Brewista
Smart Pour 2™ Kanvica s úzkym hrdlom
Séria BSPVTK2

1,2l kanvice s digitálnym variabilným nastavovaním teploty

PREČÍTAJTE SI TENTO MANUÁL PRED PRVNÝM POUŽITÍM A UCHOVEJTE HO PRE DOHĽADANIE
INFORMACIÍ V BUDÚCNOSTI
Dôležité bezpečnostné opatrenia
Pri používaní elektrických spotrebičov by mala byť vždy dodržané základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:
• Prečítajte si všetky pokyny
• Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväte a úchyty.
•
•

Na ochranu pred požiarmi, elektrickým šokom a zranením osôb neponárajte káble, zástrčky, základňu ani kanvicu do vody
alebo inej tekutiny.
Nikdy nenechávajte pri použití prístroj bez dozoru. Priamy dohľad je potrebný pri používaní akéhokoľvek spotrebiča deťmi
alebo v ich blízkosti.

•

Ak nie je kanvica používaná, nie je v nej voda, pri dopĺňaní vody, premiestňovaní kanvice a pred čistením odpojte zo zásuvky.
Pred pripojovaním alebo odoberaním častí a pred čistením nechajte prístroj vychladnúť.

•

Nepoužívajte akékoľvek spotrebičke s poškodeným káblom alebo zástrčkou, alebo keď prístroj chybne funguje alebo bol
akokoľvek poškodený. Ohľadom reklamácie alebo servisu kontaktujte svojho predajcu.

•

Nepoužívajte inú než dodávanú základňovú jednotku. Použitie iného pripojeného príslušenstva než odporučeného výrobcom
prístroja môže viesť k požiaru, elektrickému šoku alebo zraneniu osôb.
Nepoužívajte vonku.

•
•

Nenechávajte kábel visieť cez okraj stola alebo pracovnej plochy, alebo dotýkať sa horúcich povrchov. Vždy uchovávajte
nadbytočnú časť napájacieho kábla v príslušnom oddelení v základňovej jednotke.

•

Elektrická kanvica musí byť používaná na rovnom povrchu. Nepokladajte na alebo do blízkosti horúceho plynového alebo
elektrického sporáku, alebo do zohriatej rúry, alebo na iné elektrické spotrebiče.

•

Vždy najprv pripojte zástrčku k prístroju a potom až zapojte kábel do zásuvky v stene. Pre odpojenie vypnite ovládanie
a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky v stene.
Nepoužívajte spotrebič k akémukoľvek inému účelu, než za akým je vyrobený.
Na zamedzenie preťaženia obvodov neprevádzkujte iný spotrebič s vysokým príkonom na rovnakom elektrickom okruhu.
Neplňte kanvicu, keď je umiestnená na základni. Odstráňte všetku vlhkosť z dna telesa pred jeho umiestnením na napájaciu
základňu.
Pozor na paru unikajúcu z hrdla alebo veka, obzvlášť počas opätovného plnenia. Neskladajte veko behom cyklu zahrievania.

•
•
•
•
•

•
•

Nepoužívajte kanvicu na ohrievanie čohokoľvek iného než vody. Neplňte nad značku „max“. Nezapínajte kanvicu, ak je voda
pod značkou minima. Ak je kanvica preplnená, môže dochádzať k prskaniu vriacej vody. Kanvica je určená na používanie iba
s dodávanou základňovou jednotkou.
Nevkladajte žiadne predmety do štrbín alebo otvorov kanvice.
Pri skladaní veka behom cyklu zahrievania môže dôjsť k obareniu.

•

Ak je dodávaný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným pracovníkom alebo podobne kvalifikovanou
osobou, aby bolo zamedzené nebezpečie.

•

Spotrebič môže byť používaný deťmi od 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, znalostí, ak je nad nimi dohľad alebo boli inštruovaní o bezpečnom používaní
spotrebiča a chápu riziká s ním spojené. Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, ak nie sú staršie než 8 rokov
a pod dohľadom.
Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosah detí mladších ako 8 rokov.
Presvedčte sa, že odnímateľný napájací kábel je úplne zapojený do základne pred jeho zapojením do zásuvky.
VAROVANIE: Neotvárajte veko, keď sa voda varí.
VAROVANIE: Umiestnite veko tak, aby para bola smerovaná preč od rukoväte.

•
•
•
•
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ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
NEPREVÁDZKUJTE SPOTREBIČ, AK JE NAPÁJACÍ KÁBEL AKOKOĽVEK POŠKODENÝ ALEBO AK PRÍSTROJ PRACUJE PRERUŠOVANE
ALEBO ÚPLNE PRESTAL FUNGOVAŤ.
PREDLŽOVACIE KÁBLE
Na zníženie rizika vplývajúceho zo zamotania alebo zakopnutia o dlhší kábel, je výrobok dodávaný s krátkym napájacím
káblom. Dlhšie odpojiteľné napájacie káble alebo predlžovacie káble môžu byť použité, ak pri ich používaní dávate pozor. Ak
je používaný dlhší napájací kábel alebo predlžovací kábel,
1)
2)
3)

Uvedená napájacia kapacita káblovej sady alebo predlžovacieho káblu musí byť aspoň rovnako veľká ako napájací príkon
spotrebiča, a
Predlžovací kábel musí byť trojžilový kábel s uzemnením, a
Dlhší kábel by mal byť vedený tak, aby neprepadal cez hranu stola alebo pracovnej dosky, kde by bolo možné oň
zakopnúť, zachytiť sa alebo kde by bolo možné ho ťahať (obzvlášť deti).

POKYNY K UZEMŇOVANIU
Tento prístroj musí byť pri používaní uzemnený.
POZOR: Pre zaistenie nepretržitej ochrany proti riziku elektrického šoku pripojte iba do správne uzemnených zásuviek. Kanvice
predávané mimo severnú Ameriku obsahujú odpojiteľné napájacie káble na použitie s elektrickými zásuvkami pre tieto trhy.
NEPOKÚŠAJTE SA zapojiť napájací kábel do nekompatibilnej zásuvky. Môže to viesť k poškodeniu prístroja, poškodeniu
elektrického rozvodu alebo k fyzickému zraneniu.
Varovanie: Toto zariadenie používa relé s vysokým príkonom na dosiahnutie požadovanej teploty vody. V niektorých
prípadoch môže toto relé spôsobovať ľahké blikanie svetiel pripojených k rovnakému okruhu. Ideálne je používať toto
zariadenie na samostatnom okruhu alebo so všetkými ostatnými spotrebičmi vypnutými počas používania tohto prístroja.
Nedôjde k poškodeniu elektrických systémov, ale je potrebné dávať pozor a nepreťažovať tento okruh inými zariadeniami
bežiacimi súčasne.
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Súčasti kanvice s variabilným nastavením teploty

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Hrdlo
Veko
Ventilačné otvory
Rukoväť
Indikátory maximálnej a minimálnej hladiny vody
Teleso kanvice
Základňa
Displej s ikonami režimov
Cieľová teplota
LCD displej

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
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Aktuálna teplota
Ikona zapnutia
Ikona funkcie inteligentného varenia
Ikona časovača
Ikona funkcie udržiavania teploty
Ikona funkcie automatického varenia
Ikona nastavovania teploty
Ikona [-]
Ikona [+]
Odnímateľný napájací kábel so zástrčkou

Prevádzkové pokyny
Poznámka: Pred zapojením kanvice do zásuvky v stene skontrolujte, či daný elektrický okruh nie je preťažený inými prístrojmi.

Nastavenie kanvice
•
•
•

Položte základňu (7) na stabilný rovný povrch.
Vložte zásuvkový koniec odnímateľného napájacie káblu pevne do základne (7).
Zapojte napájací kábel (20) do uzemnenej zásuvky v stene. Základňa dvakrát pípne a bude viditeľná ikona napájania (12).

Príprava kanvice na prvé použitie
•
•
•
•
•

Zložte kanvicu zo základne (7) a zložte veko (2) z kanvice.
Naplňte kanvicu studenou vodou po značku „max“ (5) (približne 1,2 l).
Vráťte veko (2) na miesto tak, aby ventilačné otvory (3) smerovali od rukoväte (obrázok A).
Vráťte kanvicu späť na jej základňu (7).
Stlačte ikonu napájaní (12) (obrázok B).
o Ak je kanvice správne umiestnená na základni, všetky ikony na základni budú viditeľné.
o

•
•
•
•

Ak kanvica nie je na základni (7), bude viditeľný časovač (viď sekcia o časovači v tomto manuály).
Stlačte ikonu funkcie inteligentného varenia (13).
Priveďte vodu do varu, a potom kanvicu vyprázdnite.
Nechajte prístroj minútu vychladnúť.
Pred prvým použitím Vašej kanvice Brewista dvakrát zopakujte proces privedenia do varu a
vypláchnutia.

Obrázok A

Obrázok B

Normálne používanie
•
•
•
•

Zložte kanvicu zo základne (7) a zložte veko (2) z kanvice.
Naplňte kanvicu vodou na požadovanú úroveň nad značkou „min“ a pod značkou „max“ (5).
Vráťte veko (2) na miesto tak, aby ventilačné otvory (3) smerovali od rukoväte (4) (obrázok B).
Vráťte kanvici späť na jej základňu (7).

•

Stlačte raz ikonu napájania (12) na zapnutie kanvice, potom opäť stlačte ikonu napájania (obrázok B).
o Ikona napájania (12) a cieľová teplota (9) budú 3 sekundy blikať.

•
•

o Počas tohto trojsekundového intervalu stláčajte ikony [+] alebo [-] ((19) alebo (18)) na zmenu cieľovej teploty v prípade
potreby.
Kanvica ohreje vodu na cieľovú teplotu, so zobrazenou aktuálnou teplotou vody (11) na pravej strane LCD displeja (10).
Funkcia udržiavania teploty kanvice bude automaticky udržiavať požadovanú teplotu jednu hodinu.
o LCD displej (10) bude pokračovať v zobrazovaní aktuálnej teploty vody.
o

•
•

Akonáhle cyklus udržiavania teploty skončí, LCD displej bude zobrazovať aktuálnu teplotu vody ďalších 10 minút bez
aktivity, kým základňa prejde do režimu spánku.
Pro zastavení cyklu ohrievania opäť stlačte ikonu napájania (12) alebo zodvihnite kanvicu zo základne.
Po 10 minútach bez aktivity základňa prejde do režimu spánku.

Nastavenie jednotiek zobrazenej teploty, stupňov Celzia nebo Fahrenheita
•

Keď je základňa zapnutá a kanvica je na základni, stlačte a podržte ikonu nastavenia teploty (17) 3 sekundy pre prístup do
nastavenia jednotiek teploty.
o Stlačte ikony [+] alebo [-] ((19) alebo (18)) na prepínanie medzi stupňami Celzia alebo Fahrenheita.
o Po 3 sekundách bez aktivity bude uložená posledná nastavená jednotka merania, a to aj po odpojení základne.
o

Modely pre našu krajinu majú implicitnú jednotku teploty stupeň Celzia (°C).

Nastavenie teploty
Dôležité! Prosím, čítajte: Vo vyšších nadmorských výškach sa voda varí pri nižších teplotách. Nenastavujte teplotu nad bod varu
vody. Viď graf v časti „Pokyny pre užívateľov vo vyšších nadmorských výškach“ ďalej v tomto manuály, kde môžete určiť teplotu
varu pre Vašu nadmorskú výšku.
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Kanvice Brewista používajú súkromný adaptívny bezpečnostný softvér, ktorý monitoruje teplotu, pri ktorej voda dosiahne var.
Akonáhle kanvica určí teplotu varu, neprekročí túto teplotu. Keď je táto funkcia aktivovaná, budú manuálne zvolené a
prednastavené hodnoty teplôt vyššie než určená teplota varu nahradená slovom "boil" (var) na LCD displeji. Vypnutie tohto
softvéru viď v sekcii "Pokyny pre používateľov vo vyšších nadmorských výškach" ďalej v tomto manuály.
Odpojenie základne vymaže uloženú teplotu varu. Akonáhle je kanvica zapojená a nastavená na varenie, proces adaptívneho
monitorovania bude opäť spustený, a maximálna teplota bude upravená podľa bodu varu co výške, v ktorej je kanvica
používaná.
•

Voľba prednastavenej teploty:
o

Opakovane stlačte ikonu nastavenia teploty (17), displej cieľovej teploty (9) bude blikať. Opäť stlačte ikonu nastavenia
teploty, kým nebude zobrazená požadovaná teplota (viď nižšie):

▪
▪

o
o

•

Predvolené teploty z výroby sú: 60 °C (140 °F), 80 °C (176 °F), 85 °C (185 °F), 96 °C (205 °F), a 98 °C (208 °F).
Implicitné výrobné nastavenie teploty je 96 °C (205 °F)

Stlačte ikonu napájania (12) na zahájenie cyklu zahrievania.
Po dosiahnutí nastavenej teploty kanvica trikrát pípne.

Manuálne nastavenie požadovanej teploty:
o Stlačte ikonu nastavenia teploty (17). Displej cieľovej teploty (9) bude blikať.
o
O

Stlačte ikonu [+] (19) alebo ikonu [-] (18) na zmenu cieľovej teploty o jeden stupeň.
Stlačte a podržte ikonu [+] (19) alebo ikonu [-] (18) na rýchlu zmenu cieľovej teploty.

o

Akonáhle dosiahnete požadovanú teplotu, počkajte 3 sekundy a cieľová teplota bude uložená.

▪

Rozsah teplôt kanvice je 60 °C až 98 °C (140 °F až 208 °F)

Poznámky:
• Na manuálne prerušenie procesu zohrievania kedykoľvek stlačte ikonu napájania (12) alebo zložte kanvicu zo základne.
•

Keď je teplota nastavená, je uložená do pamäte a bude vyvolaná pri ďalšom zapnutí kanvice. Implicitné výrobné nastavenie
teploty 96 °C (205 °F) nebude ďalej aktívne, akonáhle došlo k nastaveniu inej teploty.

•

Počas cyklu zohrievania bude LCD displej (10) zobrazovať aktuálnu teplotu vody. LCD displej bude ďalej ukazovať aktuálnu
teplotu vody jednu hodinu, ak nebude kanvica zložená zo základne.

•

Ak je kanvica zložená zo základne počas cyklu zohrievania, bude cyklus zohrievania vypnutý, kontrolka ikony napájania (12)
zostane svietiť a na LCD displeji sa zobrazí „00:00“. Keď je kanvica vrátená na základňu, bude displej zobrazovať aktuálnu
teplotu vody jednu hodinu.

•

Na obnovenie cyklu zohrievania a/alebo funkcie udržiavania teploty musí užívateľ stlačiť zodpovedajúcu ikonu potom, čo je
kanvica vrátená na základňu.

Funkcia inteligentného varenia (Smart boil)
•
•
•
•
•
•

Stlačte ikonu inteligentného varenia (13). Ikona bude blikať a LCD displej bude zobrazovať aktuálnu teplotu (11) vpravo a
slovo „boil“ (var) vľavo hore.
Funkcia inteligentného varenia privedie vodu na teplotu varu, najrýchlejšie ako je možné.
Keď voda v kanvici dosiahne teplotu varu (rôzna podľa Vašej nadmorskej výšky), započujete 3 pípnutia a funkcia
inteligentného varenia sa vypne.
Aktuálna teplota (11) vnútri kanvice bude zobrazovaná 10 minút, kým kanvica prejde do režimu spánku.
Na vypnutí funkcie inteligentného varenia stlačte kedykoľvek počas cyklu ikonu inteligentného varenia (13) alebo ikonu
napájania (12).
Môžete tiež zapnúť funkciu rýchleho varenia počas normálneho procesu ohrevu stlačením ikony inteligentného varenia (13).

Program pre automatické používanie (funkcia automatického varenia)
•
•

Poznámka: Čas automatického varenia je čas, kedy bude cyklus automatického zohrievania dokončený.
Na naprogramovanie funkcie automatického varenia:
o Stlačte a podržte ikonu automatického varenia (16) 3 sekundy. Cieľová teplota bude blikať na pravej časti LCD
displeja (10).
o Stlačte ikonu [+] (19), ikonu [-] (18) na nastavení požadovanej teploty pre automatické varenie.
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o

Nastavenie času automatického varenia:

▪
▪
▪
▪

o

Stlačte ikonu [+] alebo [-] ((19) alebo (18)) pre zmenu hodinovej časti času automatického varenia.
Opäť stlačte ikonu automatického varenia (16), a minútová časť času automatického varenia bude blikať.
Stlačte ikonu [+] alebo [-] ((19) alebo (18)) pre zmenu minútovej časti času automatického varenia.

Nastavte aktuálny čas:

▪
▪
▪
▪

o

Opäť stlačte ikonu automatického varenia (16), čas automatického varenia bude zobrazený na LCD displeji (10) a číslica hodiny
bude (budú) blikať.

Po nastavení času automatického varenia (viď vyššie) stlačte ikonu automatického varenia (15), hodina aktuálneho času bude
blikať na ľavej strane LCD displeja.
Stlačte ikonu [+] alebo [-] ((19) alebo (18)) na zmenu hodinovej časti aktuálneho času.
Opäť stlačte ikonu automatického varenia (16), a minútová časť aktuálneho času bude blikať.
Stlačte ikonu [+] alebo [-] ((19) alebo (18)) pre zmenu minútovej časti aktuálneho času.

Akonáhle sú čas automatického varenia a aktuálny čas správne, počkajte 3 sekundy na uloženie týchto časov.

o

•
•
•

Na aktiváciu funkcie automatického varenia stlačte raz ikonu automatického varenia (16). Ikona automatického varenia
sa rozsvieti a symbol automatického varenia sa objaví vpravo dole na LCD displeji (10).
8 minút pred naprogramovaným časom automatického varenia sa Vaša kanvica zapne.
Akonáhle bude dosiahnutá cieľová teplota, ozvú sa 3 pípnutia. Kanvica sa potom prepne na funkciu automatického
udržiavania teploty na ďalších 60 minút, ak nebude stlačená nejaká ikona alebo kanvica zodvihnutá zo základne.
Na prerušenie funkcie automatického varenia
o Kedykoľvek stlačte ikonu napájania (12)
o Stlačte ikonu automatického varenia (16) pred zahájením cyklu ohrievania.

Poznámky:
•
•
•
•

Ikona automatického varenia (16) musí byť stlačená pre aktiváciu funkcie po jej nastavení. Ikona automatického varenia je
rozsvietená a LCD displej (10) zobrazuje ikonu automatického varenia vľavo dole.
Opäť stlačte ikonu automatického varenia (16) pred zahájením programu na zrušenie funkcie automatického spustenia.
Keď sa dosiahne naprogramovaný čas automatického varenia, bude proces ohrievania dokončený. Ak je rozdiel medzi časom
automatického varenia a aktuálnym časom menej ako 8 minút, kanvica zaháji ohrievanie okamžite.
Na manuálne prerušenie procesu ohrievania kedykoľvek stlačte ikonu napájania (12) alebo zložte kanvicu zo základne.

Nastavenie funkcie udržiavania teploty (voliteľné):
•
•
•
•
•

Funkcia udržiavania teploty Vašej kanvice automaticky udržuje Vami prednastavenú teplotu vody 60 minút odkedy voda
dosiahla cieľovú teplotu. Toto neplatí, ak je aktívna funkcia inteligentného varenia.
Na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie stlačte kedykoľvek ikonu udržiavania teploty (15).
Keď je funkcia udržiavania teploty aktívna, ikona udržiavania teploty (15) svieti.
Ak je kanvica zložená zo základne, musí byť kanvica vrátená na základňu a ikona udržiavania teploty (15) musí byť znovu
stlačená na reaktiváciu spomínanej funkcie.
Funkcia udržiavania teploty môže zostať aktívna počas používania časovača.

Používanie časovača
•
•

Stlačte ikonu časovača (14) na vstup do režimu časovača. Na LCD displeji bude zobrazené „00:00“.
Prvé dve číslice indikujú minúty a posledné dve číslice indikujú sekundy (obrázok C).
o Pripočítavajúci časovač

▪
▪
▪

▪

Opäť stlačte ikonu časovača (14) na spustenie pripočítavajúceho časovača.
Na zastavenie časovača opäť stlačte ikonu časovača (14).
Maximálny načítaný čas je 99:59 (99 minút, 59 sekúnd).

Keď je časovač zastavený, stlačte ikonu časovača znovu na vymazanie časovača na „00:00“. Obrázok C
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o

Odpočítavajúci časovač

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪
•
•
•

Stlačte a 3 sekundy podržte ikonu časovača (14) na vstup do odpočítavajúceho časovača. Bude zobrazený posledný nastavený
odpočítavajúci časovač. Implicitné nastavenie odpočítavajúceho časovača je 4:30 (štyri minúty, tridsať sekúnd).

Na zmenu času, od ktorého sa má odpočítavať, stlačte a podržte ikonu časovača (14) 3 sekundy, kým nezačnú
číslice minút blikať. Stláčajte ikony [+] a [-] ((19) alebo (18)) na zmenu minútovej časti časovača. Raz stlačte ikonu
časovača na uloženie nastavenia minút. Sekundová časť bude blikať. Stláčajte ikony [+] alebo [-] na nastavenie
sekundovej časti časovača. Počkajte 3 sekundy na uloženie nastaveného času.
Ešte raz stlačte ikonu časovača (14) na spustenie odčítavajúceho časovača.
Keď odpočítavajúci časovač dosiahne „00:00“, ozvú sa 3 pípnutia.
Na zastavenie časovača stlačte raz ikonu časovača (14).

Keď je časovač zastavený, stlačte znovu ikonu časovača (14) na opätovné nastavenie časovača na zvolený čas, od ktorého sa má
odpočítavať.

Na prepínanie medzi pripočítavajúcim a odpočítavajúcim časovačom, spusťte časovač stlačením ikony časovača
(14), potom ju opäť stlačte na zastavenie. Keď je časovač zastavený, stlačte a 3 sekundy držte ikonu časovača a ten
sa prepne do druhého režimu časovača.

Nastavenia časovača sa ukladajú pre budúce použitia, kým nie je základňa odpojená. Akonáhle je kanvica opäť zapojená,
nastavenie časovača sa vráti na svoje implicitné hodnoty.
Funkcia časovača sa môže používať s kanvicou na základni aj mimo nej.
Funkcia udržiavania teploty sa môže aktivovať počas používania časovača.

Nastavenie tuhosti veka kanvice
Ak sa Vám zdá, že je veko kanvice príliš ľahko alebo príliš ťažko odnímateľné z kanvice, prosím, upravte tuhosť pomocou
nasledujúcich krokov:
1)

Zložte veko (2) z kanvice.

2)

Použite kliešte s ostrými špičkami čeľustí alebo podobný nástroj na nastavenie troch výstupkov veka kanvice. Ak na
výstupky zatlačíte, bude tuhosť veka znížená a bude ľahšie ho zložiť. Ak výstupky vytiahnete, bude ťažšie veko
zložiť.
Po nastavení výstupkov veko vráťte a opäť ho zložte pre kontrolu, či je nastavenie správne.
Opakujte kroky 2 a 3, kým nemáte veko nastavené podľa Vašich preferencií.

3)
4)

Údržba a čistenie:
•

•
•

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opravovať užívateľ, a vyžaduje minimálnu
údržbu.
o Akýkoľvek servis alebo opravy zverte kvalifikovanému personálu.
Kanvicu pravidelne čistite.
o Čistite vonkajšiu stranu základne a kanvice navlhčenou mäkkou tkaninou.
Čistite vnútro kanvice prostriedkom na riad a dôkladne vypláchnite vodou.
o Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
o Po vyčistení kanvicu a základňu dôkladne osušte.

VAROVANIE: Nikdy neponárajte kanvicu alebo základňu do vody alebo inej tekutiny.
VAROVANIE: Vždy kanvicu pred čistením odpojte zo siete a počkajte kým vychladne.

Skladovanie:
•
•
•

Pred uložením všetky časti vyčistite a usušte.
Skladujte kanvicu v jej krabici, alebo na čistom, suchom mieste.
Nikdy neobtáčajte napájací kábel okolo kanvice. Vždy odpojte odnímateľný napájací kábel od základne a správne ho uložte.
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Odvápnenie
•

Keď dôjde k usadeniu nánosu vodného kameňa v kanvici, môže to ovplyvniť konzistentnosť teplôt a spomaliť zohrievanie.

•

Na zaistenie optimálneho výkonu spoločnosť Brewista odporúča odvápňovať kanvicu, keď je v nej očividný nános vodného
kameňa.

•

Na odvápnenie použite štandardne dostupné odvápňujúce prostriedky určené na odstránenie vodného kameňa z kanvíc
a rýchlovarných kanvíc.

Poznámka: Ocot nemusí byť dostatočne účinný na odvápnenie kanvice a môže byť náročné ho dôkladne vypláchnuť. Po octe tiež
môže zostať zápach, ktorý vy ovplyvnil budúce použitie.
Pre užívateľov vo vyšších nadmorských výškach
Vo vyšších výškach sa voda varí pri nižších teplotách. Použite nižšie uvedený graf na určenie teploty varu Vašej kanvice.

BOD VARU VODY
IDEÁLNA TEPLOTA NA PRÍPRAVU

BOD VARU VODY
IDEÁLNA TEPLOTA NA PRÍPRAVU

VÝŠKA (v
metroch nad
hladinou mora; v stopách nad
hladinou mora)

Používanie funkcie ochrany pre vyššie nadmorské výšky
Vaša kanvica s variabilným nastavením teploty Brewista má zabudovanú bezpečnostnú funkciu na zamedzenie toho, aby voda
dosiahla vyššiu teplotu, než aká je potrebná pre dosiahnutie prudkého varu. Niekedy sú však vyššie teploty požadované. Na
vypnutie alebo opätovné zapnutie funkcie ochrany pre vyššie nadmorské výšky, prosím, postupujte podľa nasledujúcich
inštrukcií:
1)

Keď je kanvica v očakávacom režime, stlačte a 3 sekundy držte ikonu [+] (19). Základňa (7) raz pípne na
potvrdenie, že funkcia ochrany pre vyššie nadmorské výšky bola vypnutá a na LCD displeji sa zobrazí slovo
„OFF“ (vypnuté).

2)

Na opätovné zapnutie tejto funkcie, stlačte a 3 sekundy držte ikonu [+] (19). Funkcia ochrany pre vysoké
nadmorské výšky sa zapne a na LCD sa zobrazí „ON“ (zapnuté).
Keď je kanvica odpojená, vráti sa funkcia ochrany pre vyššie nadmorské výšky do implicitného stavu zapnuté.

3)
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TECHNICKÉ ÚDAJE:
Pre zeme s napätím v rozsahu 110 až 127 V
Menovité napätie: 120 V ~60 Hz
Menovitý prúd: 12 A
Menovitý príkon: 1440 W
Kapacita: max. 40,5 oz (1,2 l)

Pre zeme s napätím v rozsahu 220 až 240 V

Menovité napätie: 220 až 240 V ~50/60 Hz
Menovitý príkon: 1850 W
Kapacita: max. 40,5 oz (1,2 l)

VAROVANIE: Prístroj je pri používaní veľmi horúci. Nedotýkajte sa povrchu kanvice. Nebezpečie popálenia!
VAROVANIE: Nikdy nenechávajte kanvicu bez dozoru pri varení vody, najmä ak sú v blízkosti deti.
VAROVANIE: Neotvárajte veko, keď varíte vodu.
VAROVANIE: Neponárajte základňu ani kanvicu do vody alebo inej tekutiny. Môže to spôsobiť elektrický šok alebo
poškodenie prístroja.
VAROVANIE: Buďte opatrný pri manipulácii s horúcou vodou. Nebezpečie obarenia!

Správna likvidácia tohoto produktu

Tento symbol znamená, že tento produkt by nemal byť likvidovaný s ostatnými odpadmi z domácnosti
v Európskej Únii. Kvôli zamedzeniu možného poškodenia životného prostredia alebo ľudského zdravia
nekontrolovanou likvidáciou odpadu ho zodpovedne recyklujte na podporu udržateľného opätovného
používania materiálu. Na vrátenie použitého zariadenia, prosím, použite systémy sopätného odberu
a zhromažďovania alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si produkt zakúpili. Tí môžu produkty
zhromažďovať pre ich recykláciu bezpečnú voči životnému prostrediu.
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