Rýchlovarná kanvica
10032330 10032329

SK
Vážený zákazník,
Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte
manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za
škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Kód produktu

10032329, 10032330

Napájanie

220-240 V ~ 50-60 Hz

Spotreba energie

1800-2150 W

VYHLÁSENIE O ZHODE
Výrobca:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko.
Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi
normami:
2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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SK
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Všeobecné pokyny
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte inštrukcie a
uchovajte ich spolu s dokladom o kúpe a s obalom produktu.
Tento produkt nie je určený pre komerčné použitie. Tento produkt je
určený pre domáce použite a pre použitie v podobných priestoroch ako sú
kuchyne, hotely, motely a podobne.
Toto zariadenie je určené výhradne pre účely uvedené v tomto
manuály.
Tento produkt nie je vhodný pre komerčné použitie. Zariadenie nepoužívajte
vonku (ak na to nie je určené). Uchovajte mimo dosahu zdrojov tepla,
priameho slnečného žiarenia, vlhkosti (nikdy neponárajte do vody) a ostrých
hrán. Nepoužívajte zariadenia ak máte mokré ruky. Ak je zariadenie vlhké,
okamžite ho odpojte z elektrickej siete. Nevkladajte do vody.
Pri čistení alebo odkladaní zariadenie vypnite a vždy odpojte z elektrickej siete
odpojením zástrčky (odpájajte potiahnutím za zástrčku, nie za kábel), ak
zariadenie nebude dlhší čas používané, odstráňte pripevnené doplnky.
Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistil, že sa so zariadením nebudú hrať.
Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru. Pre ochranu detí pred
nebezpečenstvom ktoré môže elektrické zariadenie predstavovať sa uistite, že
kábel je mimo dosahu detí a že deti nemajú k zariadeniu prístup.
Zariadenie a kábel pravidelne kontrolujte pre prípadné poškodenia. Ak je
zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
Nepokúšajte sa zariadenie opravovať svojpomocne. Kontaktujte autorizovaný
servis. Pre vyhnutie sa nebezpečenstvu by mal byť
poškodený kábel opravený výrobcom, servisom alebo kvalifikovanou osobou,
alebo vymenený za rovnaký typ.
Používajte len originálne náhradné diely.
Venujte pozornosť nasledujúcim „Špeciálnym bezpečnostným pokynom“.

Špeciálne pokyny
•
•

•
•
•
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Pri napĺňaní používajte výhradne studenú
vodu.
Voda musí byť medzi úrovňami značiek MAX a MIN. Ak je kanvica
preplnená, vriaca voda my mohla pretekať, čo môže zvýšiť riziko úrazu pre
používateľa.
Uistite sa, že je kanvica vypnutá pred zdvihnutím zo stojana.
Kanvica je určená na použitie výhradne s poskytnutým stojanom.
Zariadenie nesmie byť ponárané do vody.

SK
•
•
•
•
•

Zariadenie môže byť použité iba v domácnosti.
Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo servisom,
alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
Vždy dbajte na to aby bolo veko pevne zatvorené.
Stojan a externé časti zariadenia nesmú byť mokré.
Tento prístroj nie je určený pre použitie osobám (vrátane detí) s obmedzenou
fyzickou, mentálnou alebo vnemovou schopnosťou, nedostatkom skúseností a
poznatkov, iba ak sú pod dozorom a majú inštrukcie ohľadom používania tohto
prístroja od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

OPIS PRODUKTU

1

Otvor na
nalievanie vody.
2 Stojan
3 Veko
4 Držadlo
5 Zapínanie/Vypínanie
so svetelným
indikátorom
6 Úroveň vody
7 Rozmedzie teploty

PRED PRVÝM POUŽITÍM
Prosím, pozorne si prečítajte tento užívateľský manuál a uchovajte ho. Pred prvým
použitím prevarte vodu v zariadení aspoň dvakrát. Používajte vodu bez akýchkoľvek
aditív alebo prísad.
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PREVÁDZKA
1
2

3
4
5
6

Položte zariadenie na plochý povrch.
Odstráňte veko. Potom nalejte vodu. úroveň vody môže byť odčítaná z
ukazovateľa úrovne vody na kanvici. Úroveň vody nesmie presiahnuť
maximálnu hranicu.
Zatvorte veko
Umiestnite kanvicu do stojanu.
Zapnite kanvicu použitím vypínača na držadle. Zapne sa svetelný indikátor.
Po zovretí vody sa kanvica automaticky vypne. Odpojte kanvicu zo zdroja
elektrickej energie. Vždy držte veko zatvorené pri nalievaní vriacej vody. Dajte
si pozor na oparenie.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
•
•

Pred čistením vždy odpojte zariadenie z elektrickej energie.
Ak je to potrebné, vyčistite vonkajšiu časť zariadenia vlhkou látkou bez
aditív.

Odstránenie vodného kameňa
•
•
•

Frekvencia odstraňovania vodného kameňa záleží od tvrdosti vody a od toho
ako často sa zariadenie používa.
Ak sa zariadenie vypne pred zovretím vody, pravdepodobne je potrebné
odstrániť vodný kameň.
Prosím nepoužívajte ocot, ale komerčne dostupné odstraňovače vodného
kameňaktoré sú na báze kyseliny citrónovej. Vždy používajte množstvo ktoré
je uvedené v návode na použitie.

POKYNY K LIKVIDÁCII
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/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.
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