
Záruční list
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí 
příslušnými obecně

závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1. Trvání záruky: 2 roky

2. Záruka se nevztahuje

a) na mechanické poškození

b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

3. Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávným 
postupem)

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším 
servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,

• se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, 
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v 
níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v 
sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy 
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika, 

tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad 
o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Rychlovarná konvice

PUNEX® 

WSK6101 / WSK6301 / WSK6501 / WSK6701 / WSK6901

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte 
určitá bezpečnostní pravidla:

• Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
• Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné 

fólie. 
• Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
• Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak 

jako je:
· kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
· chaty, chalupy
· hotely, penziony a jiné dočasné ubytování

• Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
•  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 neustálým dozorem nebo byly poučeny o 
používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. 
Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem 
nesmějí provádět děti bez dozoru.

• Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
• Pokud přístroj nepoužíváte, nebo se jej chystáte rozebírat či měnit součásti, tak 

ho odpojte od el. napětí. Před rozebírání, skládáním i před čistěním, vždy nechte 
přístroj dostatečně vychladnout. Nikdy netahejte přímo za kabel, vypojujte za 
zástrčku.

POZOR: tento přístroj nesmí být používán s žádnou externí součástkou (např. časovač …) 
ani jiné dálkové ovládání.

• Povrch přístroje může být během používání horký, proto doporučujeme se ho 
během procesu pečení nedotýkat.

• Nikdy nenechávejte spuštěný přístroj bez dozoru.
• Nikdy nepoužívejte přístroj venku.
• Nikdy nepoužívejte jinak, než je zamýšleno a určeno výrobcem.
• Před použitím zkontrolujte, zda parametry el. sítě odpovídají požadovaným 

parametrům na informativním štítku přístroje.
• Pokud je přístroj nebo přívodní kabel poškozený, nikdy se ho nesnažte opravit 

sami doma. Vždy ho svěřte odbornému servisu DOMO, který ho prohlédne a 
případně opraví. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nesmíte nikdy 
potápět kabel, síťovou zástrčku nebo samotný přístroj do vody nebo jiných 
tekutin.

• Nesahejte na přístroj s mokrýma rukama.
• Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem. Poškozený přívodní kabel 

musí být opraven nebo nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem. 
• Kratší přívodní kabel je vyráběn záměrně, aby se snížilo riziko zakopnutí či 

strhnutí přístroje ze stolu. Nepoužívejte prodlužovací kabely.
• Vždy přívodní kabel kompletně odmotejte, aby se předešlo přehřívání kabelu.
• Nenechávejte viset kabel přístroje přes ostré hrany a vyvarujte se toho, aby 

přišel do styku s horkými plochami.
• Přívodní kabel nikdy nesmí být pod přístrojem ani omotán kolem něj.



• Neumisťujte přístroj v blízkosti el. sporáků či trub, ani na místech kde je zvýšené
teplo.

• Neumisťujte přístroj do blízkosti hořlavých ani vznětlivých materiálů.
• Ujistěte se, že je přístroj dobře sestaven a až poté zapojte do el. sítě. Před 

odpojením z el. sítě vždy vypojte hlavní vypínač do polohy „0“ nebo „OFF“ a až 
poté odpojte. Nikdy netahejte za kabel, vždy odpojujte přímo tahem za pevnou 
zástrčku.

• Zanedbaná údržba a nečistoty mohou vést ke zkrácené životnosti přístroje. Při 
extrémní nečistotě dokonce hrozí riziko požáru.

• Během procesu vaření je pravděpodobné, že z něj bude pářit velmi horká pára. 
Buďte opatrní a držte obličej i ruce v bezpečné vzdálenosti.

• Vždy používejte dle doporučeného návodu. Výrobce ani prodejce není schopen 
nést vzniklé riziko z důvodu špatného použití.

• Konvici nikdy nepřeplňujte. Během varu může voda přetéci a opařit Vás.
• Konvice musí být naplněna vždy nad ukazatel minimální a pod ukazatel 

maximální hladiny.
• Zamezte, aby se voda dostala do konektoru.
• POZOR: Nikdy neotvírejte konvici během procesu vaření.
• POZOR: Před odendáním z podstavce vždy konvici vypněte.
• Nemanipulujte s přístrojem, pokud je zapojena a právě ohřívá.
• Konvici nezapínejte na prázdno (bez vody).
• Přístroj nestavte na povrchy, které můžou být poškozeny horkem/párou.
• Přístroj vždy používejte na stabilním, rovném a suchém místě.
• Vodu z konvice vylévejte velmi opatrně. Konvici naklánějte pomalu.
• Při dalším plnění konvice buďte velmi opatrní. Zvlástě pokud je ještě teplá z 

předchozího ohřívání.
• Konvici nechte vychladnout a poté opatrně naplňte, pozor abyste ji nepolili 

zvenku.
• Přístroj ani jeho základnu nikdy neponořujte do vody. 

USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Do konvice nalívejte jen vodu
Konvici vypínejte spínačem ještě před sundáním ze základny
Vždy se ujistěte, že víko je pevně dovřené
Konvice ani základna nesmí stát v mokrém nebo vlhkém prostředí
Tělo konvice se smí používat pouze s originální základnou

Popis částí

1. Víko 

2. hlavní vypínač on/off

3. Rukojeť 

4. Průhledná měrka objemu 

5. Základna 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Před prvním použitím nechte převařit plnou konvici vody a vodu poté vylijte. Tento postup
provaření opakujte dvakrát.
UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Konvici umístěte na rovné stabilní místo.
2. Konvici odejměte z podstavce a tahem otevřete horní víko.
3. Naplňte ji vodou. Jen se ujistětě, aby v konvici bylo více vody než je minimální 

(0,5 l) a zároveň méně než maximální množství (1 l).
· pokud bude vody málo, konvice automaticky vypne ještě před varem.
· pokud bude vody moc, může se během varu vylít skrze výlevku nebo víko. 
Právě proto je důležité nepřesahovat maximální množství vody v konvici, které 
je vyznačeno na vodoznaku. Vždy se ujistěte, že je víko dobře dovřené.

4. Zavřete horní víko.
5. Naplněnou konvici umístěte zpět na podstavec.
6. Přístroj zapojte do el. sítě.
7. Zapněte hlavní spínač. Rozsvítí se světelná kontrolka a konvice začne ohřívat.
8. Konvice se po převaření celého obsahu automaticky vypne. Konvici je možné 

vypnout i kdykoli během procesu ohřívání.
• Vždy se ujistěte, že je hlavní spínač čistý a nic nebrání jeho pohybu. Vždy je 

nutné mít důkladně zavřené víko, jinak se konvice automaticky nevypne.
9. Sejměte konvici z podstavce a opatrně z ní vylévejte převařenou vodu.

Při nalévání z konvice buďte opatrní. Voda uvnitř je velmi horká a mohli byste se opařit. 
Dokud je konvice horká, neotvírejte její víko.

10. Pokud opět nestisknete hlavní spínač, tak konvice nezačne vařit. Před dalším 
vařením nechte konvici vychladnout. Stačí 15-20 vteřin před dalším naplněním.

• když se konvice nepoužívá, může zůstat stát na podstavci
• zajistěte, aby konvice která se nepoužívá, byla odpojena od el. sítě
• pokud omylem zapnete konvici bez vody, pojistka proti přehřátí tuto konvici 

automaticky vypne. Ve chvíli, kdy se takto stane, nechte konvici vychladnout a 
poté ji můžete znovu začít používat.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ
Při každém čištění vyjměte přívodní šňůru ze zásuvky a konvici sundejte z podstavce. Při 
čištění podstavce vyjměte nejdříve zástrčku ze zásuvky. Kontaktní podstavec, přívodní 
šňůru a konvici nikdy neponořujte do vody! 
Filtrační sítko ve výlevce lze při čištění snadno vyndat.

ODVÁPNĚNÍ
Voda z kohoutku může uvnitř konvice způsobit vápenatý povlak. Frekvence vzniku a 
množství usazenin je přímo závislé na kvalitě vaší vody. Tuto vápenatou vrstvu je potřeba
pravidelně odstraňovat – pomocí odvápňovacího prostředku nebo jiným netoxickým 
roztokem.

INFORMACE O RECYKLACI ODPADU

Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno 
nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech 
určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto 
doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů.  Více informací  o možnostech
likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech , sběrných
dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.


