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Návod k použití 

ELEKTRICKÁ DŽEZVA 
R-922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za 
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.  

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí 
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky. 

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 
UPOZORNĚNÍ 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 

časového spínače nebo dálkového ovládání. 
• Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a 

odpojte ze síťové zásuvky. 
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 

poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového 
kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. 
Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku. 

• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte 
se těchto částí mokrýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového 
kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
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• Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel 
nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkých povrchů. 

• Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla 
nebo do jejich blízkosti. 

• Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch. 
• Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch. 
• Tento přístroj je určený pro domácí použití. Nepoužívejte ho pro komerční 

nebo průmyslové účely. 
• Zapojte přístroj do uzemněné zásuvky. Chcete-li zabránit poškození přístroje, 

nepoužívejte prodlužovací kabel, poskytující nevyhovující proud. 
• Vždy držte přístroj za rukojeť, vnější povrch přístroje může být horký. 
• Používejte přístroj pouze s vlastní napájecí základnou. Nepoužívejte cizí 

příslušenství. 
• Pokud džezvu zapnete bez vody, má v sobě bezpečnostní pojistku proti 

přehřátí, která automaticky odpojí přívod proudu. Potom nechte nádobu zcela 
vychladnout a opět ji naplňte studenou vodou. 

• Vyhněte se kontaktu s parou, která je vypouštěna z hubice během vaření 
vody. 

• Vždy dbejte na to, abyste přelévali vařící vodu pomalu a opatrně bez rychlého 
vyklápění nádoby. 

• Nenaplňujte nádobu nad úroveň MAX ani pod úroveň MIN. 
• Před plněním vodou vždy sejměte džezvu ze základny. 
• Během použití přístroje jsou vnější části přístroje horké. Proto byste se neměli 

dotýkat povrchu. 
• Přístroj musí být vypnut manuálně, než se pokusíte zvednout konvici 

z napájecí základny. 
• Nepoužívejte přístroj k jiným účelům než k ohřevu vody. Nenaplňujte ho jinými 

kapalinami nebo roztoky. 
• Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. 

 

 

 



Elektrická džezva R-922 CZ 
 

 
4 

 

POPIS SPOTŘEBIČE 

1. Rukojeť 
2. Tělo přístroje 
3. Napájecí základna 
4. Spínač ON/OFF 
5. Světelná kontrolka 
 

 
 
 
 
 
 
 
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 

• Před prvním použitím vyčistěte přístroj a potom jej naplňte vodou po úroveň 
MAX. Vypněte spotřebič, když voda dosáhne varu.  

• Vodu vylijte a nechte přístroj vychladnout. 
 
VAŘENÍ VODY 

• Naplňte vodou dle potřeby (maximum je 250 ml). 
• Vložte přístroj do napájecí základny. 
• Stiskněte tlačítko do pozice ON, světelná kontrolka se rozsvítí a voda se 

začne vařit. Až se voda uvaří, nastavte tlačítko do pozice OFF. 
• Pokud chcete přístroj vypnout, stiskněte tlačítko do pozice OFF. 
• Chcete-li si znovu uvařit vodu, počkejte asi 15-20 sekund před opětovným 

zapnutím přístroje. 
 
BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA PROTI PŘEHŘÁTÍ 

• Pokud se přístroj vypne během provozu, jedná se o automatickou pojistku 
proti chodu bez vody. V takových případech přístroj odpojte ze zásuvky a 
nechte ho vychladnout. 
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ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA 
• Před čištěním stiskněte tlačítko ON/OFF do pozice OFF. Odpojte přístroj ze 

zásuvky a nechte ho vychladnout. 
• Vylijte vodu z přístroje a důkladně otřete jeho vnější části suchým nebo 

vlhkým hadříkem. 
• NIKDY neponořujte napájecí základnu ani tělo přístroje do vody, ani je 

nemyjte v myčce na nádobí. 
• Nepoužívejte brusné ani chemické čisticí prostředky, tekuté bělidlo, kyselinu 

chlorovodíkovou, atd. na čištění veškerého příslušenství spotřebiče. 
• Ujistěte se, že kabel a zástrčka jsou úplně suché. Jsou-li ve styku s vodou, 

odpojte přístroj ze zásuvky a důkladně osušte jak kabel, tak i zástrčku. 
 
ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE 

• Je důležité odstraňovat vodní kámen pravidelně z důvodů hygieny a pro 
úsporu energie. 

• Vodní kámen a sedimenty obsažené v používané vodě tvoří hnědý povrch a 
snižují účinnost spotřebiče.  

• Lehkou tvorbu vodního kamene a sedimentů lze snadno odstranit pomocí 
kartáče (nezapomeňte předtím přístroj odpojit ze sítě).  

• Látky na odstranění vodního kamene se prodávají v domácích potřebách, 
můžete použít také obyčejný ocet na odstranění pevných sedimentů. 

• Čistění látkami na odstranění vodního kamene: Poté, co jste v nádobě uvařili 
vodu, přidejte látky na odstranění vodního kamene a míchejte. Vařte po dobu 
2-3 minut vícekrát, vyprázdněte nádobu, vypláchněte 2-3 krát vnitřek nádoby. 

• Čistění konvice octem: Naplňte nádobu půl litrem obyčejného octa a nechte 
působit 1 hodinu. Potom ocet vylijte a nádobu vypláchněte 2-3 krát čistou 
vodou.  

• Čistění kyselinou citrónovou: Potom, co jste v nádobě uvařili 200 ml vody, 
přidejte 25 g kyseliny citrónové a nechte působit 15 minut. Potom nádobu 
vyprázdněte a vypláchněte 2-3 krát čistou vodou. Je-li to nutné, opakujte 
tento postup. Při použití kyseliny citrónové vždy přidejte vodu. NIKDY 
nečistěte konvici bez vody! 

• Při skladování můžete nechat tělo přístroje na napájecí základně. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí 220-240 V 
Jmenovitý kmitočet 50/60 Hz 
Jmenovitý příkon  790-870 W 
Objem nádoby 250 ml 

 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  

 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují. 


