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44 GRATULUJEME

Gratulujeme  
                 vám k zakúpeniu vašej novej automatickej kanvice na prípravu čaju TM 8010.



V  dnešných časoch je čaj nápoj, ktorý nás sprevádza denným životom a  ktorý 
sa môže mnohým ľuďom zdať všedný a obyčajný. Je takmer už neuveriteľné, že 
sa v Európe objavil až pred niekoľko sto rokmi a z nápoja najbohatších sa počas 
storočí stal nápoj, ktorý si zamiluje takmer každý z nás. 

Správne vylúhovaný čaj je spojenie umenia a vedy. Pestujú sa rôzne druhy ča-
jov v rôznych podnebných pásmach, a preto vyžadujú nielen špecifickú teplotu 
vody, ale i čas lúhovania, aby sa pri ňom uvoľnila z čaju tá správna chuť a aróma. 
Vriaca voda nie je vhodná na  prípravu hneď niekoľkých druhov čajov, pretože 
proces varenia odoberá z vody kyslík a voda sa stáva „mŕtvou“. Aby ste získali op-
timálnu kvalitu z najjemnejších čajových lístkov zeleného čaju, oolong čaju ale-
bo bieleho čaju, je potrebná nižšia teplota, ktorá zaručí správne lúhovanie vášho 
obľúbeného nápoja. Navyše vriaca voda môže čajové lístky spáliť a výsledkom 
bude horká a trpká šálka čaju. Podobne tiež príliš dlhé lúhovanie môže spôsobiť 
horkosť a nepríjemnú chuť, na druhej strane pri príliš krátkom lúhovaní je čajový 
výluh slabý a bez chuti. 

Automatická kanvica Catler na  prípravu čaju TM 8010 je vybavená špe-
ciálnymi programami na  prípravu všetkých druhov čajov, pri optimálnej 
teplote a  pri  optimálnom čase lúhovania. Eliminuje dohady o  správnej 
teplote vody a čase lúhovania a výsledkom je už len lahodná šálka dob-
rého čaju.
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VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Uvedomujeme si, aká dôležitá je bezpečnosť a preto už od začiatočného konceptu až po samotnú výrobu myslíme predovšetkým na vašu bezpečnosť. 
Napriek tomu vás ale prosíme, aby ste pri používaní elektrických zariadení boli opatrní a dodržovali nasledujúce pokyny:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽITIE AUTOMATICKEJ KANVICE NA PRÍPRAVU ČAJU TM 8010 

6 VAŠA BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

• Pred uvedením kanvice do prevádzky si sta-
rostlivo prečítajte všetky pokyny uvedené 
v tomto návode a uchovajte ich pre prípadné 
budúce použitie.

• Pred prvým uvedením tohto spotrebiča 
do prevádzky z neho odstráňte všetok baliaci 
materiál a reklamné štítky.

• Z  dôvodov vylúčenia rizika zadusenia malých 
detí odstráňte ochranný obal zástrčky sieťového 
kábla tohto spotrebiča a bezpečne ho zlikvidujte.

• Tento spotrebič bol navrhnutý na  účely va-
renia pitnej vody a prípravu čaju. V žiadnom 
prípade nesmie byť používaný na  ohrev 
akýchkoľvek iných tekutín či potravín.

• Kanvicu počas prevádzky neklaďte na  okraj 
pracovnej plochy alebo stola. Spotrebič vždy 
používajte na rovnom a suchom povrchu. 

• Túto kanvicu neklaďte do  blízkosti alebo 
na horúce plynové horáky, elektrické tepelné 
spotrebiče alebo na horúce rúry.

• Kanvicu udržujte v  bezpečnej vzdialenosti 
od stien, závesov a ďalších materiálov citlivých 
na  teplo či paru. Odporúčaná vzdialenosť 
od týchto materiálov je minimálne 20 cm.

• Kanvicu nepoužívajte na odkvapkávacej do-
ske drezu.

• Pred zapojením do sieťovej zásuvky a zapnu-
tím sa uistite, že je prístroj správne zložený. 
Dodržujte inštrukcie v návode na použitie. 

• Kanvica smie byť prevádzkovaná iba s  pod-
stavcom, ktorý je určený pre tento typ kanvi-
ce a ktorý je s ňou dodaný. Podstavec dodá-
vaný s  touto kanvicou nepoužívajte pre iné 
typy kanvíc.

• Táto kanvica nie je určená na  ovládanie ex-
terným časovačom alebo samostatným sys-
témom diaľkového ovládania.

• Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Na mani-
puláciu so spotrebičom používajte držadlo.

• Spotrebič nepremiestňujte, keď je zapnutý. 
Nemanipulujte s kanvicou, pokiaľ je umiest-
nená na svojom podstavci a je zapnutá.

• Pred použitím sa uistite, že ste správne nasa-
dili viečko kanvice. 

• Na veko neklaďte žiadne predmety.

• Počas ohrevu vody alebo prípravy čaju v žiad-
nom prípade neodstraňujte viečko kanvice 
ani s ním nijako nemanipulujte. Mohli by ste 
sa popáliť od unikajúcej pary. 

• Buďte obzvlášť opatrní pri prenášaní kanvice 
s horúcou vodou. 

• Pred premiestením, odstavením, čistením 
alebo uskladnením spotrebiča vždy dbajte 
na  to, aby kanvica bola stlačením tlačidla 
TEA/Cancel (pri príprave čaju) alebo HOT 
WATER/Cancel (pri ohreve vody) vypnutá. 
Prístroj je vypnutý, keď podsvietenie tlači-
diel nesvieti. Teraz môžete odpojiť sieťový 
kábel od zásuvky.

• Pokiaľ nebudete používať prístroj dlhší čas 
alebo ho nechávate bez dozoru, odpojte sie-
ťový kábel od zásuvky.

• Medzi jednotlivými ohrevmi vody alebo prí-
pravou čaju nechajte kanvicu vychladnúť. 

• Pri vylievaní vody z kanvice dbajte na opa-
trnosť, pretože vriaca voda a  para môžu 
spôsobiť oparenie. Vodu nevylievajte príliš 
rýchlo.



• Aby ste zabránili možným popáleninám, ne-
naplňujte kanvicu nad rysku „WATER MAX“ 
(pri ohreve vody) alebo rysku „TEA MAX“ (pri 
príprave čaju). 

• Nepoužívajte prístroj bez vody. Voda musí 
zakryť vždy aspoň rysku „MIN“. Pokiaľ náho-
dou zapnete prístroj bez vody, ochrana pro-
ti zapnutiu bez vody prístroj automaticky 
vypne. Pred opätovným zapnutím nechajte 
kanvicu vychladnúť. 

• Z  dôvodov zamedzenia úrazu elektrickým 
prúdom neponárajte kanvicu, podstavec, 
sieťový kábel ani zástrčku do vody alebo inej 
tekutiny ani nevystavujte tieto časti vlhkosti.

• Počas prevádzky (i prevádzky sitka) neodnímaj-
te kanvicu z podstavca. Pokiaľ voda dosiahla var 
alebo zvolenú teplotu, pred zložením kanvice 
z podstavca sa uistite, že je vypnutá. 

• Používajte iba príslušenstvo dodávané a od-
porúčané výrobcom. V  opačnom prípade 
môže dôjsť k  vzniku požiaru, elektrickému 
skratu alebo zraneniu. 

• Spotrebič udržujte v čistote. Viac informácií 
nájdete v  kapitole Starostlivosť a  čistenie 
(strana  24).

• Neumývajte vonkajší povrch kanvice pod 
tečúcou vodou.

• Prístroj je určený len na domáce použitie. 

• Pred použitím celkom odviňte napájací ká-
bel.

• Prívodný kábel nenechávajte visieť cez okraj 
stola alebo pracovnej dosky, dotýkať sa ho-
rúcich plôch alebo sa zamotať.

•  Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrá-
tane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou 
alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby 
s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, 
ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad 
alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použi-
tie tohto spotrebiča osobou zodpovednou 
za ich bezpečnosť.

•  Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaisti-
lo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

• Odporúčame vykonávať pravidelnú kontro-
lu spotrebiča. Spotrebič nepoužívajte, ak je 
akokoľvek poškodený alebo ak je chybný na-
pájací kábel alebo zástrčka. Všetky opravy je 
nutné zveriť najbližšiemu autorizovanému 
servisnému stredisku.

• Akúkoľvek inú údržbu okrem bežného čiste-
nia je nutné zveriť autorizovanému servisné-
mu stredisku.

• Nepoužívajte tento spotrebič na  iné účely, 
než na ktoré bol navrhnutý. Neprevádzkujte 
ho vo vozidlách, na lodiach ani vonku.

•  Z  dôvodov zaistenia zvýšenej bezpečnosti 
pri používaní elektrických spotrebičov je od-
porúčané nainštalovať do príslušného elek-
trického obvodu prúdový chránič, ktorého 
prevádzkový zvodový prúd nepresahuje 30 
mA. Inštalácia prúdového chrániča sa odpo-
rúča s cieľom zníženia rizika oparenia alebo 
iného úrazu horúcou vodou, ktorá by mohla 
vystrieknuť v prípade prasknutia výhrevné-
ho článku. Pokiaľ je vaša domácnosť týmto 
chráničom už vybavená, považujte toto 
upozornenie za  bezpredmetné. Potrebné 
informácie si vyžiadajte u svojho elektrikára. 

• Z  bezpečnostných dôvodov odporúčame 
zapojiť Catler kanvicu priamo do vlastného 
elektrického obvodu, oddeleného od ostat-
ných spotrebičov. Neodporúčame používať 
rozvodku ani predlžovací kábel.          
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VŠETKÝCH ELEKTRICKÝCH 
ZARIADENÍ

VAROVANIE: KANVICU NEPREVÁDZKUJTE NA NAKLONENOM POVRCHU A NEPREMIESTŇUJTE JU, AK JE ZAPNUTÁ. 



Antikorový filter vodného 
kameňa

Viečko sklenenej kanvice

Držiak sitka
magnetický držiak čajového sitka

ZOZNÁMTE SA SO SVOJOU AUTOMATICKOU KANVICOU TM 8010

Antikorové čajové sitko

Bezdrôtový podstavec

Viečko čajového sitka

Ponorný teplotný senzor

ZOZNÁMTE SA SO SVOJOU AUTOMATICKOU KANVICOU TM 80108

Sklenená kanvica 
max. 1500 ml vody, 

max. 1200 ml čaju 

Úložný priestor na sieťový kábel
(v spodnej časti podstavca)

Čajová lyžička
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Tlačidlo „TEA STRENGTH“ 
nastavenie odporúčaného času 
lúhovania pre silne, stredne alebo 
mierne vylúhovaný čaj

Tlačidlo „TEA/Cancel“ 
tlačidlo zapnutia kanvice 
na prípravu čaju

Tlačidlo „HOT WATER/Cancel“ 
tlačidlo zapnutia kanvice na ohrev vody

Podsvietený displej

Tlačidlo „KEEP WARM“ 
udržuje teplotu vylúhovaného čaju 

alebo ohriatej vody až počas 60 minút

Tlačidlá nastavenia teploty 
upravujú prednastavenú teplotu 
lúhovania

ZOZNÁMTE SA SO SVOJOU AUTOMATICKOU KANVICOU TM 8010 9

Tlačidlo „AUTO START“  
kanvica sa automaticky zapne 

v prednastavenom čase 

Tlačidlo „TEA TYPE“ 
nastavenie odporúčanej teploty 

lúhovania zeleného, čierneho, 
bieleho, bylinkového a oolong čaju

Tlačidlo „BASKET“ 
automatické vynorenie / ponorenie 

čajového sitka. Pohyb sitka 
umožňuje vode cirkulovať voľne 

okolo čajových lístkov a zaistí tak 
maximálny efekt lúhovania.

Tlačidlá nastavenia času 
 upravujú prednastavený čas lúhovania
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Druhy čaju
Na základe spracovania rozlišujeme štyri základ-
né druhy čaju z čajovníka čínskeho (lat. camellia 
sinensis). Zber i  spôsob fermentácie (oxidácia 
polyfenolov, ktorá vedie k chemickým zmenám 
v  čajových lístkoch a  spôsobuje ich tmavnutie) 
ovplyvňujú druh fi nálne produkovaného čaju.
1. Čierny čaj
 Čierny čaj je najbežnejší druh čaju na svete. 

Pozbierané lístky sa fermentujú (oxidujú) 
niekoľko hodín pred zahriatím alebo su-
šením. Pri procese oxidácie lístky tmavnú 
a zvyšuje sa tým obsah teínu. Čierny čaj má 
zo všetkých druhov čajov najsilnejšiu chuť 
a najsýtejšiu farbu.

2. Biely čaj
 Biely čaj je najvzácnejší a  najexkluzívnejší 

čaj. Biely čaj obsahuje belavé pupene čajov-
níka, ktoré sú naparené a  potom prírodne 
usušené. Tento druh čaju obsahuje nízky 
obsah teínu a jeho chuť je ľahko sladkastá.

3. Zelený čaj
 Zelený čaj tvorí asi 10 % čaju na svete. Listy 

čajovníkov sú zbierané, zarolované a usuše-
né pred ich stmavnutím. Zelený čaj má vý-
raznú arómu a ľahko trpkú chuť. 

4. Oolong čaj
 Oolong čaj je polofermentovaný čaj, čo 

znamená, že lístky sa spracovávajú ihneď 
po  zbere. Prechádzajú len krátkou oxi-
dáciou, pri ktorej zozelenejú alebo môžu 
zľahka sčervenať až zhnednúť. Čaj a  majú 
príjemnú ovocnú chuť. No neodporúča sa 
piť oolong čaj s mliekom, cukrom alebo cit-
rónom.

5. Bylinné odvary a čaje
 Bylinné čaje sa nevyrábajú z  čajovníka, ale 

z  kvetín, lístkov, korienkov alebo semien. 
Najbežnejšie bylinkové čaje sú: harmanče-
kový čaj, mätový čaj, feniklový čaj, šípkový 
čaj alebo citrónová verbena. Bylinné odvary, 
ktoré neobsahujú čaj, nemôžu zhorknúť pri 
dlhodobom lúhovaní. Je možné ich lúhovať 
trikrát po sebe bez straty chuti.

6. Čajové zmesi
 Výrobcovia čaju vyrábajú i čajové zmesi kom-

bináciou rôznych typov čajov, veľmi často aby 
dosiahli kvalitnejšiu chuť z jedného ročného 
obdobia do  ďalšieho. Bežné čajové zmesi 
čierneho čaju môžu byť: English Breakfast, 
Earl Grey, Irish Breakfast a Russian Caravan.

TIP: 
Lístky vylúhovaného čaju môžu slúžiť 
ako záhradné hnojivo a môžu tak zlepšiť 
kvalitu pôdy. 

Skladovanie čaju
- Čaj je veľmi náchylný preberať rôzne vône 

a pachy. Aby ste zaistili správnu chuť a aró-
mu, nemal by čaj navlhnúť ani prísť do kon-
taktu so svetlom. 

- Ukladajte čaj vo vákuových baleniach, v  kto-
rých môžete čaj skladovať až 2 roky. Všetko 
však záleží od  kvality a  druhu čaju. Hneď ako 
však otvoríte vákuové balenie, je potrebné čaj 
preložiť do vzduchotesných nádob na suchom 
a tmavom mieste. 

- Čierny čaj po  otvorení vydrží oveľa dlhšie 
než zelený alebo oolong čaj, avšak je potreb-
né, aby všetky čaje boli uložené na  suchom 
a tmavom mieste. 

- Po uplynutí lehoty expirácie stratí čaj svoju 
arómu a jeho chuť je horká až mdlá.

Tipy na optimálnu prípravu čaju
- Kvalita vody ovplyvňuje chuť čajového výlu-

hu. Pre kvalitnejší výluh používajte fi ltrova-
nú vodu.

- Menšie kúsky čajových lístkov sa vylúhujú 
oveľa rýchlejšie než celé veľké lístky. Výsled-
kom je uvoľnenie veľkého množstva trieslo-
vín veľmi rýchlo, čo môže spôsobiť trpkejšiu 
chuť. Je preto potrebné nastaviť správny čas 
lúhovania pre dosiahnutie optimálnej chuti. 

- Automatická kanvica na prípravu čaju TM 8010 
je dodávaná a  s  čajovou lyžičkou, ktorá slúži 
na dávkovanie čaju. Jedna lyžička zodpovedá 
dávke na jednu šálku (250 ml vody). 

Pomer vody a počtu čajových lyžičiek
Množstvo 
vyrobeného 
nápoja

Šálky / ml Počet 
čajových 
lyžičiek

500 ml Cca 2 šálky / 
500 ml

2 čajové 
lyžičky 

750 ml Cca 3 šálky / 
750 ml

3 čajové 
lyžičky

1000 ml Cca 4 šálky / 
1000 ml

4 čajové 
lyžičky

1200 ml Cca 5 šálok / 
1200 ml

5 čajových 
lyžičiek

ČAJ
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PRED PRVÝM POUŽITÍM
Príprava automatickej kanvice 
na použitie
Odporúčame uvariť aspoň jedenkrát plnú kan-
vicu vody, ktorú následne vylejte, aby ste od-
stránili prach a prípadné nečistoty z výrobného 
procesu. Pokiaľ to bude nutné, opakujte tento 
krok 2 – 3-krát.

1.  Odstráňte z  prístroja všetky obalové mate-
riály a  zlikvidujte podľa miestne platných 
zákonov. Z  prístroja ďalej odstráňte všetky 
reklamné materiály a štítky. 

2.  Snímte viečko sklenenej kanvice a  potom 
i  čajové sitko z  držiaka sitka. Z  čajového 
sitka snímte viečko uchopením za postran-
né výstupky, určené na  bezpečné zloženie 
viečka. Umyte viečko sklenenej kanvice, 
čajové sitko, viečko čajového sitka a čajovú 
lyžičku v teplej vode s trochou kuchynského 
prostriedku na  umývanie riadu pomocou 
mäkkej hubky, opláchnite a utrite do sucha. 

VAROVANIE: 

NEPONÁRAJTE SKLENENÚ KANVICU, 
BEZDRÔTOVÝ PODSTAVEC, PRÍVODNÝ 
KÁBEL ALEBO ZÁSTRČKU DO VODY ALE-
BO INEJ TEKUTINY. NEVYSTAVUJTE KAN-
VICU ANI ŽIADNU JEJ ČASŤ VLHKOSTI.

3.  Umiestnite bezdrôtový podstavec na rovné 
a suché miesto.

4.  Bez čajového sitka naplňte sklenenú kanvicu vo-
dou až po rysku maxima (1500 ml WATER MAX) 
a umiestnite ju späť na podstavec. Nasaďte vieč-
ko sklenenej kanvice späť na svoje miesto. Uistite 
sa, že je viečko správne nasadené. 

VAROVANIE: 

NIKDY NEPLŇTE SKLENENÚ KANVICU 
ĽADOVOU VODOU. NECHAJTE AUTO-
MATICKÚ KANVICU VYCHLADNÚŤ PRED 
OPÄTOVNÝM POUŽITÍM. 

VAROVANIE: 

PRI PLNENÍ NEPRESAHUJTE RYSKU 
„MAX“. V  OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ 
VÁŽNE ZRANENIE ALEBO POPÁLENINY 
V  DÔSLEDKU PRETEČENIA HORÚCEJ 
ALEBO VRIACEJ VODY. SÚČASNE PRI PL-
NENÍ MUSÍ HLADINA VODY DOSIAHNUŤ 
ASPOŇ PO  RYSKU „MIN“. V  OPAČNOM 
PRÍPADE SA MÔŽE KANVICA VYPNÚŤ 
EŠTE PRED DOSIAHNUTÍM BODU VARU 
ALEBO DOSIAHNUTÍM NASTAVENEJ 
TEPLOTY. 

5. Celkom odmotajte prívodný kábel a  vložte 
zástrčku do uzemnenej sieťovej zásuvky.

6. Rozsvieti sa LCD displej s  prednastavenou 
teplotou a časom lúhovania.

7. Stlačte ľavé tlačidlo , kým sa na  displeji 
nezobrazí 100 °C. Svetelná LED kontrolka 
„Custom“ sa rozsvieti. 

8. Stlačte tlačidlo „HOT WATER/Cancel“ pre 
spustenie kanvice. Tlačidlo sa podsvieti 
a na LCD displeji sa rozsvieti „ON“ (zapnuté). 
Reálna teplota vody sa zobrazí na  displeji 
a počas ohrevu bude vzrastať o 5 °C. 

9. Hneď ako je dosiahnutá teplota 100 °C, akti-
vuje sa zvuková signalizácia, kanvica 3-krát 
zapípa a tlačidlo HOT WATER/Cancel zhasne. 

10. Vodu vylejte. Teraz je automatická kanvica 
pripravená na použitie
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Použitie na prípravu čaju
1.  Snímte sklenenú kanvicu z  podstavca 

a  snímte viečko. Pre prípravu čaju naplňte 
kanvicu požadovaným množstvom vody. 
Uistite sa, že ste na  lúhovanie čaju naplnili 
kanvicu najviac po  rysku maxima (1200 ml 
TEA MAX).

VAROVANIE: 

POKIAĽ PREKROČÍTE PRE LÚHOVANIE 
ČAJU RYSKU MAXIMA „MAX“, MÔŽE HO-
RÚCA ALEBO VRIACA VODA VYSTRIEK-
NUŤ A  SPÔSOBIŤ VÁŽNE POPÁLENINY 
ALEBO INÉ ZRANENIA. POKIAĽ NAPLNÍ-
TE KANVICU POD RYSKU MINIMA „MIN“, 
MÔŽE SA KANVICA SAMA VYPNÚŤ PRED 
DOSIAHNUTÍM BODU VARU ALEBO NA-
STAVENEJ TEPLOTY. 

2. Položte sitko na  rovný a  suchý povrch. 
Uchopte viečko sitka za postranné výstupky 
a snímte ho zo sitka. 

3. Pomocou dodávanej čajovej lyžičky naplňte 
sitko požadovaným množstvom čaju. Vše-
obecne platí, že jedna lyžička čaju zodpo-
vedá 250 ml šálke. Avšak je potrebné dbať 
na inštrukcie uvedené na obale čaju a osob-
nú chuť (viac na  strane 11 “Pomer vody 
a počtu čajových lyžičiek“).

4. Nasaďte viečko späť na  sitko, až začujete 
cvaknutie. Uistite sa, že je viečko nasadené 
správne stlačením jeho stredu.

5. Sitko s čajom nasaďte na držiak sitka umiest-
nený v sklenenej kanvici. Sitko samo priľne 
k  magnetickému držiaku. Teraz môžete na-
sadiť späť viečko kanvice.

OVLÁDANIE VAŠEJ AUTOMATICKEJ KANVICE TM 8010
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Správny výber čaju

Druh čaju má vplyv na čas lúhovania. 

Vaša automatická kanvica je vybavená 5 progra-
mami pre optimálne lúhovanie zeleného, čier-
neho, bieleho, bylinkového alebo oolong čaju. 
Jednotlivé programy je možné tiež upravovať 
a  nastaviť vlastný čas lúhovania v  závislosti 
od  iného druhu čaju alebo vašich preferencií 
(viac na  strane 21 „Úprava teploty na  prípravu 
čaju“).

6.  Výber programu na lúhovanie čaju:

a. Stlačte opakovane tlačidlo TEA TYPE 
a  vyberte druh čaju, ktorý chcete pri-
praviť. Každým stlačením sa svetelná 
kontrolka druhu čaju zmení – „Green“ 
(zelený), „Black“ (čierny), „White“ (biely), 
„Herbal“ (bylinkový) alebo „Oolong“. 

b.  Po výbere druhu čaju sa na LCD displeji 
zobrazí prednastavená teplota (BREW 
TEMP, ľavá časť displeja). 

3:00

85˚C80˚C

3:00

90˚C

3:00

100˚C

4:00

100˚C

2:00

DRUH ČAJU

TEPLOTA 
LÚHOVANIA

ČAS LÚHOVANIA

ZELENÝ 
ČAJ

BIELY 
ČAJ

OOLONG 
ČAJ

BYLINKOVÝ 
ČAJ

ČIERNY 
ČAJ

Správny výber času lúhovania
Množstvo čaju i sila čajového výluhu ovplyvňu-
je čas lúhovania. Správny čas lúhovania závisí 
od druhu vybraného čaju a vašich osobných pre-
ferencií, akému silnému čajovému výluhu dávate 
prednosť. 

Vaša automatická kanvica je vybavená 3 úrov-
ňami času lúhovania, aby ste dosiahli „Strong“ 
(silný), „Medium“ (stredný) alebo „Mild“ (slabý) 
výluh. Čas lúhovania je možné upraviť podľa va-
šej osobnej chuti (viac na strane 21 „Úprava času 
lúhovania čaju“).

7.  Výber času lúhovania
a.  Stlačte opakovane tlačidlo TEA STRENGTH 

(intenzita čajového výluhu) a  vyberte 
intenzitu čajového výluhu. Každým stla-
čením sa svetelná kontrolka – „Strong“ 
(silný), „Medium“ (stredný) alebo „Mild“ 
(slabý). 

b.  Po výbere intenzity čajového výluhu sa 
na  LCD displeji zobrazí čas lúhovania 
(BREW TIME, pravá časť displeja) pre vy-
branú intenzitu čajového výluhu. Tieto 
údaje sa zobrazia na pravej strane LCD 
displeja.

8.  Stlačte tlačidlo TEA/Cancel pre spustenie 
kanvice na prípravu čaju. Tlačidlo sa podsvieti 
a  na  LCD displeji sa zobrazí „ON“ (zapnuté). 
Reálna teplota vody sa zobrazí na  displeji 
a  počas ohrevu bude vzrastať o  5 °C. Hneď 
ako voda v  kanvici dosiahne 50 °C, „ON“ sa 
zmení na čas lúhovania.
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POZNÁMKA:  
Čas lúhovania je možné nastaviť i počas 
ohrevu, teplotu už zmeniť nie je možné, 
hneď ako bol ohrev začatý. 
Pre zmenu času lúhovania stlačte pravé 
tlačidlo  pre zvýšenie teploty alebo 
pravé tlačidlo  pre zníženie teploty. 
Každým stlačením tlačidla zvýšite alebo 
znížite čas lúhovania o  30 sekúnd. Ma-
ximálny čas, ktorý je možné nastaviť, je 
10 minút. 
Pre zmenu teploty stlačte najprv tla-
čidlo TEA/Cancel pre zrušenie ohrevu. 
Znovu vyberte teplotu (viac na  strane 
15 a 18).

9. Hneď ako je dosiahnutá zvolená teplota 
na  lúhovanie, sitko sa automaticky ponorí 
do  ohriatej vody. Tlačidlo „BASKET“ bude 
počas ponoru blikať. 

10.  Hneď ako sitko dosiahne dno sklenenej kan-
vice, na  LCD displeji sa začne automaticky 
odpočítavať prednastavený čas lúhovania 
po jednej sekunde. 

11.  Na konci času lúhovania sa sitko automatic-
ky vynorí nad hladinu, aby sa tak zabránilo 
nadmernému lúhovaniu. Tlačidlo „BASKET“ 
bude počas vynárania blikať. Po  vynorení 
sitka sa aktivuje zvukový signál a  kanvica 
3-krát zapípa.

VAROVANIE: 

PO VYLÚHOVANÍ JE SITKO S ČAJOM VEĽ-
MI HORÚCE. V ŽIADNOM PRÍPADE SA HO 
NEDOTÝKAJTE. NECHAJTE SITKO NAJ-
PRV VYCHLADNÚŤ, NEŽ HO VYBERIETE. 

Funkcia „Keep Warm“
Táto funkcia umožňuje udržať teplotu vylúho-
vaného čaju alebo ohriatej vody až na 60 minút. 
Teplota funkcie „Keep Warm“ sa bude pohybovať 
od 50 do 80 °C v závislosti od pôvodnej vybranej 
teploty na lúhovanie. Čím nižšia je vybraná tep-
lota na  lúhovanie, tým nižšia bude teplota pre 
funkciu „Keep Warm“.

Pôvodná teplota 
lúhovania

Približná teplota 
funkcie „Keep Warm“

50 °C – 65 °C 50 °C

70 °C – 80 °C 70 °C

85 °C 75 °C

90 – 100 °C 80 °C

POZNÁMKA:  
Počas funkcie „Keep Warm“ sa bude 
stále rozvíjať chuť lúhovaného čaju. 
V  závislosti od  dĺžky nastaveného času 
funkcie „Keep Warm“ môžete upraviť 
vlastný čas alebo teplotu na  lúhovanie 
(viac na strane 15 a 21).

Zapnutie funkcie „Keep Warm“:
1.  Stlačte tlačidlo KEEP WARM počas ohrevu, 

po  ukončení času lúhovania alebo času 
ohrevu. Tlačidlo sa podsvieti, čo bude zna-
menať, že bola funkcia aktivovaná. 
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POZNÁMKA:  
Funkcia „Keep Warm“ bude udržiavať 
teplotu iba počas 60 minút po „Time Sin-
ce Brew“ (čas po lúhovaní) na konci pro-
cesu lúhovania čaju alebo ohrevu vody. 

2. Hneď ako je proces lúhovania čaju alebo 
ohrevu vody dokončený, na  LCD displeji 
sa automaticky zobrazí „Time Since Brew“ 
(čas po  lúhovaní) a  zobrazený sa čas začne 
odpočítavať. Tlačidlo „KEEP WARM“ zostane 
podsvietené, čo indikuje, že je funkcia „Keep 
Warm“ aktivovaná, a to až 60 minút od „Time 
Since Brew“ (čas po lúhovaní), pokiaľ je skle-
nená kanvica umiestnená na podstavci. 

3.  V čase, keď je funkcia „Keep Warm“ zapnutá, 
je možné kanvicu z  podstavca zložiť. Tým 
však bude funkcia „Keep Warm“ automaticky 
vypnutá. Funkciu „Keep Warm“ môžete ob-
noviť stlačením tlačidla KEEP WARM. Funkcia 
„Keep Warm“ bude znovu aktivovaná a  to 
až počas 60 minút času od lúhovania („Time 
Since Brew). 

POZNÁMKA:  
Funkciu „Keep Warm“ nie je možné ak-
tivovať ani nebude zapnutá, pokiaľ je 
teplota nižšia než 50 °C.

POZNÁMKA:  
Funkcia „Time Since Brew“ (čas po lúho-
vaní) bude odpočítavať čas od ukonče-
nia času lúhovania alebo ohrevu vody. 
Táto funkcia bude aktívna len 60 minút. 
Po  uplynutí tohto času sa displej vráti 
späť na  počiatočné nastavenie. Pokiaľ 
chcete režim „Time Since Brew“ opustiť, 
stlačte ľubovoľné tlačidlo, okrem tlači-
diel „HOT WATER/Cancel“ a „TEA/Cancel“.

Funkcia „Basket Cycle“
Táto funkcia umožňuje, aby sa sitko počas lú-
hovania opakovane ponáralo a vynáralo. Týmto 
pohybom sa lístky v sitku viac uvoľnia a rozbalia, 
čo umožní, že voda bude cirkulovať voľnejšie 
čajovými lístkami pre dosiahnutie maximálneho 
výluhu. 

POZNÁMKA:  
Funkcia „Basket Cycle“ môže výrazne 
zvýšiť mieru lúhovania a  ovplyvniť silu 
vylúhovaného čaju. Z  tohto dôvodu 
môžete znížiť silu a čas lúhovania (viac 
na strane 15 a 21). 

POZNÁMKA:  
Odporúčame túto funkciu použiť iba 
na  prípravu od  1000 ml (cca 4 šálky) 
do 1200 ml (cca 5 šálok) čaju. 

1.  Stlačte raz tlačidlo BASKET pre aktiváciu 
funkcie „Basket Cycle“. Tlačidlo sa podsvieti 
a na LCD displeji sa zobrazí „BASKET CYCLE“.
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2.  Počas procesu lúhovania bude tlačidlo bli-
kať, zatiaľ čo sa bude sitko v kanvici pohybo-
vať hore a dolu.

3.  Funkciu „Basket Cycle“ je možné zrušiť ke-
dykoľvek počas lúhovania. Stlačte raz tla-
čidlo BASKET. Podsvietenie tlačidla zhasne 
a z LCD displeja zmizne „BASKET CYCLE“. Sit-
ko sa vráti na dno sklenenej kanvice na zvyš-
ný čas lúhovania. 

Použitie na ohrev vody

Vašu Catler automatickú kanvicu na  prípravu 
čaju TM 8010 je možné tiež použiť na ohrev vody 
s nastaviteľnou teplotou. 

POZNÁMKA:  
Pokiaľ ste sklenenú kanvicu použili 
na  prípravu čaju, odporúčame pred 
ohrevom vody vyčistiť vnútorný priestor 
sklenenej kanvice a odstrániť sitko s ča-
jom. 

1.  Naplňte sklenenú kanvicu požadovaným 
množstvom vody. Neprekračujte rysku ma-
xima (1500 ml „WATER MAX“).

2.  a)    Pre ohrev vody na 100 °C:  
Stlačte ľavé tlačidlo  na  zvýšenie 
teploty, až sa na displeji zobrazí 100 °C. 
Svetelná LED kontrolka „Custom“ sa roz-
svieti. 

 b)   Pre ohrev vody na  zvolenú teplo-
tu:   
Stlačte ľavé tlačidlo  na zvýšenie tep-
loty alebo ľavé tlačidlo  na  zníženie 
teploty. Teplotu môžete nastaviť v kro-
koch po 5 °C od 50 °C do 100 °C. Svetel-
ná LED kontrolka „Custom“ sa rozsvieti.

POZNÁMKA:  
Hneď ako je teplota nastavená a ohrev 
vody bol zapnutý, nastavená teplota, 
ktorú ste upravili, sa uloží do pamäte au-
tomatickej kanvice, kým ju nezmeníte. 
Pre obnovenie továrenského nastavenia 
čítajte na strane 28.

3.  Stlačte tlačidlo HOT WATER/Cancel pre spus-
tenie ohrevu. Tlačidlo sa podsvieti a na LCD 
displeji sa zobrazí „ON“ (zapnuté). Reálna 
teplota vody sa zobrazí na  displeji a  počas 
ohrevu bude vzrastať o 5 °C.

4.  Teplotu nie je možné zmeniť počas ohrevu. 
Pre zmenu teploty stlačte najprv tlačidlo 
HOT WATER/Cancel pre zrušenie ohrevu. Na-
stavte znovu teplotu (viac na strane 15 a 21).
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5.  Hneď ako je dosiahnutá zvolená teplota, 
aktivuje sa zvuková signalizácia a  kanvica 
3-krát zapípa. Na  LCD displeji sa automa-
ticky zobrazí funkcia „Time Since Brew“ (čas 
po lúhovaní). Táto funkcia bude odpočítavať 
až 60 minút a  umožní vám sledovať, kedy 
bol proces ohrevu dokončený. Tepelné člán-
ky nebudú v čase tejto funkcie zapnuté, teda 
voda sa v kanvici nebude ohrievať. 

6. I  po  ohreve vody môžete použiť funkciu 
„Keep Warm“, ktorá umožňuje udržať teplo-
tu ohriatej vody až na 60 minút. Túto funk-
ciu je možné aktivovať počas ohrevu alebo 
po ukončení času ohrevu (viac na strane 16, 
Funkcia „Keep Warm“).

POZNÁMKA:  
Funkcia „Keep Warm“ bude udržiavať 
teplotu iba počas 60 minút po „Time Sin-
ce Brew“ (čas po lúhovaní) na konci pro-
cesu lúhovania čaju alebo ohrevu vody. 
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Úprava teploty na prípravu čaju
Vaša automatická kanvica na  prípravu čaju 
TM 8010 je vybavená 5 programami pre opti-
málne lúhovanie čaju (viac na strane 15, „Správ-
ny výber čaju“) a  navyše je kanvica vybavená 
i  špeciálnou funkciou, vďaka ktorej budete 
môcť upraviť prednastavené teploty čajov tak, 
aby zodpovedali vašej chuti. 

Úprava teploty
1.  Stlačte ľavé  tlačidlo na zvýšenie teploty 

alebo ľavé  tlačidlo na  zníženie teploty. 
Teplotu je možné nastaviť v  5 °C krokoch 
od 50 °C do 100 °C.

2.  V ľavej časti LCD displeja (BREW TEMP) sa zo-
brazí upravená teplota.

POZNÁMKA:  
Pokiaľ stlačíte ľavé  tlačidlo alebo ľavé 

 tlačidlo, zatiaľ čo svetelná kontrolka 
svieti pri  druhu čaju („Green“ (zelený 
čaj), „Black“ (čierny čaj), „White“ (biely 
čaj), „Herbal“ (bylinkový čaj) alebo „Oo-
long“ (čaj Oolong), potom sa svetelná 
kontrolka zmení automaticky na „Cus-
tom“ (užívateľské nastavenie). 

POZNÁMKA:  
Výrobok nie je kalibrovaný na komerčné 
ani vedecké účely. Teplota sa môže líšiť 
± 3 °C, ktoré sa pohybujú v  rozmedzí 
pre optimálne časy lúhovania každého 
druhu čaju. 

Úprava času lúhovania čaju
Vaša automatická kanvica na prípravu čaju TM 8010
je vybavená 3 úrovňami času lúhovania (viac 
na  strane 15, „Správny výber času lúhovania“) 
a navyše je kanvica vybavená i špeciálnou funk-
ciou, vďaka ktorej budete môcť upraviť pred-
nastavené časy lúhovania tak, aby zodpovedali 
vašej chuti. 

Úprava času lúhovania
1.  Pred úpravou času lúhovania sa uistite, že 

ste nastavili teplotu lúhovania (druh čaju) 
(strana 15 a 21).

Čas lúhovania kratší než 10 minút
- Stlačte pravé  tlačidlo na  zvýšenie 

času alebo stlačte pravé  tlačidlo 
na zníženie času lúhovania. Čas lúhova-
nia je možné nastaviť v 30 s krokoch až 
do 10 minút. 

- Hneď ako je kanvica zapnutá a  je do-
siahnutá správna teplota na  lúhovanie, 
sitko automaticky zíde na  dno kanvice 
a  čas lúhovania sa začne automaticky 
odpočítavať. 

- Po  uplynutí nastaveného času sitko au-
tomaticky vyjde a  na  displeji sa zobrazí 
funkcia „Time Since Brew“. Táto funkcia 
dokáže odpočítať až 60 minút a umožní 
vám skontrolovať čerstvosť čajového vý-
luhu. Ale neaktivuje ohrievacie články. 

Čas lúhovania dlhší než 10 minút – režim 
manuálneho vynorenia sitka
V tomto režime sa sitko po dosiahnutí tep-
loty lúhovania automaticky ponorí a  čaj sa 
začne lúhovať. Avšak sitko sa už samo auto-
maticky nevynorí, je potrebné stlačiť tlačidlo 
BASKET pre jeho vynorenie po uplynutí času 
lúhovania.
- Stlačte opakovane pravé  tlačidlo pre 

nastavenie času lúhovania 10 minút.
- Pokračujte v  stlačení pravého  tlači-

dla a v pravej časti LCD displeja (BREW 
TIME) sa zobrazí „MANUAL LIFT“ (manu-
álne vynorenie sitka) a „--:--„ a nastavte 
čas lúhovania.

- Hneď ako je kanvica zapnutá a  je do-
siahnutá správna teplota lúhovania, 
sitko sa automaticky ponorí na dno kan-
vice. 

- V  režime manuálneho vynorenia sitka 
sa na  LCD displeji začne automaticky 
odpočítavať čas lúhovania (maximálne 
60 minút), čo vám umožní sledovať, ako 
dlho je sitko s čajom ponorené. 

- Hneď ako uplynie požadovaný čas lú-
hovania, stlačte a podržte asi 2 sekundy 
tlačidlo BASKET. Sitko sa automaticky 
vynorí. 

ĎALŠIE FUNKCIE VAŠEJ AUTOMATICKEJ KANVICE TM 8010
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- Hneď ako je proces lúhovania dokonče-
ný, na  displeji sa zobrazí funkcia „Time 
Since Brew“. Táto funkcia dokáže odpo-
čítať až 60 minút a  umožní vám skon-
trolovať čerstvosť čajového výluhu. Ale 
neaktivuje ohrievacie články.

POZNÁMKA:  
Pokiaľ necháte sitko ponorené na  ma-
ximálny čas (60 minút), potom po uply-
nutí tohto času sa sitko automaticky 
vynorí. 

POZNÁMKA:  
Pokiaľ ste upravili čas lúhovania a  uva-
rili ste už čaj alebo sa práve varí voda, 
upravený čas zostane uložený v pamäti 
prístroja pre ďalšie použitie čaju, kým 
ho nezmeníte. Viac informácií o  obno-
vení továrenského nastavenia nájdete 
na strane 28.

Funkcia „Automatického zapnutia“
Táto funkcia umožňuje zapnúť kanvicu s čajom 
alebo bez čaju vo vami nastavenom čase. 

Nastavenie funkcie automatického zapnutia
1.  Stlačte a  podržte asi 2 sekundy tlačidlo 

AUTO START. Tlačidlo sa podsvieti a  zaznie 
zvukový signál. 

2.  Na  LCD displeji sa zobrazí  AUTO START 
a  rozbliká sa údaj aktuálneho času a  času 
začatia automatického zapnutia. 

3.  Pre nastavenie aktuálneho času (CURRENT 
TIME) stlačte ľavé  tlačidlo na zvýšenie času 
alebo ľavé  tlačidlo na zníženie času v mi-
nútových krokoch. Uistite sa, že ste správne 
vybrali „AM“ pre dopoludňajšie hodiny ale-
bo „PM“ pre popoludňajšie hodiny. 

4.  Pre nastavenie času začatia automatického 
zapnutia (START TIME) stlačte pravé  tla-
čidlo na zvýšenie času alebo pravé  tlači-
dlo na zníženie času v minútových krokoch. 
Uistite sa, že ste správne vybrali „AM“ pre 
dopoludňajšie hodiny alebo „PM“ pre popo-
ludňajšie hodiny.

POZNÁMKA:  
Stlačením a podržaním  tlačidla ale-
bo  tlačidla urýchlite zvýšenie alebo 
zníženie času nastavenia. 

POZNÁMKA:  
Kanvica sa automaticky zapne v  po-
slednom nastavenom režime. Pred ak-
tiváciou funkcie skontrolujte nastavenú 
teplotu (druh čaju) a čas lúhovania (in-
tenzita čajového výluhu).

5. Hneď ako sú oba časy nastavené, stlačte buď 
blikajúce tlačidlo HOT WATER/Cancel (použi-
tie na  ohrev vody), alebo blikajúce tlačidlo 
TEA/Cancel (použitie na prípravu čaju). 

6. Na LCD displeji sa zobrazí aktuálny čas a čas 
automatického zapnutia so symbolom . 
Tlačidlo AUTO START sa podsvieti a zostane 
podsvietené, kým nenastane čas automatic-
kého zapnutia, čo bude znamenať, že funk-
cia bola aktivovaná. 

7. Uistite, že je kanvica riadne pripravená: 
 a)   na prípravu čaju – dostatočné množstvo 

vody v kanvici a čajových lístkov v sitku;
 b)  na  ohrev vody – dostatočné množstvo 

vody. 

POZNÁMKA:  
Nedostatočné množstvo vody môže 
spôsobiť zmenu farby dna kanvice. 



2323ĎALŠIE FUNKCIE VAŠEJ AUTOMATICKEJ KANVICE TM 8010

8. Hneď ako nastane čas automatického za-
pnutia, kanvica sa automaticky zapne. Tlači-
dlo AUTO START zhasne.

Obnova funkcie automatického 
zapnutia s použitím už nastaveného 
času
1.  Stlačte raz tlačidlo AUTO START. Tlačidlo 

HOT WATER/Cancel alebo TEA/Cancel začne 
blikať.

2.  Stlačte buď tlačidlo HOT WATER/Cancel, ale-
bo tlačidlo TEA/Cancel pre obnovu funkcie. 
Funkcia automatického zapnutia bola obno-
vená. 

POZNÁMKA:  
Funkciu automatického zapnutia môže-
te kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla 
AUTO START. Symbol  na LCD displeji 
zhasne, rovnako ako podsvietenie tlači-
dla AUTO START. 

Pohotovostný režim
Pokiaľ je kanvica zapojená do  sieťovej zásuvky 
a  nevykonáte žiadnu operáciu počas 3 minút, 
osvetlený LCD displej zhasne. V pohotovostnom 
režime LCD displej nebude svietiť. 

Pre reaktiváciu kanvice stlačte ľubovoľné tlači-
dlo, okrem HOT WATER/Cancel alebo TEA/Can-
cel. LCD displej sa znovu opäť rozsvieti. Pokiaľ 
však stlačíte tlačidlo HOT WATER/Cancel alebo 
TEA/Cancel, aktivujete tak príslušný ohrev.

Pohyb čajového sitka okrem funkcie 
„Basket Cycle“
Po  dokončení procesu lúhovania môžete sitko 
znovu ponoriť na  dno kanvice pre dosiahnutie 
silnejšieho čajového výluhu. Stlačte a podržte asi 
2 sekundy tlačidlo BASKET. Podsvietenie tlačidla 
sa rozbliká a čajové sitko sa znovu automaticky 
ponorí na dno kanvice. 

Hneď ako je čajový výluh správne silný, stlačte 
a  podržte asi 2 sekundy tlačidlo BASKET. Pod-
svietenie tlačidla sa rozbliká a  čajové sitko sa 
automaticky vynorí. 

POZNÁMKA:  
Pokiaľ zložíte sklenenú kanvicu zo zá-
kladne a  čajové sitko zostane ponore-
né na dne kanvice, potom po nasadení 
kanvice späť na podstavec sa sitko auto-
maticky vynorí.

Prevod jednotiek teploty (°C na °F)
Teplota v  kanvici je prednastavená na  stupne 
Celzia, ale je možné ju zmeniť na stupne Fahren-
heita. 

Stlačte a  podržte súčasne asi 2 sekundy tlači-
dlo TEA TYPE a  TEA STRENGHT. Symbol „°C“ sa 
na LCD displeji zmení na symbol „°F“. 

STLAČTE A PODRŽTE 
ASI 2 SEKUNDY

POZNÁMKA:  
Hneď ako zmeníte stupne Celzia 
na stupne Fahrenheita a zapnete kanvi-
cu na prípravu čaju alebo na ohrev vody, 
zostane nastavenie stupňov Fahrenhei-
ta uložené v  pamäti kanvice, kým ho 
nezmeníte. Pre obnovenie pôvodného 
nastavenia čítajte na strane 28.



Starostlivosť a čistenie
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STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE 
Uistite sa, že je kanvica vypnutá stlačením tlači-
dla TEA/Cancel (na prípravu čaju) alebo HOT WA-
TER/Cancel (na ohrev vody). Kanvica je vypnutá, 
pokiaľ podsvietenie tlačidla zhasne. Vytiahnite 
prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. 

POZNÁMKA:  
Nechajte všetky časti kanvice riadne 
vychladnúť pred rozobratím a čistením. 

POZNÁMKA:  
Iba viečko kanvice, čajové sitko, viečko 
čajového sitka a čajovú lyžičku je možné 
umývať v umývačke riadu. 

VAROVANIE: 

NEPONÁRAJTE SKLENENÚ KANVICU, 
BEZDRÔTOVÝ PODSTAVEC, PRÍVODNÝ 
KÁBEL ALEBO ZÁSTRČKU DO VODY ALE-
BO INEJ TEKUTINY. NEVYSTAVUJTE KAN-
VICU ANI ŽIADNU JEJ ČASŤ VLHKOSTI.

Čistenie viečka kanvice a zabudovaného 
fi ltra
1.  Umyte viečko kanvice v  teplej vode s  tro-

chou kuchynského saponátu pomocou 
mäkkej hubky, opláchnite pod čistou vodou 
a vysušte do sucha. Vyberateľný filter umy-
te pod teplou tečúcou vodou a  pomocou 
mäkkej hubky alebo jemnej kefky odstráňte 
nečistoty. 

2.  Viečko kanvice je možné umývať i v umývač-
ke na riad. Umiestnite viečko kanvice verti-
kálne, aby filter smeroval smerom hore. Tým 
zaistíte, že voda odtečie. 

3.  Pred použitím vysušte do sucha. 

Čistenie sklenenej kanvice
1.  Po  každom použití kanvice vyprázdnite jej 

obsah. Nenechávajte vylúhovaný čaj v kan-
vici dlhší čas. 

2.  Vnútro sklenenej kanvice utrite mäkkou na-
vlhčenou hubkou alebo vypláchnite teplou 
vodou. Zvyšky vylúhovaného čaju môžu 
zlepšiť chuť ďalšieho pripravovaného čaju. 
Preto na čistenie vnútra kanvice nepoužívaj-
te kuchynský saponát. 

3.  Vonkajší povrch sklenenej kanvice utrite 
mäkkou zľahka navlhčenou utierkou. 
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VAROVANIE: 

NIKDY NEPONÁRAJTE ANI NEUMÝVAJTE 
SKLENENÚ KANVICU POD TEČÚCOU VO-
DOU. 

POZNÁMKA:  
Na  čistenie vnútra kanvice a  vonkajšie-
ho povrchu kanvice nepoužívajte che-
mikálie, drôtenky alebo hrubé čistiace 
prostriedky. Môžu povrch alebo vnútro 
kanvice poškodiť. 

4. Aby ste odstránili zvyšky tanínu, trpkú che-
mickú látku obsiahnutú v čaji, naplňte kanvi-
cu vodou po rysku maxima (1500 ml WATER 
MAX) a:

 a)    pridajte šťavu a kôru z jedného citróna 
a  prevarte. Nechajte lúhovať cez noc 
a potom výluh vylejte. Naplňte sklene-
nú kanvicu čistou vodou, vodu prevarte 
a vylejte. Pokiaľ je to nutné, proces opa-
kujte; alebo

 b)  pridajte 6 lyžíc bieleho octu a prevarte. 
Nechajte lúhovať cez noc a  potom vý-
luh vylejte. Naplňte sklenenú kanvicu 
čistou vodou, vodu prevarte a  vylejte. 
Pokiaľ je to nutné, proces opakujte.

5.  Vysušte do  sucha pomocou suchej a  čistej 
utierky pred ďalším použitím. 

POZNÁMKA:  
V  priebehu používania kanvice môže 
vodný kameň ovplyvniť ohrev a  život-
nosť kanvice. Vápenaté častice a fosfáty 
sú bežnou formou vodného kameňa, 
ktoré môžu poškodiť vašu kanvicu. 
Vápenaté častice a  škodlivé minerály 
spôsobujú biele alebo hrdzavé zafar-
benie vnútorných stien a  dna kanvice. 
Fosfáty nie sú voľným okom viditeľné, 
ale môžu spôsobiť, že voda nebude číra 
pri ohreve. Aby ste zabránili usadzova-
niu vodného kameňa a  následnému 
poškodeniu vašej kanvice, pravidelne 
odstraňujte vodný kameň z  kanvice. 
Môžete použiť špeciálne prípravky 
na odstránenie vodného kameňa, ktoré 
sú k  dispozícii vo väčšine supermarke-
tov alebo obchodných domov. V takých 
prípadoch sa riaďte inštrukciami na ba-
lení čistiaceho prostriedku. 

Alternatívny postup:
1. Naplňte kanvicu do  dvoch tretín roztokom 

z  jedného dielu octu a  dvoch dielov vody, 
priveďte roztok do varu a ponechajte odstáť 
do druhého dňa. 

2. Kanvicu vyprázdnite, naplňte čistou vodou, 
vodu priveďte do varu a potom vylejte. Zo-
pakujte tento postup, kým nebude kanvica 
celkom čistá a pripravená na použitie.



2727STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Čistenie viečka čajového sitka, čajového 
sitka a čajovej lyžičky
1.  Umyte viečko čajového sitka. Čajové sitko 

a  čajovú lyžičku omyte v  teplej vode s  tro-
chou kuchynského saponátu pomocou 
mäkkej utierky, opláchnite a utrite do sucha. 
Aby ste odstránili prípadné čajové škvrny, 
môžete použiť i  tekutý neabrazívny čistiaci 
prostriedok alebo slabý kuchynský roztok. 
Čistiaci prostriedok vždy nanášajte na mäk-
kú hubku, nikdy na príslušenstvo. Mohli by 
ste ho tým poškodiť. 

2.  Toto príslušenstvo je možné umývať i v umý-
vačke na riad. 

3.  Pred použitím nechajte povrch riadne 
uschnúť alebo ho vytrite do sucha. 

Čistenie prívodného kábla
1.  Prívodný kábel utrite mäkkou zľahka navlh-

čenou hubkou.

2.  Kábel riadne utrite do sucha pred zapojením 
zástrčky do sieťovej zásuvky

POZNÁMKA:  
Z  DÔVODOV ZAMEDZENIA POŠKO-
DENIU SPOTREBIČA NEPOUŽÍVAJTE
NA  ČISTENIE ZÁSADITÉ ČISTIACE 
PROSTRIEDKY; ČISTENIE VYKONÁVAJ-
TE POMOCOU MÄKKEJ TKANINY A JEM-
NÉHO ČISTIACEHO PROSTRIEDKU.

Uloženie 
1.  Uistite sa, že je kanvica vypnutá, vyčistená 

a suchá pred jej uložením. 

2.  Uistite sa, že je sitko správne zostavené a na-
sadené na magnetickom držiaku v sklenenej 
kanvici. 

3.  Uistite sa, že je viečko sklenenej kanvice 
správne nasadené. 

4.  Omotajte prívodný kábel okolo držiaka 
v spodnej časti podstavca. 

5.  Uložte kanvicu v  horizontálnej polohe usa-
denej na podstavci. Neklaďte nič na kanvicu.
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Problém Riešenie
Kanvica sa 
nezapne.

• Skontrolujte, či je zástrčka bezpečne vložená 
do zásuvky.

• Vložte zástrčku kanvice do inej zásuvky.
• Resetujte elektrický istič, ak je to nutné. 
• Z bezpečnostných dôvodov je kanvica vybavená 

tepelnou poistkou. V prípade prehriatia sa kanvi-
ca automaticky vypne, aby sa zabránilo prípad-
ným škodám. Pokiaľ sa bude daný jav opakovať, 
kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Kanvica 
nefunguje.

• Skontrolujte, či je sklenená kanvica správne nasa-
dená na základni.

LCD displej 
zhasol.

• Pokiaľ nepoužívate vašu kanvicu TM 8010 dlhšie 
ako 3 minúty, kanvica sa prepne do pohotovost-
ného režimu. V  pohotovostnom režime nie je 
LCD displej podsvietený. 

• Pre opätovné zapnutie kanvice:
 –  zložte a znovu nasaďte sklenenú kanvicu na zá-

kladňu;
 –  stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládacom paneli 

okrem tlačidla HOT WATER/Cancel alebo TEA/
Cancel. LCD displej sa znovu rozsvieti.

Nie je možné 
nastaviť žiadnu 
funkciu.

• Niektoré funkcie nie je možné počas ohrevu ale-
bo prípravy čaju dodatočne nastaviť alebo zme-
niť.

Na LCD displeji 
sa zobrazuje 
„RESET“.

• Na LCD displeji sa rozbliká „RESET“, keď je potreb-
né kanvicu resetovať. Vyberte zo zásuvky, vyčkaj-
te 5 sekúnd a potom znovu zapojte. 

• Pokiaľ sa bude daný jav opakovať, kontaktujte 
autorizované servisné stredisko.

Problém Riešenie
Na LCD displeji 
sa zobrazuje 
„ERROR“.

• Na  LCD displeji sa rozbliká „ERROR“, pokiaľ prí-
stroj vykazuje poruchu.

• Pokiaľ sa tento jav objaví, kontaktujte autorizova-
né servisné stredisko. 

Obnovenie 
továrenského 
nastavenia

• I keď odpojíte kanvicu zo sieťovej zásuvky, kan-
vica si bude stále pamätať posledné nastavenie 
každej funkcie.

• Pre obnovenie továrenského nastavenia všetkých 
funkcií stlačte a  podržte súčasne tlačidlá AUTO 
START a KEEP WARM počas cca 2 sekúnd. 

Funkcia „BASKET 
CYCLE“ / tlačidlo 
„BASKET“ 
nefungujú.

• Funkcia „BASKET CYCLE“ je funkčné iba počas lú-
hovania čaju pod 10 minút. 

Čajové sitko nie 
je možné ponoriť 
počas ohrevu 
vody.

• Ide o normálny jav. Nejde o poruchu. 

Čajový výluh je 
príliš slabý alebo 
príliš silný.

• Chuť výsledného čajového výluhu plne závisí 
od osobných preferencií každého z nás. Preto je 
potrebné i  trochu experimentovať s  prípravou, 
aby ste dosiahli tú správnu chuť vášho obľúbe-
ného čaju. Pre silnejší výluh je potrebné zvýšiť 
množstvo čaju alebo čas lúhovania (viac na stra-
ne15 a  21). Pre slabší výluh je potrebné znížiť 
množstvo čaju alebo čas lúhovania (viac na stra-
ne 15 a 21).

Kanvica vydáva 
drnčivý zvuk. 

• Ide o  normálny jav. Zvuk vychádza z  magnetu 
umiestneného vnútri držiaka sitka a je možné ho 
začuť, keď je sitko vybraté.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV



POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunál-
neho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie 
alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto pro-
duktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli 
byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii 
tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov 
alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.
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