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Vážený zákazník, 

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné 
pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií 
a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. 

Technické údaje 

Kód produktu 10031479 
Napájanie 220-240 V ~ 50-60 Hz 
Spotreba energie 1850-2200 W 

Bezpečnostné pokyny 
• Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 

alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo 
dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s 
používaním tohto prístroja. 

• Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. 
• Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.
• Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 

alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania 
spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja.

• Deti sa nesmú so zariadením hrať.
• Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne 

kvalifikovanou osobou, aby sa vyhlo nebezpečenstvu. 
• Pokyny na čistenie povrchov, ktoré prídu do styku s potravinami, nájdete v časti "čistenie a údržba".
• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných miestach, ako napríklad kuchynské 

priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; pre klientov v 
hoteloch, moteloch a inom prostredí rezidenčného typu. 

• Pred pripojením prístroja k napájaciemu zdroju skontrolujte, či napätie uvedené na prístroji (pod prístrojom) 
zodpovedá napätiu v domácnosti. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na predajcu a zariadenie nepoužívajte.

• Tento spotrebič bol vybavený uzemnenou zástrčkou. Uistite sa, že elektrická zásuvka vo vašej domácnosti je
dobre uzemnená. 

• Nepoužívajte spotrebič bez vody, aby nedošlo k poškodeniu ohrievacích  prvkov.
• Ak kanvicu nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.
• Nenechávajte kábel visieť z okraja stola alebo kuchynskej linky, a dbajte na to, aby sa nedotýkal horúcich plôch.
• Neumiestňujte produkt blízko plynu, elektrických varičov a rúr.
• Ak náhodou necháte kanvicu pracovať bez vody; ochrana proti ohrevu za sucha kanvicu automaticky vypne. 

Ak k tomu dôjde, nechajte varnú kanvicu vychladnúť pred naplnením studenou vodou a opätovným varením.
• Uistite sa, že kanvica sa používa na pevnom a rovnom povrchu, kde sa jej deti nemôžu dotknúť, čo môže 

zabrániť prevrhnutiu kanvice na inú osobu. 
• Pre ochranu proti ohňu, zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniam, neponárajte zástrčku do vody alebo 

inej tekutiny. 
• Vždy dávajte pozor a nalievajte vodu opatrne, bez toho, aby ste kanvicu rýchlo preklopili.



• Dávajte pozor pri otvorení veka pre doplnenie vody, keď je varná kanvica horúca.
• Ak je zariadené používane deťmi, je potrebné na nich riadne dohliadať..
• Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukoväť alebo tlačidlo.
• Pri presúvaní kanvice s horúcou vodou postupujte s mimoriadnou opatrnosťou.
• Zariadenie nie je hračka. Nenechávajte deti hrať sa s ním. 
• Používanie doplnkov ktoré nie sú odporučené pre toto zariadenie výrobcom môže spôsobiť požiar, zásah 

elektrickým prúdom alebo zranenie. 
• Zatiaľ čo varíte voda, vyhnite sa kontaktu s parou stúpajúcou z otvoru, keď voda vrie alebo okamžite po 

vypnutí ohrievania. Nepokúšajte sa otvoriť veko. 
• Odpojte kanvicu od zdroja elektrickej energie v prípade že sa ju nechystáte používať po dlhší čas alebo ju 

chcete vyčistiť. 
• Vždy dbajte na to, aby bolo veko uzatvorené a neotvárajte ho počas ohrevu vody.
• Nepoužívajte zariadenie inak ako je uvedené v inštrukciách.
• Ak je kanvica preplnená, existuje riziko, že vriaca voda sa môže dostať von.
• Určené len pre domácnosť a pre vnútorné použitie.
• Kanvica by nemala byť ovládaná pomocou externého časového spínača alebo pomocou samostatného 

systému s diaľkovým ovládaním. 
• Neotvárajte veko, kým voda vrie.
• Ak chcete varnú kanvicu zastaviť pred uvarením vody, musíte pred vybratím kanvice zo základne vypnúť 

vypínač. 
• Tento produkt nie je vhodný pre komerčné použitie.
• Naša záruka sa nevzťahuje na prípady ak kanvica funguje nesprávne v dôsledku nedbanlivosti.
• Kanivca je určená na použitie výhradne s poskytnutým stojanom.

Opis produktu 

1 Veko 
2 Tlačidlo na veku 
3 Filter 
4 Indikátor úrovne vody 
5 Tlačidlo spínača zapnutia / 

vypnutia (A) a tlačidla regulácie 
teploty (B) 

6 Rukoväť 
7 Základňa pre napájanie 
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Použitie a prevádzka 
Pred použitím varnej kanvice 

Ak používate kanvicu po prvýkrát, odporúča sa, aby ste pred použitím vyčistili kanvicu dvakrát vriacou vodou tak, 
že naplníte kanvicu po značku max a necháte vodu prevariť. Potom vodu vylejte. 

Prevádzka kanvice 

1. Otvorte veko a naplňte požadované množstvo vody do kanvice. Kanvicu vždy vyplňte do úrovne medzi 
značkami minima a maxima. Príliš málo vody spôsobí, že varná kanvica sa vypne predtým, ako sa voda uvarí. 
POZNÁMKA: Neplňte vodu nad maximálnu úroveň, pretože voda môže vytekať z priestoru na nalievanie už pri
varení. Pred pripojením napájacieho kábla k zásuvke skontrolujte, či je veko pevne na svojom mieste. 

2. Zasuňte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky. Stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia na rukoväti a varná kanvica 
začne ohrievať vodu. Kontrolka LED v kanvici sa rozsvieti na červeno. Po zovretí vody sa kanvica automaticky 
vypne. Môžete vypnúť napájanie stlačením tlačidla pre zapnutie ohrevu v ľubovoľnom okamihu počas varenia 
vody. POZNÁMKA: Vždy dbajte na to aby bolo veko pevne zatvorené.

3. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zdvihnite kanvicu a potom nalejte vodu. UPOZORNENIE: pri nalievaní vody z 
varnej kanvice manipulujte s kanvicou opatrne. 

4. Kanvica nebude znovu ohrievať, vodu kým sa znovu nestlačí spínač. Nechajte vychladnúť 30 - 40 sekúnd pred 
opätovným otvorením pre naliatie vody. POZNÁMKA: Ak sa kanvica nepoužíva, skontrolujte, či je napájanie
vypnuté. 

5. Ak náhodou necháte kanvicu pracovať bez vody; ochrana proti ohrevu za sucha kanvicu automaticky vypne. 
Ak k tomu dôjde, nechajte varnú kanvicu vychladnúť pred naplnením studenou vodou a opätovným varením.

Zobrazenie teploty pomocou LED displeja 

Stlačením tlačidla regulácie teploty zvolíte požadovanú teplotu vody 50 ° C, 70 ° C, 80 ° C alebo 90 ° C, 
zodpovedajúca kontrolka na rukoväti bude svietiť. Potom stlačte tlačidlo zapnutia / vypnutia a kanvica sa začne 
ohrievať s rôznymi farebnými LED svetlami vnútri. Keď sa dosiahne požadovaná teplota, varná kanvica zastaví 
ohrev a vydá zvukové signály. 

50°C: Zelené svetlo. 
70°C: Modré svetlo. 
80°C: Fialové svetlo. 
90°C: Žltozelené svetlo. 
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Funkcia zachovania tepla 

Stlačením tlačidla teploty zvolíte požadovanú teplotu vody 50 ° C, 70 ° C, 80 ° C alebo 90 ° C, zodpovedajúca 
kontrolka na rukoväti bude svietiť. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia na cca. 3 sekundy a začne blikať 
príslušná kontrolka na rukoväti. Potom sa kanvica začne ohrievať. Vo vnútri sa rozsvietia LED svetlá. Po 
dosiahnutí nastavenej teploty zaznie zvukový signál. Kanvica udrží vodu teplú na 30 minút a potom sa 
automaticky vypne. 

Poznámka: Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia na cca. 3 sekundy bez výberu teploty, v predvolenom 
nastavení bude kanvica ohrievať a udržiavať vodu na 50 °. 

Filter 

Táto varná kanvica je vybavená filtrom. Do kanvice môžete pridať čaj alebo ovocie pred ohrevom, aby sa 
zohriali spolu s vodou. 

   Čistenie a údržba 
1. Vždy nechajte kanvicu najskôr vychladnúť a pred čistením odpojte kanvicu od elektrickej zásuvky.
2. Nikdy neponárajte kanvicu alebo kábel do vody a nedotýkajte sa jej mokrými rukami.

Čistenie krytu 

Vyčistite kryt jemnou a vlhkou handričkou alebo čistiacim prostriedkom, nikdy nepoužívajte abrazívny čistiaci 
prostriedok. Nikdy neponárajte napájaciu základňu do vody alebo inej kvapaliny na vyčistenie. 

Pravidelne odstraňujte vodný kameň, najlepšie aspoň raz za mesiac alebo častejšie, ak je voda u vás veľmi tvrdá. 
Na  odstránenie vodného kameňa z kanvice použite: 

• Biely ocot 
• Naplňte kanvicu pol litrom octu.
• Nechajte stáť 1 hodinu bez ohrevu.

• Kyselina citrónová: 
• Uvarte pol litra vody.
• Pridajte 25 g kyseliny citrónovej a nechajte stáť 15 minút. Vyprázdnite kanvicu a vypláchnite ju 5 alebo 6 krát. 
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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. 

 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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