
 
 
 

CZ                                                                                NÁVOD K POUŽITÍ 

PC-WKS 1167 G Rychlovarná konvice na vodu a čaj 

 

 

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že s ním budete spokojeni. 

 

Symbolu použité v návodu k použití 

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste se vyhnuli nehodám 

a zabránili poškození. 

 

VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a naznačuje možná rizika úrazu. 

POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro stroj nebo jiné předměty. 

POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace. 

 

Obecné poznámky 

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si pokyny včetně záruky a příjmového 

dokladu. Pokud tento přístroj dáte ostatním osobám, dejte jim také tento návod k obsluze. 

POZNÁMKA: Ilustrace se mohou od originálního spotřebiče lišit. 

 Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití. 

 Přístroj se smí používat pouze v souladu s návodem k použití. Přístroj nepoužívejte k jinému účelu. Jakékoli jiné použití není 

určeno a může mít za následek poškození nebo zranění osob. 

 Nepoužívejte ho venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla a vlhkosti. 

 Pokud přístroj nepoužíváte, nebo provádíte čištění, údržbu nebo se objevila závada, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku 

(vytáhněte zástrčku ze zásuvky, ne kabel) nebo vypněte pojistku. 

 Přístroj a pokud možno i síťový přívod je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození. Pokud se zjistí poškození, 

nesmí se spotřebič používat. 

 Z bezpečnostních důvodů jsou zakázány úpravy spotřebiče. 

 Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich 

dosah. 



VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o 
používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. 
Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat 
spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 
 

Speciální bezpečnostní pokyny 

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení! 

Během provozu a i poté bude teplota přístupných ploch velmi vysoká. 

• Přístroj vždy držte za rukojeť. 

• Otvírejte víko pouze pomocí knoflíku. 

• Víko držte pouze za knoflík, pomocí kterého ho také vrátíte zpět. 

• Povrch topného tělesa má i po použití stále zbytkové teplo. 

• Při plnění nepřekračujte značku MAX, jinak se voda může převařit a způsobit popáleniny! 

• Vždy se ujistěte, že je víko pevně zavřené. 

• Neotevírejte víko, když voda vaří. 

• Hladina vody musí být mezi značkami MAX a MIN. 

• Spotřebič používejte pouze na rovném pracovním povrchu. 

• Nepohybujte přístrojem a nedotýkejte se ho, když je v provozu. 

• Konvici používejte pouze s dodanou základnou. 

• Před vyjmutím ze základny spotřebič vypněte! 

• Základna a vnější strana spotřebiče nesmí být mokré. 

• Dbejte na to, aby se do adaptéru spotřebiče nedostala voda. 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely instrukce týkající se 

bezpečného používání spotřebiče a porozuměly nebezpečí. 

• Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem. 

• Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si s přístrojem nesmí hrát. 

• Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými 

zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou dozorem nebo obdržely instrukce týkající se používání spotřebiče bezpečným 

způsobem a pokud chápou příslušná nebezpečí. 

• Nepokoušejte se přístroj opravit sami. Vždy se obraťte na autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí 

být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo nebezpečí. 

• Tento spotřebič se používá k ohřevu a vaření vody. Nikdy nepoužívejte k zahřívání jiných tekutin nebo potravin. To může 

způsobit zranění. 

• Spotřebič používejte pouze v suchém, krytém prostoru. Je určeno pro domácí použití a podobné oblasti použití, jako např.: 

- V kuchyňských prostorách zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; 

- Hosté v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu. Není určen pro použití v zemědělských domech 

nebo v prostředí typu Bed & Breakfast. 

POZOR: Přístroj neponořujte do vody k čištění. Dodržujte prosím pokyny uvedené v kapitole „Čištění“. 

 

Rozbalení zařízení 

 Vyjměte přístroj z obalu. 

 Odstraňte všechny obalové materiály, jako jsou fólie, plnicí a kartonové obaly. 

 Abyste předešli nebezpečí, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení. 

 V případě poškození nedávajte přístroj do provozu. Kontaktujte svého distributora. 

POZNÁMKA: Na přístroji se mohly shromáždit zbytky po výrobě nebo prach. Doporučujeme vyčistit spotřebič podle kapitoly 

„Čištění a údržba“. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Přehled komponent 

1 Výlevka 

2 Knoflík víka 

3 Víko 

4 Rukojeť 

5 Základna 

6 Čajové sítko 

7 Indikátor stavu hladiny vody 

 

Funkce tlačítek 

8-11: 45 ° C / 60 ° C / 85 ° C / 100 ° C 

12: Funkce udržení teploty 

13: Zapnuto / vypnuto 

 

Poznámky k použití 

• Při připojení k zásuvce se ozve pípnutí. 

• Jakmile konvici vezmete ze základny, zazní zvukový signál. Přístroj se přepne do pohotovostního režimu. 

• Pomocí funkčních tlačítek můžete zvolit optimální teplotu vody pro nápoj. 

• Vodu můžete ohřát na následující specifické teploty: 45 ° C, 60 ° C, 85 ° C a 100 ° C. 

• Pomocí přídavné funkce můžete udržovat teplotu vody na 45 ° C, 60 ° C, 85 ° C. 

• K přípravě čaje v konvici můžete použít čajové sítko. 

 

Síťový kabel 

Úplně rozviňte síťový kabel na požadovanou délku ze spodní části základny. Zajistěte, aby nedošlo k zamotání síťového kabelu. 

 

Napájení 

Celková spotřeba tohoto spotřebiče může být až 2200 W. Při této připojené zátěži se doporučuje samostatné napájecí vedení 

chráněné jističem 16 A pro domácnost. 

 

UPOZORNĚNÍ: Přetížení! 

• Pokud používáte prodlužovací kabely, měly by mít průřez kabelu nejméně 1,5 mm². 

• Nepoužívejte rozdvojky, protože tento spotřebič má příliš velký odběr proudu. 

 

Elektrické připojení 

1. Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá síťovému napětí spotřebiče. Informace o něm najdete na 

typovém štítku. 

2. Spotřebič připojujte pouze k řádně nainstalované bezpečnostní zásuvce. 

 

Funkční tlačítka a kontrolky 

Kromě kontrolek je příslušná funkce signalizována pípnutím. Příslušnou funkci naleznete v následující tabulce. 

Tlačítko Kontrolka Počet pípnutí Funkce 

 Bliká rychle 1 x 
Chcete-li se k aplikaci připojit, stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 
přibližně 5 sekund. (Viz kapitola Informace o aplikaci „Smart Life - 

Smart Living“.) 

45 ° C 
60 ° C 
85 ° C 

100 ° C 

Bliká pomalu 

1 x Zvolí se teplota a spustí se proces ohřevu. 

2 x 

Zvolená teplota je nižší než teplota vody v přístroji. Proces ohřevu 
se nespustí. Důležité! Před volbou jiné teploty je třeba znovu 

stisknout příslušné tlačítko. Kontrolka zhasne a přístroj přejde do 
pohotovostního režimu. 

Svítí 1 x Bylo dosaženo zvolené teploty. 

 

Bliká pomalu 1 x Funkce rychlého startu. Voda se zahřeje na 100 ° C. 

Rozsvítí se  Voda se ohřívá na zvolenou teplotu. 



Změní se 
z tmavé na 
světlou, na 

tmavou atp. 

 Přístroj je v pohotovostním režimu. 

 

Bliká pomalu 1 x 
Voda se zahřeje na 70 ° C, a pak zůstane při této teplotě po dobu 2 

hodin. Přednastavenou teplotu budete moci změnit pomocí 
aplikace. 

Rozsvítí se 1 x Bylo dosaženo zvolené teploty. 

 

Příprava 

Před prvním použitím připravte čerstvou vodu nejméně třikrát. Používejte pouze vodu bez přísad. Tuto vodu nekonzumujte! 

 

Informace o aplikace Smart Life – Smart Living 

Smart Life - Smart Living App je k dispozici pro Android a iOS. Naskenujte odpovídající QR kód, abyste se dostali přímo ke stažení. 

POZNÁMKA: V závislosti na poskytovateli mohou existovat náklady spojené se stahováním 

aplikace. 

  
Google Play         App Store 

 

Informace o použití aplikace 

Tento přístroj umožňuje provozovat spotřebič prostřednictvím domácí sítě. Předpokladem je trvalé připojení Wi-Fi k routeru a 

nainstalovaná bezplatná aplikace „Smart Life - Smart Living“. 

 

Doporučujeme odpojit spotřebič od sítě, pokud jste mimo domov, abyste zabránili neúmyslnému zapnutí během jízdy! 

 

Požadavky na systém 

• iOS 8.0 nebo vyšší 

• Android 4.1 nebo vyšší 

 

Uvedení do provozu prostřednictvím aplikace 

1. Nainstalujte aplikaci „Smart Life - Smart Living“. Vytvořte uživatelský účet. 

2. Aktivujte funkci Wi-Fi v nastavení vašeho spotřebiče. 

3. Umístěte spotřebič do vzdálenosti přibližně 5 metrů od směrovače. 

4. Stiskněte a podržte tlačítko 45 ° C po dobu asi 5 sekund. Kontrolka začne rychle blikat. 

5. Spusťte aplikaci a vyberte „+“. 

6. Vyberte nabídku „Konvice na vodu“ a postupujte podle pokynů na displeji. 

7. Jakmile je přístroj úspěšně připojen, kontrolka tlačítka zhasne. Nyní můžete zařízení ovládat pomocí aplikace. 

 

Provoz 

POZNÁMKA:  Vždy používejte čerstvou a studenou vodu. 

1. Umístěte spotřebič na rovný povrch. 

2. Sejměte kryt a zvedněte jej pomocí knoflíku. 

3. Pak naplňte vodu (max. 1,5 litru). Hladinu naplnění můžete zjistit na ukazateli hladiny vody v konvici. 

4. Opět vložte kryt. Musí slyšitelně zapadnout. 

5. Umístěte konvici na základnu. 

 



Provoz 

Zvolte teplotu pomocí tlačítek 8 až 11. Kontrolka začne blikat a přístroj se zapne. 

POZNÁMKA: 

• Po dosažení teploty uslyšíte pípnutí. 

• Rozsvítí se kontrolka na tlačítku teploty. Spotřebič bude nyní udržovat teplotu stabilně po dobu 2 hodin a poté se vypne. 

• Funkce udržování teploty zůstane aktivní i po vyjmutí konvice ze základny po dobu maximálně 3 minut. 

• Neplatí však pro 100 ° C! Funkci udržování teploty nelze kombinovat s touto teplotou. Při volbě tlačítka „100 ° C“ se aktivuje 

funkce automatického opětovného varu (3 minuty). 

 

Rychlý start 

• Po vložení nádoby pro vaření stiskněte zapínací tlačítko. 

• Voda se zahřeje na 100 ° C. 

 

Čajový filtr 

POZNÁMKA: Čajové sítko by mělo být ponořeno do vody pouze v případě, že bylo dosaženo požadované teploty. 

1. Do varu přiveďte 1,0 litru (max.) Vody. Pro přípravu čaje viz označení „TeaMax“. Po uvaření vody můžete čajové sítko vložit 

do víka konvice. 

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení! 

• Při demontáži krytu dbejte na to, aby unikala pára a nepopálila vás. 

• Během provozu se kryt konvice zahřívá, pokud je to možné, nedotýkejte se ho. 

2. Sejměte víko. 

3. Do síta vložte čaj a a čajové síto vložte do víka. 

4. Nasaďte kryt zpět na víko, dokud slyšitelně nezapadne na místo. 

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení! 

Čajové sítko se zahřeje! Při demontáži buďte opatrní. V případě potřeby použijte nádobu. Čajové sítko bude po vyjmutí 

odkapávat! 

 

Ukončení / ukončení operace 

Proces varu lze přerušit dvěma způsoby: 

• Přístroj se po procesu varu vypne. 

• Opětovným stisknutím tlačítka ukončíte proces varu. 

Přístroj se přepne do pohotovostního režimu. 

POZOR: Před vyjmutím ze základny vždy přístroj vypněte! Ujistěte se také, že je vypnutý, když jej nasadíte zpět na základnu! 

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení! 

• Při vylévání vody zavřete víko. 

• Během provozu se kryt zahřívá. Nedotýkejte se ho a nechte spotřebič vychladnout, než jej odložíte. 

• Vytáhněte síťovou zástrčku. 

• Vyprázdněte nádobu na vodu. 

 

Úložení 

• Spotřebič vyčistěte podle popisu a nechte jej uschnout. 

• Doporučujeme ponechat spotřebič v původním obalu, pokud jej nebudete delší dobu používat. 

• Přístroj vždy skladujte mimo dosah dětí na suchém, dobře větraném místě. 

 

Přístroj pro navíjení síťového kabelu 

Síťový kabel může být navinut na základnu. 

 

Čištění 

VAROVÁNÍ: 

• Před čištěním přístroj vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Počkejte, až přístroj vychladne. 

• Přístroj ani základnu nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo 

požáru. 

 

POZOR: 



• Nepoužívejte žádný drátěný kartáč nebo jiné abrazivní předměty. 

• Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky. 

• Filtr na víku vyčistěte nylonovým kartáčem. 

• Opláchněte nádobu na vodu a sítko na čaj čistou vodou. Osušte všechno hadříkem. 

• Po použití vyčistěte pouzdro lehce navlhčeným hadříkem. 

 

Odvápnění 

• Frekvence odvápňovací operace závisí na tvrdosti vody a na tom, jak často je spotřebič používán. 

• Pokud se spotřebič vypne dříve, než voda začne vařit, je třeba ho odvápnit. 

• Nepoužívejte ocet, ale komerčně dostupné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny citrónové. Používejte pouze množství 

uvedené v návodu. 

POZNÁMKA: Po odstranění vodního kamene několikrát varte čerstvou vodu (přibližně 3 - 4 krát), aby se odstranily zbytky. Tuto 

vodu nespotřebovávejte. 

 

Řešení problémů 

Problém Možná příčina Možné řešení 

Přístroj nefunguje. 

Přístroj nemá napájení. 

Zkontrolujte zásuvku s jiným zařízením. 

Zapojte síťovou zástrčku správně. 

Zkontrolujte hlavní jistič. 

Zařízení je poškozené. 
Kontaktujte naše servisní středisko 

nebo odborníka. 

Světla všech tlačítek blikají. Spotřebič se přehřál po provozu bez 
nebo s příliš malým množstvím vody. 

Vyjměte konvici ze základny. 

Konvici vypláchněte studenou vodou. 

Pípání Nechte přístroj 15 minut vychladnout. 

Spotřebič se vypne dříve, než voda 
začne vařit. 

Vnitřek konvice na vodu je potřísněn 
nadměrným vápencem nebo je přetížen 

obvod zásuvky ve zdi. 

Odvápněte přístroj podle návodu. 

Zkontrolujte síťové připojení. 

Zařízení se nevypne. Víko není zavřené. 
Zavřete víko, dokud nezapadne na 

místo. 

 

Technické údaje      WLAN 

Model:   PC-WKS 1167 G    Podporované sítě:    802.11b/g/n 

Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz   Maximální vysílaný vysokofrekvenční výkon: 100mW 

Příkon:  1850-2200 W    Rozsah frekvence:    2,4 GHz 

Třída ochrany:  I     Kanály:      1-13 

Kapacita: max. 1,5 l    Podporované zabezpečení:   WPA/WPA2 

Čistá hmotnost: přibližně 1,44 kg 

 

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 

kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 

předpisů. 

Vyhrazujeme si technické změny! 

 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených 

sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním 

dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke 

zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto 

přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 

 

Obal: 
krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 

 
Výrobek: 



kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 
 


