
 
 
 

SK                                                                                NÁVOD K POUŽITÍ 
PC-HWS 1168 – Zásobník horúcej vody 

 
Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Veríme, že s ním budete spokojní. 
 
Symbolu použité v návode na použitie 
Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste sa vyhli nehodám 
a zabránili poškodeniu. 
 
VAROVANIE: To vás varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká úrazu. 
POZOR: To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvo pre stroj alebo iné predmety. 
POZNÁMKA: To zdôrazňuje tipy a informácie. 
 
Všeobecné poznámky 
Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si pokyny vrátane záruky a 
príjmového dokladu. Pokiaľ tento prístroj dáte ostatným osobám, dajte im tiež tento návod na obsluhu. 
POZNÁMKA: Ilustrácie sa môžu od originálneho spotrebiča líšiť. 
• Prístroj je určený výhradne na súkromné použitie a na zamýšľaný účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie. 
• Prístroj sa smie používať iba v súlade s návodom na použitie. Prístroj nepoužívajte na iný účel. Akékoľvek iné použitie nie je 
určené a môže mať za následok poškodenie alebo zranenie osôb. 
• Nepoužívajte ho vonku. Uchovávajte ho mimo dosahu zdrojov tepla, priameho slnečného svetla a vlhkosti. 
• Pokiaľ prístroj nepoužívate, alebo vykonávate čistenie, údržbu alebo sa objavila závada, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku 
(vytiahnite zástrčku zo zásuvky, nie kábel) alebo vypnite poistku. 
• Prístroj a pokiaľ možno aj sieťový prívod je potrebné pravidelne kontrolovať, či nedošlo k poškodeniu. Pokiaľ sa zistí poškodenie, 
nesmie sa spotrebič používať. 
• Z bezpečnostných dôvodov sú zakázané úpravy spotrebiča. 
• Aby bola zaistená bezpečnosť vašich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén atď.) mimo ich dosahu. 
VAROVANIE: Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenia! 
 
Špeciálne bezpečnostné pokyny 
VAROVANIE: Nebezpečenstvo obarenia v dôsledku úniku pary! 



VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia! 
• Teplota vody bude počas prevádzky vysoká. Nedotýkajte sa jej. 
• Aj po použití má povrch kohútika stále zvyškové teplo. 
POZOR: Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Čistenie“. 
POZNÁMKA: Na prístroji sa mohli zhromaždiť zvyšky po výrobe alebo prach. Odporúčame vyčistiť spotrebič podľa kapitoly „Čistenie 
a údržba“. 
• Spotrebič používajte iba na rovnom pracovnom povrchu. 
• Spotrebič používajte iba vtedy, keď je v nádobe na vodu naplnená voda. 
• Ak je prístroj v prevádzke, nepohybujte s ním. 
• Dbajte na to, aby sa do adaptéra spotrebiča nedostala voda. 
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ak sú pod dozorom alebo dostali inštrukcie týkajúce sa bezpečného 
používania spotrebiča, aby porozumeli nebezpečenstvu. 
• Čistenie a údržbu užívateľa nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. 
• Udržujte prístroj a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 
• Deti sa s prístrojom nesmú hrať. 
• Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými 
skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo dostali inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a 
ak chápu príslušné nebezpečenstvo. 
• Prístroj neopravujte sami. Kontaktujte prosím autorizovaný personál. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený 
výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. 
• Pozri nasledujúcu kapitolu „Použitie“. Zneužitie na iné účely môže mať za následok zranenie. 
Rozbalenie zariadenia 
• Vyberte prístroj z obalu. 
• Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, plniace a kartónové obaly. 
• Aby ste predišli nebezpečenstvu, skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu zariadenia. 
• V prípade poškodenia nedávajte prístroj do prevádzky. Kontaktujte svojho distribútora. 
 
Použitie 
• Tento spotrebič sa používa na ohrev a varenie vody. Nikdy nepoužívajte na zahrievanie iných tekutín alebo potravín. 
• Spotrebič používajte iba v suchom a zastrešenom priestore. 
• Je určený na domáce použitie a podobné oblasti použitia, ako je napr.: 
- V kuchynských priestoroch zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; 
- Pre hostí v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach; 
- v prostredí typu Bed & Breakfast. 
 
 Prehľad komponentov 
1. Veko nádrže na vodu 
2. Nádrž na vodu 
3. Indikátor hladiny vody 
4. Tlačidlo pre resetovanie v prípade poruchy 
5. Podnos s odkvapkávacou miskou z nerezovej ocele 
6. Puzdro 
7. Vodný kohútik 
8. Tlačidlový spínač ZAP / VYP 
9. Regulátor teploty 
10. Vypúšťací uzáver 
 
 
 
 
Poznámky k používaniu 
Umiestnenie 
• Prístroj umiestnite na stabilnú a rovnú plochu. 
• Kvôli vzrastajúcemu teplu a výparom nepoužívajte prístroj pod nástennými skrinkami. 



• Prístroj neumiestňujte do blízkosti plynového alebo elektrického sporáka alebo iného zdroja tepla. 
 
Vodná nádoba 
1. Otvorte veko nádrže na vodu. 
2. Umiestnite náddobu na svoje miesto. Zatlačte ju dole, aby sa uzavrel ventil. 
3. Ak chcete vybrať nádrž na vodu, jednou rukou ju vytiahnite hore na zapustenú rukoväť. Držte prístroj druhou rukou. 
 
Odkvapkávacia miska 
1. Zasuňte odkvapkávaciu misku do výklenku krytu, kým nezapadne. Musí počuteľne zaklapnúť. 
2. Nasaďte kryt z nerezovej ocele. 
3. Na odstránenie odkvapkávacej misky ju ľahko nadvihnite. 
Voda 
Čerstvá pitná voda, ktorú naplníte do nádrže na vodu, by mala mať teplotu 22 °C až 28 °C. Nenapĺňajte vodou, ktorá má teplotu 
vyššiu ako 35 °C alebo nižšiu ako 15 °C. To by mohlo viesť k odchýlkam teploty vydávanej vody . 
 
Regulátor teploty 
Pomocou tohto regulátora vyberte teplotu, pri ktorej má byť voda vydávaná. 
 
Tlačidlový spínač ZAP / VYP 
Tento ovládací prvok slúži na zapnutie a vypnutie spotrebiča. Tlačidlový spínač vykonáva nasledujúce funkcie, keď je zapnutý alebo 
vypnutý: 

Stlačenie tlačidla OFF ON 
 Zariadenie je vypnuté Zariadenie je zapnuté 
Podsvietenie je červené - Ohrievacia fáza 
Podsvietenie je zelené - Pripravené 

 
Elektrické pripojenie 
Uistite sa, že sieťové napájanie zodpovedá špecifikáciám spotrebiča. Špecifikácie sú vytlačené na typovom štítku. 
 
Pripojené napájanie 
Celková spotreba tohto spotrebiča môže byť až 2600 W. Pri tejto pripojenej záťaži sa odporúča samostatné napájacie vedenie 
chránené ističom 16 A pre domácnosť. 
UPOZORNENIE: Preťaženie! 
• Ak používate predlžovacie káble, mali by mať prierez kábla najmenej 1,5 mm². 
• Nepoužívajte multizásuvky, pretože tento prístroj je príliš silný. 
 
Pripojenie 
1. Skontrolujte polohu spínača! Tlačidlový spínač musí byť na OFF. 
2. Pripojte sieťový kábel do riadne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky. 
 
Prvé použitie 
Pred prvým použitím nechajte spotrebičom prechádzať celý obsah nádrže, pričom teplota je nastavená na 100°C. Tým sa odstráni 
prach, ktorý sa mohol zhromaždiť počas prepravy. Postupujte podľa pokynov v časti „Prevádzka“. Nepoužívajte túto vodu na 
spotrebu. 
 
Prevádzka 
VAROVANIE: Nebezpečenstvo obarenia v dôsledku úniku pary! Pri príprave teplej vody držte ruky od kohútika. 
1. Otvorte veko nádrže na vodu. 
2. Máte dve možnosti, ako naplniť vodu do nádrže na vodu: V prípade, že je nádrž na vodu umiestnená v puzdre, naplňte vodu 
pomocou šálky. Nádržku na vodu môžete tiež vopred vybrať a naplniť. 
3. Naplňte nádržku na vodu čistou pitnou vodou až po značku „2.2 l“. 
4. Zatvorte veko nádrže na vodu. 
5. Na odkvapkávaciu misku položte prázdnu nádobu. 
6. Pomocou regulátora teploty vyberte požadovanú teplotu vody. 
7. Spustite dávkovač vody stlačením spínača. 



8. Hneď ako bolo vydané požadované množstvo vody, zastavte dávkovač vody uvoľnením tlačidla. 
UPOZORNENIE: Dávkovač vody sa nezastaví automaticky! 
 
Odvápnenie 
Intervaly, v ktorých by ste mali odstrániť vápno, závisia od tvrdosti vody z vodovodu a prevádzkovej dobe. Pokiaľ sa doba prípravy 
významne zvýši, bude potrebná dekalcifikácia. Bez ohľadu na to odporúčame prístroj raz za mesiac odvápniť. 
• Používajte iba komerčne dostupný odvápňovač na báze kyseliny citrusovej. 
• Dávkujte podľa hodnoty, ktorá je uvedená na obale alebo v návode na použitie. 
• Teplú vodu raz vypustite. 
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole „Čistenie“. 
 
VAROVANIE: 
• Potom nechajte prejsť prístroj celým obsahom nádrže, pričom teplota musí byť nastavená na 100 ° C, aby sa opláchli zvyšky 
odvápňovacieho prostriedku. 
• Nepoužívajte túto vodu na spotrebu. 
 
Čistenie 
VAROVANIE: 
• Pred čistením vždy vytiahnite sieťovú zástrčku a počkajte, až prístroj vychladne. 
• Prístroj neponárajte do vody. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. 
POZOR: 
• Nepoužívajte drôtenú kefu alebo iné abrazívne predmety. 
• Nepoužívajte žiadne kyslé alebo abrazívne čistiace prostriedky. 
 
• Nádržku na vodu úplne vyprázdnite. 
• Nádržku na vodu utrite vlhkou handričkou (bez prísad). Potom utrite suchou handričkou. 
• Pri prvom použití zariadenia opláchnite nádržku na vodu čistou vodou. Nádobu na vodu utrite suchou handričkou. Opakujte 
tento krok niekoľkokrát. 
• Vyprázdnite odkvapkávaciu misku. Utrite ju do sucha. 
• Použite handričku z mikrovlákna, aby ste odstránili škvrny od vody na pokovanie z nerezovej ocele. 
• Vonkajší povrch spotrebiča by mal byť podľa potreby vyčistený ľahko navlhčenou handričkou bez prísad. 
 
Čistenie vodného kohútika 
Vodovodný kohútik je odnímateľný. 
1. Mierne ju otočte v smere hodinových ručičiek a vytiahnite ju. V prípade potreby na to použite handričku. 
2. Odstráňte prípadné zvyšky nečistôt. V prípade, že ste prístroj predtým odvápnili a nechali horúcu vodu s odvápňovacím 
prostriedkom, vložte vodovodný kohútik do tejto vody po dobu cca. pol hodiny. Alebo pripravte horúci odvápňovací kúpeľ. 
3. Potom niekoľkokrát opláchnite vodovodný kohútik pod tečúcou vodou. 
4. Vráťte vodovodný kohútik späť na spotrebič. Otočte ním proti smeru hodinových ručičiek, kým nezacvakne na miesto. 
 
Uloženie 
Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť. Pokiaľ vodu nebudete dlhšiu dobu používať, odčerpajte zostávajúcu 
vodu. 
1. Umiestnite spotrebič na jednu stranu. 
POZOR: Neotáčajte prístroj hore nohami. Veko nádrže na vodu sa môže odlomiť. 
2. Otočte uzáver drenáže proti smeru hodinových ručičiek napr. malou mincou. 
3. Prístroj postavte vzpriamene. Drenáž bude vyprázdnená. 
4. Uzáver znovu zaistite uzáverom. Utiahnite uzáver otočením v smere hodinových ručičiek. 
• Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom obale, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať. 
• Prístroj vždy skladujte na dobre vetranom a suchom mieste mimo dosahu detí.Řešení problémů 

Problém Možná příčina Mopžné řešení 

Zariadenie nefunguje. Zariadenie nie je pripojené k napájaniu. 

Skontrolujte zásovuku s iným 
zariadením. 

Pripojte zariadenie k zásuvke. 
Skontrolujte ističe. 



Zariadenie je rozbité. Kontaktujte servis alebo predajcu. 

Tlačidlo stále svieti na červeno. Vodná nádoba je prázdna. 

1. Vypnite prístroj vypnutím spínača. 
Červené svetlo zhasne. 

2. Nádržku na vodu ihneď naplňte 
studenou vodou. 

3. Postupujte podľa popisu v kapitole 
„Prevádzka“. 

Prístroj vydáva vodu bez ohrevu. Je spustená ochrana proti prehriatiu. 

1. Tlačidlom resetujte poruchu. Na to 
musíte odstrániť nádržku na vodu. 
Stlačte tlačidlo „RESET“ na kryte. 

2. Postupujte podľa popisu v kapitole 
„Prevádzka“. 

Vypustená voda je príliš horúca. 

Voda pri vysokej teplote bola 
bezprostredne predtým vypustená. 
Vykurovacie teleso ešte dostatočne 

nevychladlo. 

• Vyčkajte asi 5 až 10 minút, kým 
vykurovacie teleso vychladne. 

• Tento proces môžete urýchliť výdajom 
asi 300 ml studenej vody. 

 
Technické údaje 
Model:   PC-HWS 1168 
Napájanie: 220-240 V AC, 50/60 Hz 
Príkon:  2200-2600 W 
Trieda ochrany: I 
Objem nádoby: max. 2,2 l 
Čistá hmotnosť: přibližně 2,1 kg 
 
Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická 
kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických 
predpisov. Vyhradzujeme si technické zmeny! 
ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIE 
Význam symbolu „Popolnice“ 
Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené 
zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom 
na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, 
recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto 
prístroje odovzdať na likvidáciu, dostanete prostredníctvom územno-správnych celkov alebo obecného úradu. 
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) 

 


