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Vážený zákazník,  
V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.  
Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento 
návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi. 
 
 
PREHĽAD PRÍSTROJA 
 
A. Kryt 
B. Výlevka 
C. Kanvica 
D. Stojanový podstavec (základňa) 
E. Indikátor prevádzky 
F. ON/OFF spínač 
G. Rukoväť 
H. Termometer (teplomer) 
 
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 
Prístroj je vyrobený podľa technických bezpečnostných štandardov. Napriek tomu si, prosím, pozorne 
prečítajte nasledovné bezpečnostné informácie. 
 
• Prístroj zapájajte výlučne do elektrickej zásuvky, ktorej napätie zodpovedá hodnote napájania 
prístroja! 
• Na odpojenie z elektrickej zásuvky nikdy neťahajte priamo za kábel. Ťahajte za telo zástrčky. 
• Poškodený kábel nechajte opraviť výrobcom, servisným strediskom alebo odborným elektrikárom. 
• Nepoužívajte kanvicu, ak spadla, je viditeľne poškodená alebo sa ponorila do vody. Na diagnostiku 
a opravu sa obráťte na predajcu.  
• Opravy smú vykonávať len kvalifikovaní servisní technici, neodborné zásahy môžu viesť k väčšiemu 
poškodeniu. Obráťte sa na predajcu alebo zákaznícku podporu. 
• Pred čistením a po každom použití kanvice ju vždy odpojte z elektrickej zásuvky. 
• Kanvicu vždy používajte pod Vaším dohľadom. 
• Dávajte mimoriadny pozor na deti!  
• Baliaci materiál – ako napríklad plastové vrecko – držte mimo dosahu detí. 
• Pred zapnutím sa uistite, že sieťový kábel a zástrčka sú suché. 
• Prístroja sa nedotýkajte mokrými rukami.  
• Prístroj nikdy nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.  
• Dodržiavajte približne 10-centrimetrový odstup medzi prístrojom a inými predmetmi. Umiestnite ho 
na povrch odolný voči teplu. 
• Počas prevádzky sa rozhorúči povrch prístroja. Kanvicu vždy držte za rukoväť (G), inak môže dôjsť 
k popáleniu. 
• Kanvicu nespúšťajte z Vášho dohľadu a neumiestňujte ju do blízkosti horúcich povrchov a otvoreného 
plameňa.  
• Kanvicu naplňte vodou ešte pred jej uložením na základňu a spustením varenia. Nenapúšťajte vodu 
do horúcej kanvice. 
• Minimálne množstvo naplnenia predstavuje 0,75 l vody. Kanvicu nezapínajte pri menšom množstve 
vody.  
 Výstraha: Ak kanvicu preplníte (viď značka max. hranice), môže dôjsť k prskaniu a vytečeniu vriacej 
vody.  
 
 



AUTOMATICKÉ VYPNUTIE 
 
Po dosiahnutí varu vody sa kanvica automaticky vypne, zároveň zhasne aj prevádzková kontrolka (E). 
Až teraz môžete vytiahnuť kanvicu z podstavca. Priebeh varu môžete ukončiť aj manuálne – stlačením 
ON/OFF spínača. 
Po dosiahnutí bodu varu sa kanvica automaticky vypne. Ak je kanvica naplnená menším množstvom 
vody, doba varu je dlhšia. 
Používanie rýchlovarnej kanvice 
Pred prvým použitím umyte vnútorný i vonkajší povrch mokrou utierkou.  
 
 
PRVÉ POUŽITIE 
 
• Stojanový podstavec (základňu) umiestnite na rovný povrch. Uistite sa, že povrch kanvice je suchý. 
• Naviňte nadbytočnú dĺžku kábla.  
• Otvorte horné veko. 
• Naplňte požadované množstvo vody, neprekračujte maximálnu hranicu (označenie MAX). 
• Zatvorte veko, ozve sa kliknutie zaistenia. Len pri správne zavretom hornom veku automatické 
vypnutie funguje bezchybne. Utrite a osušte povrch kanvice. 
• Kanvicu uložte na základňu. 
• Prístroj zapojte do elektrickej zásuvky.  
• ON/OFF spínač stlačte do pozície ON. Prevádzková kontrolka sa rozsvieti a začne sa zohrievanie vody. 
• ON/OFF spínač sa zaistí len vtedy, keď kanvica je uložená na základni.  
• Prvú várku vody nepoužite na konzumáciu. Vylejte ju. 
• Dávajte pozor, aby ste neobliali základňu.  
• Do kanvice opäť nalejte požadované množstvo vody (viac ako 0,75 l), nasaďte kanvicu na základňu, 
zapnite ju ON/OFF spínačom. Pri dosiahnutí želanej teploty môžete kanvicu vypnúť aj manuálne. 
• Pri nalievaní horúcej vody dávajte pozor na horúcu paru. Nepribližujte sa k otvoru tvárou, rukami, 
atď. 
 
 
ČISTENIE A ÚDRŽBA 
 
• Pred čistením kanvicu vždy odpojte z elektrickej siete. Pred čistením nechajte kanvicu vychladnúť.  
• Kanvicu a podstavec nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ich neponárajte do vody. 
• Vnútro kanvice pravidelne vyplachujte čistou vodou. 
• Povrch kanvice čistite len suchou utierkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.  
 
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ZÁRUKA 
 
• Tento návod na použitie slúži na oboznámenie sa s funkciami tohto produktu. Uchovajte, prosím, 
tento manuál na neskoršie použitie.  
• Kúpou tohto produktu ste získali dvojročnú záruku na poruchy produktu.  
• Produkt používajte len na jeho účely. Iné používanie môže viesť k poruchám na produkte. 
• Prestavba produktu a zásahy doň ovplyvňujú jeho bezpečnosť. Výstraha: Nebezpečenstvo zranenia! 
• Nikdy svojpomocne neotvárajte produkt a nevykonávajte na ňom opravy. 
• S produktom zaobchádzajte starostlivo. Rôzne zásahy, údery či pád z vysokej výšky môžu produkt 
poškodiť. 
• Produkt chráňte pred vlhkom a extrémnymi teplotami. 
 
VÝSTRAHA: Záruka prepadá vo vyššie spomínaných prípadoch. Technické zmeny a zásahy vyhradené!  



POKYNY NA LIKVIDÁCIU ODPADU 
 
Pri likvidácii tohto produktu platí Európska smernica 2002/96/EG. Tento produkt sa nesmie vyhodiť do 
domáceho odpadu. Prístroj odovzdajte najbližšej skládke elektronického odpadu. 
Správnou likvidáciou chránite životné prostredie a zdravie ostatných ľudí. Recykláciou sa šetria aj 
vyčerpateľné zdroje. 
Prajeme Vám veľa potešenia pri používaní nášho produktu. 
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
 
• Opravy na zariadení smie vykonávať len autorizované stredisko. 
• V žiadnom prípade neotvárajte prístroj. 
• Nesprávna montáž môže viesť k poruchám až k znefunkčneniu. 
• Prístroj je nutné chrániť pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.  
• Prístroj sa nesmie čistiť čistiacimi prostriedkami. 
• Na čistenie použite suchú, mikrovláknovú utierku. 
• Prístroj napájajte len na predpísané napätie.  
• Prístroj v žiadnom prípade nenapájajte na iné ako predpísané napätie. 
 
Pri neodborných zásahoch do prístroja prepadá záruka na prístroj. 
 
 
Výrobca: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. 
 


