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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. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Kód produktu 10032533 

Napájanie 220-240 V ~ 50-60 Hz

Spotreba energie 1850-2000 W 

Kapacita 0,5-1,0 litre 

Rozsah nastavenia teploty: 40-100 °C

VYHLÁSENIE O ZHODE 

Výrobca: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko. 

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi 
európskymi smernicami 

2014/30/EU (EMC) 
2014/35/EU (LVD) 
2011/65/EU (RoHS) 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Pred uvedením tejto kanvice do prevádzky si pozorne prečítajte návod na
používanie. 

• Uschovajte si manuál, záručný list, doklad o predaji a podľa možnosti aj
obal. 

• Vždy, keď sa zariadenie nepoužíva, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Pri vyťahovaní zástrčky ťahajte za zástrčku, nie za kábel. 

• Elektrickú kanvicu a kábel pravidelne kontrolujte pre poškodenie.
Pokiaľ dôjde k poškodeniu, zariadenie nepoužívajte. 

• Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným 
servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa vyhlo 
nebezpečenstvu. 

• Neopravujte prístroj sami, ale radšej sa obráťte na autorizovaný servis.
• Udržujte rýchlovarnú kanvicu a kábel mimo dosahu tepla, priameho slnečného 

žiarenia, vlhkosti, ostrých hrán a podobne. 
• Používajte len originálne príslušenstvo.
• Ak je kanvica preplnená, môže sa pri vrení vody vyliať.
• Nepoužívajte rýchlovarnú kanvicu vonku.
• Nikdy neumiestňujte kanvicu do vody alebo inej kvapaliny.

Nepoužívajte rýchlovarnú kanvicu mokrými rukami. 
• Ak je rýchlovarná kanvica vlhká alebo mokrá, okamžite vytiahnite sieťovú

zástrčku zo zásuvky. 
• Aby ste ochránili deti pred nebezpečenstvom, nikdy nenechávajte deti bez

dozoru hrať sa s rýchlovarnou kanvicou. Rýchlovarnú kanvicu umiestnite do
takej polohy, aby sa k nej nemohli dostať deti. Dajte obzvlášť pozor, ak by
kábel visel. 

• 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.

Špeciálne pokyny 

• Kanvica musí byť umiestnená na stabilnom, rovnom a suchom povrchu.
• Pred prvým použitím naplňte kanvicu na značku maximálnej hladiny, vodu 

prevarte, vylejte ju a kanvicu vypláchnite. Opakujte tento postup 
niekoľkokrát, aby ste odstránili usadeniny atď. 

• Rýchlovarná kanvica sa automaticky vypne po prevarení vody. Ak je to 
potrebné, môžete ju vypnúť pomocou tlačidla ON / OFF (10). 
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• Po prevarení vody alebo vypnutí kanvice počkajte niekoľko sekúnd pred

Ďalším zapnutím. 
• Ak kanvicu zapnete bez vody, ochrana pred prehriatím automaticky ju 

automaticky vypne. Pred opätovným naplnením nechajte kanvicu vychladnúť
asi 15 minút. 

POPIS PRODUKTU 

1 Nerezové telo  2 LED displej 

2 Nerezový lievik 7 Tlačidlo pre udržiavanie teploty 

3 Veko  8 Tlačidlo pre navýšenie teploty [+] 

4 Stabilná 360-stupňová základňa 9 Tlačidlo pre zníženie teploty [-] 

5 Rukoväť 10 Tlačidlo On/Off (zap./vyp.) 

Poznámky k funkciám zariadenia a tlačidiel 

• Minimálna / maximálna kapacita je 0,5 l / 1,0 L.
• Regulácia teploty sa dá nastaviť od 40 ° C do 100 ° C - každé stlačenie zmení 

nastavenú teplotu o 1 ° C. Dlhé stlačenie každého tlačidla zmení nastavenú 
teplotu o 5 ° C. 

• Funkcia udržania teploty sa dá nastaviť od 40 ° C do 95 ° C.
• Súčasným stlačením tlačidiel [+] a [-] prepnete režim Fahrenheita na režim Celzia. 
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POUŽITIE A OBSLUHA 

Ohrev vody 

1 Pred naplnením vodou vyberte kanvicu zo základne (4). 
2 Otvorte veko a kanvicu naplňte vodou na požadovanú hladinu (medzi 0,5 a 1,0 

L). 
3 Po pripojení základne k elektrickej zásuvke sa displej na chvíľu zapne, 

všetky tlačidlá sa rozsvietia a prístroj dvakrát pípne, čo znamená, že 
základňa je pripojená k zdroju napájania a kanvica je umiestnená na 
základni. 

4 Zatvorte veko a kanvicu položte na základňu (4), prístroj raz pípne, displej sa 
zapne a tlačidlo ON / OFF bliká na modro. Pod čiarou na displeji uvidíte 
aktuálnu teplotu vody, ktorá bude viditeľná po dobu asi 5 sekúnd. 

• Ak nevykonáte žiadne iné kroky, kanvica sa automaticky vypne.
• Stlačte tlačidlo ON / OFF (10) bez nastavenia ďalších funkcií. Kanvica sa

zapne a zapípa, tlačidlo ON / OFF sa rozsvieti načerveno. Kanvica ohreje
vodu na 100 ° C, potom sa automaticky vypne a trikrát pípne. 

• Ak chcete vodu iba ohriať, použite tlačidlá pre nastavenie teploty [+] alebo [-
]. do 95 ° C. 
 Jedným stlačením tlačidla zmeníte teplotu. Na displeji sa zobrazí nastavenie 
teploty. Môžete si vybrať z preddefinovaných nastavení teploty: od 40 ° C do 
100 ° C po 1 ° C. Po dosiahnutí požadovanej teploty vody sa kanvica vypne a 
trikrát pípne. 

Ovládanie udržovania zohriateho jedla 

Ak si chcete zvoliť funkciu udržiavania teploty, stlačte tlačidlo funkcie udržiavania 
teploty (7), na displeji sa zobrazí symbol udržiavania teploty. V tomto režime 
stlačte tlačidlo [+] alebo [-] na nastavenie požadovanej teploty. Nastavenie teploty 
(zvýšenie a zníženie) je možne nastaviť v intervaloch po 1 ° C pričom je dostupný 
rozsah nastavenia teploty 40–95 ° C. Ak chcete vypnúť funkciu udržovania teploty, 
opätovným stlačením tlačidla udržania teploty (7) alebo tlačidla ON / OFF (10) 
kanvicu vypnite. V opačnom prípade sa teplota vody udržiava na nastavenej úrovni. 
Ak sa v udržiavacom režime počas 30 minút nevykonajú žiadne nastavenia, kanvica 
sa vypne. Opätovným stlačením tlačidla ON / OFF (10) zapnite kanvicu (kanvica 
zapípa raz). 

Dôležité poznámky k používaniu 

• Kanvica musí byť použitá len so základňou/stojanom.
• Pri varení vody neotvárajte veko.
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Poznámka: Pred čistením rýchlovarnú kanvicu odpojte a uistite sa, že vychladla. 
Nikdy neponárajte žiadnu časť kábla, zástrčky, základňu napájacieho kábla alebo 
kanvicu do vody alebo inej tekutiny. 

Poznámka: Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné drsné predmety. Nečistite kanvicu 
agresívnymi čistiacimi prostriedkami. 

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE 

Exteriér kanvice 

• Vonkajšiu stranu zariadenia môžete čistiť jemne navlhčenou utierkou a
následne osušte tieto miesta suchou utierkou. 

• Nikdy nepoužívajte drsné chemikálie alebo drsné čistiace prostriedky, 
pretože by mohli poškodiť povrch vašej kanvice. 

Odstránenie vodného kameňa 

Počas dlhodobej prevádzky by sa vo vašej kanvici vytvoril vodný kameň. 
Odstránenie vodného kameňa: 

Spôsob 1 

1 Naplňte kanvicu do polovice vodou z vodovodu a do vody pridajte šťavu z citróna. 
2 Uvarte túto zmes a nechajte ju stáť v kanvici 15 minút. 
3 Opakujte kroky 1 a 2 viackrát, použite iba studenú vodu. 

Spôsob 2 (pre tvrdé usadeniny) 

1 Naplňte kanvicu vodou a octom alebo džúsom (kyselina citrónová) alebo použite 
špeciálny odvápňovací 

prostriedok dostupný v domácich obchodoch. 
2 Nechajte v kanvici pôsobiť 1 hodinu a potom vodu prevarte. 
3 Vyprázdnite kanvicu a dôkladne ju opláchnite studenou vodou. 
4 V prípade potreby postup opakujte 1-3 krát. 
5 Na odstránenie zápachu octu niekoľkokrát prevarte čerstvú vodu a vylejte. 
6 Vnútorný a vonkajší povrch kanvice utrite handrou. 
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POKYNY K LIKVIDÁCII 

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/ EU 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 . 
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