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Bezpečnostné inštrukcie
1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny. Pred pripojením zariadenia k napájaciemu zdroju
skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení (na spodku kanvice) zodpovedá napätiu vo vašej
domácnosti. Pokiaľ nie, obráťte sa na svojho predajcu a zariadenie nepoužívajte.
2. Základňa nemôže byť používaná s inými zariadeniami.
3. Nezapínajte kanvicu bez kvapaliny, aby nedošlo k jej poškodeniu.
4. Nedovoľte, aby kábel visel cez okraj stola alebo sa dotkol horúceho povrchu.
5. Neumiestňujte zariadenie na horúci plynový alebo elektrický horák alebo do horúcej pece.
6. Ak náhodou zapnete varnú kanvicu bez vody, kanvica sa automaticky vypne. Ak by k tomu
došlo, nechajte varnú kanvicu vychladnúť pred naplnením studenou vodou a opätovným
použitím.
7. Uistite sa, že kanvica stojí na pevnom a rovnom povrchu a mimo dosahu detí, aby sa zabránilo
prevráteniu kanvice, zraneniu osôb alebo poškodeniu kanvice.
8. Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb, neponárajte kábel,
elektrické zástrčky ani zariadenie do vody alebo iných kvapalín.
9. Vždy dbajte na to, aby ste uvarenú vodu pomaly a opatrne vyliali bez toho, aby ste kanvicu
rýchlo prevrátili.
10. Keď je varná kanvica horúca, pri otvorení veka si dávajte pozor.
11. Pri používaní akéhokoľvek zariadenia deťmi alebo v blízkosti detí je potrebná kontrola.
12. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Použite rukoväť alebo tlačidlo.
13. Pri premiestňovaní spotrebiča obsahujúceho horúcu vodu je potrebná mimoriadna opatrnosť.
14. Zariadenie nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
15. Použitie prídavných zariadení, ktoré neodporúča výrobca spotrebiča, môže spôsobiť požiar,
Úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
16. Vyhýbajte sa kontaktu s parou, keď sa voda varí alebo tesne po zastavení varu sa
nepokúšajte odkryť veko.
17. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať alebo ho chcete vyčistiť, odpojte zariadenie od
zdroja napájania a nechajte ochladnúť.
18. Vždy dbajte na to, aby bolo veko uzatvorené a neotvárajte ho, keď voda vrie. Môžete sa
popáliť, ak veko zdvihnete počas varenia. Nepoužívajte prístroj na iné ako určené použitie.
19. Kanvica môže byť použitá len so základňou.
20. Ak je kanvica preplnená, vriaca voda môže vytekať.
21. Kanvicu nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.
22. Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
Zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ
nie sú pod dohľadom alebo nedostali inštrukcie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
23. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
24. Toto zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a podobných priestoroch ako sú
kuchyne pre personál v obchodoch, firemné priestory, vidiecke domy, hotely, motely a iné
rezidenčné oblasti, B and B ubytovania.
25. Uložte si tieto pokyny pre budúce použitie.
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Kanvica
A Veko
B otvor na vodu
C kovový plášť
D Základňa
E svetelná kontrolka zapnutia
a vypnutia
F vypínač
G rukoväť
H termometer

Pred prvým použitím
Ak prvýkrát používate varnú kanvicu, odporúča sa pred použitím kanvicu vyčistiť. Necháme dvakrát
vrieť plnú kanvicu vody a potom vodu vylejeme.

Prevádzka
1.
Na naplnenie kanvice, vyberte zástrčku zo zásuvky a otvorte veko stlačením tlačidla na veku,
do kanvice nalejte požadované množstvo vody. Nalejte vodu tak, aby bola medzi minimálnym
množstvom (0,5L) a maximálnym množstvom (1,7L). Príliš málo vody spôsobí vypnutie kanvice pred
úplným prevarením vody.
POZNÁMKA: Nenalejte väčšie množstvo vody ako je maximálna hladina, pretože voda
môže vytekať. Pred pripojením napájacieho kábla do zásuvky sa uistite, že je veko
zatvorené.
2. Umiestnite kanvicu na základňu.
3. Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Stlačte spínač pod rukoväťou. Svetlo vo vnútri kanvice
sa rozsvieti. Potom začne voda vrieť. Kanvica sa automaticky vypne, keď voda prevrie a svetlo
zhasne. Kanvicu môžete vypnúť stlačením vypínača, kedykoľvek počas procesu varu.
POZNÁMKA: Skontrolujte, či je vypínač dobre dostupný a či je veko správne zatvorené. Kanvica
sa nevypne, ak je vypínač obmedzený alebo ak je veko otvorené.
4. Zdvihnite kanvicu zo základne a potom vylejte vodu.
POZNÁMKA: Pri vylievaní vody z varnej kanvice si dávajte pozor mohli by ste sa opariť, okrem
toho neotvárajte veko, kým je voda horúca.
5. Varná kanvica nezačne opätovne variť, kým sa vypínač úplne nevysunie. Nechajte vodu vychladnúť
15 - 20 sekúnd pred opätovným použitím. Kanvicu možno nechať na základni, keď ju nepoužívate.
POZNÁMKA: Skontrolujte, či je napájanie vypnuté, keď sa kanvica nepoužíva.
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Ochrana pred zapnutím kanvice bez vody
Ak náhodou necháte kanvicu fungovať bez vody, kanvica sa automaticky vypne. Ak by k tomu došlo,
nechajte varnú kanvicu vychladnúť. Potom naplňte studenou vodou a opätovne použite

Starostlivosť a čistenie
Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky. Nikdy neponárajte kanvicu ani šnúru do
vody ani ich nevystavujte vlhkosti.
Odstraňovanie usadenín
Minerálne usadeniny v kanvici môžu spôsobiť zmenu farby interiéru kanvice. Ak chcete odstrániť tieto
usadeniny, použite odvápňovač, netoxický čistiaci prostriedok jednoduchý na použitie.
Alternatívne:
1. Naplňte kanvicu 3 šálkami bieleho octu a zvyšok vodou a nechajte ju stáť cez noc. Nedávajte
vrieť.
2. Vyprázdnite roztok z kanvice. Akékoľvek škvrny, ktoré zostávajú vo vnútri kanvice, je možné
odstrániť vlhkou handričkou. Naplňte kanvicu čistou vodou, varte a potom vodu vylejte. Opakujte a
kanvica bude pripravená na použitie. Vonkajšiu časť kanvice je možné utrieť vlhkou handričkou.
Čistenie kovového plášťa
Vyčistite plášť vlhkou handričkou alebo čistiacim prostriedkom, nikdy nepoužívajte jedovatý čistiaci
prostriedok.
Čistenie filtra
Nezabudnite filter v pravidelných intervaloch vyčistiť vlhkou handričkou. Filter je možné vybrať pre
jednoduchšie čistenie. Ak chcete filter vložiť, vložte filter do podpery.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte chemické, oceľové, drevené alebo abrazívne čistiace prostriedky na
čistenie vonkajšieho povrchu kanvice.
Skladovanie
Keď sa kanvica nepoužíva alebo keď ju chcete uskladniť, môže byť napájací kábel navinutý okolo
úchytiek na spodku kanvice.

Technické špecifikácie
Technické špecifikácie: 220-240V 50/60Hz 2200W
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Pokyny k likvidácií
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo
na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe
smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku
pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské
zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre
detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad
alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode
Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.
Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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