
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V054- Moka konvice, 450ml  

Popis:

Kávovar je vyroben výhradně z vysoce kvalitního hliníku, díky čemuž je lehký a odolný. 
Přizpůsobeno sporákům plynovým a elektrickým.

Díky své kapacitě, přibližně 450 ml, můžete uvařit 9 šálků kávy.

Kávovar se skládá ze tří částí:

Spodní nádrž na vodu s přetlakovým ventilem

Nálevka se sítkem na mletou kávu

Horní nádrž na hotovou kávu

Jak vařit kávu:

Nalijte vodu do spodní nádrže pod úrovní pojistného ventilu

Vložte sítko do spodní nádrže

Naplňte sítko mletou kávou, aniž byste ji podbíjeli

Před vařením pevně utáhněte horní nádobu spařovače

Po otočení na sporák položte vše

Jakmile začne z otvoru ve spodní nádrži vycházet pára, vyjměte kávovar ze sporáku

Doba vaření asi 5 minut

Technické specifikace:

Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku, díky čemuž je lehký a odolný

Kapacita: přibližně 450 ml 

Vhodné pro plynové a elektrické sporáky

Má pohodlnou ergonomickou rukojeť

Rukojeť je vyrobena z plastu

Výška: 21 cm

Horní průměr: 11 cm

Průměr základny: 10,5 cm

VAROVÁNÍ! Je zakázáno šroubovat / odšroubovat konvici na kávu, zatímco držíte ucho, 
protože by se mohlo zlomit.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 
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• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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