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2 GRATULUJEME

Gratulujeme 
vám k zakoupení vaší nové varné konvice KE 4012.



VAŠE BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Uvědomujeme si, jak důležitá je bezpečnost, a proto již od počátečního konceptu až 
po samotnou výrobu myslíme především na vaši bezpečnost. Přesto vás ale prosíme, abyste 
při používání elektrických zařízení byli opatrní a dodržovali následující pokyny:

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K POUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ KONVICE KE 4012

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTETE POZORNĚ CELÝ NÁVOD A UCHOVEJTE NA BEZPEČNÉM 
MÍSTĚ PRO POUŽITÍ V BUDOUCNU.
• Před uvedením spotřebiče do provozu si 

pečlivě přečtěte veškeré pokyny uvedené 
v tomto návodu a uchovejte je pro 
případné budoucí použití.

• Před prvním uvedením tohoto spotřebiče 
do provozu z něj odstraňte veškerý balicí 
materiál a reklamní štítky.

• Z důvodů vyloučení rizika zadušení 
malých dětí odstraňte ochranný obal 
zástrčky síťového kabelu tohoto 
spotřebiče a bezpečně jej zlikvidujte.

• Tento spotřebič byl navržen pouze 
pro účely vaření pitné vody. V žádném 
případě nepoužívejte spotřebič k ohřevu 
jiných tekutin nebo potravin. Používejte 
spotřebič pouze k účelům, ke kterým je 
určen. Nepoužívejte ho venku.

• Spotřebič během provozu nepokládejte 
na okraj pracovní plochy nebo stolu. 
Spotřebič vždy používejte na rovném 
a suchém povrchu. Umístěte spotřebič 
na čistý, suchý a rovný povrch. 

• Spotřebič nepoužívejte na odkapávací 
desce dřezu.

• Tento spotřebič nepokládejte do blízkosti 
nebo na horké plynové hořáky, elektrické 
tepelné spotřebiče nebo na horké trouby.

• Konvici používejte v bezpečné 
vzdálenosti od stěn, závěsů a jiných 
materiálů citlivých na teplo nebo páru. 
Doporučená vzdálenost od těchto 
materiálů je min. 20 cm.

• Před zapojením do síťové zásuvky 
a zapnutím se ujistěte, že je spotřebič 
správně složen. Dodržujte instrukce 
v návodu k použití. 

• Konvici používejte pouze s podstavcem, 
který je určen pro tento typ konvice 
a který je s ní dodáván. Podstavec 
dodávaný s touto konvici nepoužívejte 
pro jiné typy konvic.

• Tento spotřebič není určen k ovládání 
externím časovačem nebo samostatným 
systémem dálkového ovládání.

• Nedotýkejte se horkého povrchu. 
K manipulaci se spotřebičem používejte 
držadlo.

• Na víko spotřebič nepokládejte žádný 
předmět. 

• Pokud nebudete varnou konvici používat, 
nebo ji necháváte bez dozoru a před 
čištěním, či přemístěním se vždy ujistěte, 
že je konvice vypnutá a odpojená od sítě 
el. napětí.

• Dbejte zvýšené opatrnosti při nalévání 
uvařené vody, jelikož horká voda a pára 
mohou způsobit popáleniny. Nenalévejte 
vodu příliš rychle. 

• Konvici, její podstavec, přívodní kabel 
a zástrčku přívodního kabelu neomývejte 
pod tekoucí vodou a neponořujte 
do vody nebo jiné tekutiny.

• Pokud je konvice zapnuta, neodebírejte 
konvici z nástavce. Ujistěte se, že je 
konvice vypnutá před odebráním konvice 
z podstavce.
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• Nemanipulujte se spotřebičem, pokud je 
zapnutý.

• Neotvírejte víko konvice během provozu.
• Při plnění konvice vodou dodržujte 

rysky minimální a maximální hladiny 
vody. Je-li konvice přeplněna, může dojít 

k vystříknutí horké vody. Nemanipulujte 
s víkem konvice, dokud se voda vaří.

• Spotřebič udržujte v čistotě. Více 
informací naleznete v kapitole Péče 
a čistění.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VŠECH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

• Přístroj je určen jen pro domácí 
použití. Nepoužívejte spotřebič k 
jiným účelům, než ke kterým je určen. 
Nepoužívejte spotřebič ve vozidle nebo 
na lodi. Nepoužívejte spotřebič venku. 
V opačném případě hrozí nebezpeční 
poškození spotřebiče nebo úrazu. 

• Před použitím zcela odviňte napájecí 
kabel.

• Přívodní kabel nenechávejte viset přes 
okraj stolu nebo pracovní desky, dotýkat 
se horkých ploch nebo se zamotat.

• Tento spotřebič není určen pro osoby 
(včetně dětí) se sníženou fyzickou, 
smyslovou nebo mentální schopností 
nebo osoby s omezenými zkušenostmi 
a znalostmi, pokud nad nimi není 
veden odborný dohled nebo podány 
instrukce zahrnující použití tohoto 
spotřebiče osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost.

• Děti by měly být pod dozorem, aby se 
zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

• Doporučujeme provádět pravidelnou 
kontrolu spotřebiče. Spotřebič 
nepoužívejte, je-li jakkoli poškozen 
nebo je-li vadný napájecí kabel nebo 
zástrčka. Veškeré opravy je nutné svěřit 
nejbližšímu autorizovanému servisnímu 
středisku.

• Jakoukoli jinou údržbu kromě běžného 
čistění je nutné svěřit autorizovanému 
servisnímu středisku.

• Z důvodů zajištění zvýšené bezpečnosti 
při používání elektrických spotřebičů je 
doporučeno nainstalovat do příslušného 
elektrického obvodu proudový 
chránič, jehož provozní svodový 
proud nepřesahuje 30 mA. Instalace 
proudového chrániče je doporučena za 
účelem snížení rizika opaření nebo jiného 
úrazu horkou vodou, která by mohla 
vystříknout v případě prasknutí topného 
článku. Pokud je vaše domácnost tímto 
chráničem již vybavena, považujte 
toto upozornění za bezpředmětné. 
Potřebné informace si vyžádejte u svého 
elektrikáře. 

• Z bezpečnostních důvodů doporučujeme 
zapojit Spotřebič přímo do vlastního 
elektrického obvodu, odděleného od 
ostatních spotřebičů. Nedoporučujeme 
používat rozdvojku ani prodlužovací 
kabel. 

KONVICI, JEJÍ PODSTAVEC, PŘÍVODNÍ KABEL A ZÁSTRČKU PŘÍVODNÍHO KABELU 
NEOMÝVEJTE POD TEKOUCÍ VODOU A NEPONOŘUJTE DO VODY NEBO JINÉ 
TEKUTINY.

NEPOUŽÍVEJTE KONVICI NA ŠIKMÉ PLOŠE. NEPOHYBUJTE S KONVICÍ, POKUD JE 
UMÍSTĚNA NA SVÉM PODSTAVCI A JE ZAPNUTÁ.
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SEZNAMTE SE SE SVOU KONVICÍ KE 4012

Vyjímatelný fi ltr

Broušená nerezová 
ocel 

Objem 1,7 l

Skryté topné těleso

Otočný podstavec 
s prostorem pro 
uložení síťového 
kabelu 

Víko s funkcí 
tlumeného otevírání 

Průzor ve víku konvice

Tlačítko pro 
otevření víka

Měkká rukojeť

Oboustranný 
vodoznak

Podsvětlený vypínač 
(zapnutí – zelený bod/

vypnutí – červený bod)

Bezpečnostní 
automatické vypnutí 

a ochrana proti přehřátí 
při zapnutí konvice 

bez vody
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POUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ KONVICE KE 4012

Před prvním použitím
Před prvním použitím odstraňte z konvice 
veškeré obaly a reklamní štítky/etikety. 
Před prvním použitím konvice pro přípravu 
teplých nápojů nechte v konvici převařit 
čistou vodu. Konvici naplňte čistou vodou, 
vodu nechte uvařit a následně ji vylijte. 
Tento postup opakujte 3 krát až 4 krát. Poté 
je konvice připravena pro použití k přípravě 
teplých nápojů. Vaše konvice bude fungovat 
pouze tehdy, je-li umístěna na podstavci, 
který je připojen k síťové zásuvce, a je-li 
vypínač konvice v poloze zapnuto. 
Jakmile se začne voda vařit, dojde 
k automatickému vypnutí konvice.

Použití vaší konvice 
1.  Abyste naplnili konvici vodou, sundejte 

ji z podstavce a otevřete víko stisknutím 
tlačítka pro otevření víka. Konvici naplňte 
požadovaným množstvím vody. Konvici 
nenaplňujte pod rysku minima nebo 
nad rysku maxima. Příliš málo vody by 
mělo za následek vypnutí konvice před 
uvařením vody. Je-li konvice přeplněna, 
mohlo by dojít k vystříknutí horké vody.

2. Víko zavřete a ujistěte se, že je pevně 
uzavřené. Umístěte konvici na podstavec. 
Připojte síťový kabel k síťové zásuvce 230 V.

3. Zapněte vypínač přepnutím do polohy 
zapnuto. Po zapnutí se okolí vypínače 
podsvítí.

Nikdy nenaplňujte konvici, pokud je umístěna 
na podstavci. Konvici nenaplňujte pod rysku 
minima nebo nad rysku maxima. Příliš málo 
vody by mělo za následek vypnutí konvice před 
uvařením vody. Je-li konvice přeplněna, může 
dojít k vystříknutí vařící vody z konvice.

POZNÁMKA

Tato konvice smí být použita výhradně s 
podstavcem s ní dodávaným. Při nalévání vody 
z konvice buďte opatrní, abyste se neopařili 
horkou vodou. Vodu nenalévejte příliš rychle.

POZNÁMKA

Jakmile se začne voda vařit, dojde k 
automatickému vypnutí konvice. Sejměte 
konvici z podstavce a nalijte vodu do šálku, 
hrnku či jiné nádoby. Pro opakované vaření 
vody, bude třeba vyčkat několik sekund, než 
dojde k ochlazení topného tělesa.

Konvici nespouštějte a nepoužívejte bez 
vody. Nesprávné používání spotřebiče může 
nepříznivě ovlivnit jeho životnost.

Pokud nebudete konvici používat, odpojte 
síťový kabel podstavce od síťové zásuvky. 
Konvici lze uchovávat na podstavci, pokud ji 
nebudete používat.

TENTO SPOTŘEBIČ BYL NAVRŽEN ZA ÚČELEM VAŘENÍ PITNÉ VODY. NEPOUŽÍVEJTE 
TENTO SPOTŘEBIČ K VAŘENÍ JINÝCH KAPALIN NEBO POTRAVIN. PŘED ZAPNUTÍM 
KONVICE, SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE JE VÍKO PEVNĚ UZAVŘENÉ.

NEMANIPULUJTE S TLAČÍTKEM PRO OTEVÍRÁNÍ VÍKA BĚHEM OHŘEVU VODY NEBO 
PO DOKONČENÍ OHŘEVU. VODA BY MOHLA Z KONVICE VYSTŘÍKNOUT. PŘED 
OTEVŘENÍM VÍKA VYPRÁZDNĚTE OBSAH KONVICE. 
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Bezpečnostní ochrana při zapnutí konvice bez vody
Konvice je vybavena bezpečnostním 
zařízením, které ji chrání proti poškození 
přehřátím a používáním s nedostatečným 
množstvím vody nebo bez vody. Zapnete-li 
omylem konvici s nedostatečným množstvím 
vody nebo bez vody, po dosažení určité 
teploty bezpečnostní zařízení automaticky 
přeruší el. obvod a konvici vypne. V této 
chvíli nelze opět konvici zapnout. Vypínač 
přepněte do polohy vypnuto a před 
naplněním nechte konvici vychladnout. 

Po zchladnutí lze konvici opět zapnout. 
Bezpečnostní zařízení se automaticky 
resetuje. Z důvodu větší bezpečnosti 
je konvice vybavena přídavnou tavnou 
tepelnou pojistkou. V případě, že 
by došlo k selhání bezpečnostního 
zařízení a následnému přehřátí, dojde 
k automatickému nevratnému vypnutí 
konvice, aby se zabránilo dalšímu poškození 
konvice. Pokud taková situace nastane, 
obraťte se na autorizované servisní středisko.
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PÉČE A ČIŠTĚNÍ
Před čištěním konvice vždy nejdříve odpojte 
síťový kabel od zásuvky. 

Vyjímatelný fi ltr
Konvice KE 4012 je vybavena vyjímatelným 
fi ltrem, který slouží k zachytávání usazenin. 
Pro odstranění usazenin z fi ltru, fi ltr vyjměte 
a vyčistěte pod proudem teplé tekoucí vody 
pomocí kuchyňského kartáčku. Pro nasazení 
fi ltru jednoduše zasuňte fi ltr zpět do drážek u 
nálevky konvice.

Filtr se může vlivem dlouhodobého používání 
zničit. Pravidelně kontrolujte, zda není fi ltr 
poškozený. V takovém případě kontaktujte 
autorizované středisko značky Catler za účelem 
výměny fi ltru. 

POZNÁMKA

Topné těleso v podstavci je vyrobeno z velmi 
kvalitní nerezové oceli. Hnědé skvrny, které 
se mohou používáním objevit, jsou minerální 
usazeniny z ohřívané vody. Nejedná se v 
žádném případě o rez. 

POZNÁMKA

Odstranění minerálních usazenin
Voda z vodovodního kohoutku může 
obsahovat minerály, které se mohou uvnitř 
konvice a vodoznaku usazovat a časem 
vést ke zbarvení. Usazeniny lze odstranit 
následovně:

1.  Konvici naplňte ze 2/3 - 1 díl octa a 2 díly 
vody. Roztok uvařte a nechte v konvici 
odstát přes noc.

2.  Konvici vyprázdněte a následně v konvici 
převařte dvakrát čistou vodu. Poté bude 
konvice připravena k dalšímu použití.

Čištění vnějšího pláště konvice
Vnější povrch konvice lze otřít vlhkým 
hadříkem a vyleštit jemným suchým 
hadříkem.

K čištění vnějšího pláště nepoužívejte 
chemikálie, drátěnky, nebo abrazivní čističe.

POZNÁMKA

Uložení
Ujistěte se, že je konvice vypnutá, vyčištěná 
a suchá před uložením. Ujistěte se, že je víko 
správně zavřené. Omotejte přívodní kabel 
okolo základny ve spodní části podstavce. 
Uložte konvici vertikálně a v žádném případě 
neskladujte nic na víku. 

VARNOU KONVICI ANI ŽÁDNOU JEJÍ ČÁST A PŘÍSLUŠENSTVÍ NEPOSTŘIKUJTE 
VODOU NEBO JINOU TEKUTINOU.
VARNOU KONVICI, JEJÍ PODSTAVEC, PŘÍVODNÍ KABEL ANI ZÁSTRČKU PŘÍVODNÍHO 
KABELU NEOMÝVEJTE POD TEKOUCÍ VODOU A NEPONOŘUJTE DO VODY NEBO 
JINE TEKUTINY.
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Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdoko-
naľovania dizajnu a ďalších 
vlastností sa môže vami za-
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők fo-
lytonos fejlesztése miatt az 
Ön által megvásárolt termék 
kissé eltérhet e útmutató ké-
pein ábrázolt terméktől.

W W W . C A T L E R . E U

ZÁKAZNICKÝ SERV IS/ZÁKAZNICKÝ SERV IS/ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

I N F O @ C A T L E R . E U




