÍ VARNÉ KONVICE 
 
Varná konvice sestává z podstavce a samotné konvice. 
Konvici naplňte požadovaným množstvím vody a postavte ji do podstavce.  
Plňte ji vodou dle potřeby, ale vždy je nutné dodržet minimální, resp. 
maximální objem vyznačený na vodoznaku. Při vložení konvice do podstavce 
dbejte na její řádné usazení. 
Vidlici přívodního kabelu zapojte do el.zásuvky a poté varnou konvici zapněte 
vypínačem, který se rozsvítí. 
Po skončení varu se konvice automaticky sama vypne. Sejměte konvici 
z podstavce a můžete nalévat vodu. Před sejmutím konvice z podstavce se 
přesvědčte, že je vypínač vypnutý a kontrolka (příp. vodoznak) nesvítí. 
Nikdy nesnímejte konvici z podstavce dřív, než se automaticky vypne, aby 
nedošlo k poškození kontaktů, neotvírejte víko konvice za varu a nepoužívejte 
konvici bez víka. 
Chcete-li znovu uvést vodu do varu, zapněte opět konvici vypínačem. 
Konvice je určena pro rychlou přípravu horké vody a není určena pro skladování 
tekutin. Neponechávejte vodu v konvici déle jak 4 hodiny.  
Při přípravě nápojů vždy použijte čerstvou vodu. 
Konvice není určena pro ohřev jiných tekutin, pouze vody! 
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Vyhněte se styku s párou unikající z hubičky během varu nebo krátce po 
vypnutí. 
Nenechávejte konvici bez dozoru během vaření. 
Konvici používejte pouze s dodaným podstavcem. 
Když konvici plníte, vyléváte nebo čistíte, sejměte ji vždy z podstavce. 
Konvice je během provozu horká. Vyhněte se styku s horkými částmi konvice. 
Konvici vždy uchopte za držadlo. 

 
 

UŽITEČNÉ RADY 
 
Konvice vypíná před dosažením varu 

- Jestliže konvice vypíná předčasně, je nutné odstranit vápenaté 
usazeniny z vnitřního prostoru konvice. 

- Bezpečnostní pojistka automaticky konvici vypne, je-li konvice naplněna 
nedostatečným množstvím vody nebo je-li prázdná. V tom případě 
konvici naplňte alespoň minimálním množstvím vody a konvici znovu 
zapněte. 
 

Jestliže konvice nehřeje 
- Ujistěte se, zda je přívodní kabel zapojený do zásuvky a konvice 

správně usazená  
 
Vápenné usazeniny 
Pravidelné odstraňování usazenin zaručuje kvalitní chod konvice a dlouhou 
životnost. Interval odstraňování je závislý na tvrdosti vody, kterou používáte. 
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