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2 GRATULUJEME

Gratulujeme 
vám k zakúpeniu vašej novej varnej kanvice KE 4012.



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 VAŠEJ VARNEJ KANVICE KE 4012

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE POZORNE CELÝ NÁVOD A UCHOVAJTE HO 
NA BEZPEČNOM MIESTE PRE POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.
• Pred uvedením spotrebiča do prevádzky 

si pozorne prečítajte všetky pokyny 
uvedené v tomto návode a uchovajte ich 
na 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 iba 
na účely varenia pitnej vody. V žiadnom 
prípade nepoužívajte spotrebič na ohrev 
iných tekutín alebo potravín. Používajte 
spotrebič iba na účely, na ktoré je určený. 
Nepoužívajte ho vonku.

• Spotrebič počas prevádzky neklaďte 
na okraj pracovnej plochy alebo stola. 
Spotrebič vždy používajte na rovnom 
a suchom povrchu. Umiestnite spotrebič 
na čistý, suchý a rovný povrch. 

• Spotrebič nepoužívajte na odkvapkávacej 
doske drezu.

• Tento spotrebič neklaďte do blízkosti 
alebo na horúce plynové horáky, 
elektrické tepelné spotrebiče alebo 
na horúce rúry.

• Kanvicu používajte v bezpečnej 
vzdialenosti od stien, závesov a iných 
materiálov citlivých na teplo alebo paru. 
Odporúčaná vzdialenosť od týchto 
materiálov je min. 20 cm.

• Pred zapojením do sieťovej zásuvky 
a zapnutím sa uistite, že spotrebič je 
správne zložený. Dodržujte inštrukcie 
v návode na použitie. 

• Kanvicu používajte iba s podstavcom, 
ktorý je určený pre tento typ kanvice 
a ktorý je s ňou dodávaný. Podstavec 
dodávaný s touto kanvicou nepoužívajte 
pre iné typy kanvíc.

• Tento spotrebič nie je určený 
na ovládanie externým časovačom alebo 
samostatným systémom diaľkového 
ovládania.

• Nedotýkajte sa horúceho povrchu. 
Na manipuláciu so spotrebičom 
používajte držadlo.

• Na veko spotrebiča neklaďte žiadny 
predmet. 

• Pokiaľ nebudete varnú kanvicu používať, 
alebo ju nechávate bez dozoru a pred 
čistením, či premiestnením sa vždy 
uistite, že je kanvica vypnutá a odpojená 
od siete el. napätia.

• Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri nalievaní 
uvarenej vody, pretože horúca voda 
a para môžu spôsobiť popáleniny. 
Nenalievajte vodu príliš rýchlo. 

• Kanvicu, jej podstavec, prívodný kábel 
a zástrčku prívodného kábla neumývajte 
pod tečúcou vodou a neponárajte 
do vody alebo inej tekutiny.

• Pokiaľ je kanvica zapnutá, neodoberajte 
kanvicu z nadstavca. Uistite sa, že je 
kanvica vypnutá pred odobratím kanvice 
z podstavca.
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• Nemanipulujte so spotrebičom, pokiaľ je 
zapnutý.

• Neotvárajte veko kanvice počas prevádzky.
• Pri plnení kanvice vodou dodržujte 

rysky minimálnej a maximálnej hladiny 
vody. Ak je kanvica preplnená, môže 

dôjsť k vystreknutiu horúcej vody. 
Nemanipulujte s vekom kanvice, kým sa 
voda varí.

• Spotrebič udržujte v čistote. Viac 
informácií nájdete v kapitole Starostlivosť 
a čistenie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE VŠETKÝCH ELEKTRICKÝCH 
ZARIADENÍ

• Prístroj je určený len na domáce 
použitie. Nepoužívajte spotrebič 
na iné účely, než na ktoré je určený. 
Nepoužívajte spotrebič vo vozidle alebo 
na lodi. Nepoužívajte spotrebič vonku. 
V opačnom prípade hrozí nebezpečné 
poškodenie spotrebiča alebo úraz. 

• Pred použitím celkom odviňte napájací 
kábel.

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

• Tento spotrebič nie je určený pre 
osoby (vrátane 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 
zahrňujúce použitie tohto spotrebiča 
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

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

• Odporúčame vykonávať pravidelnú 
kontrolu spotrebiča. Spotrebič 
nepoužívajte, ak je akokoľvek poškodený 
alebo ak je chybný napájací kábel alebo 

zástrčka. Všetky opravy je nutné zveriť 
najbližšiemu autorizovanému servisnému 
stredisku.

• Akúkoľvek inú údržbu okrem bežného 
čistenia je nutné zveriť autorizovanému 
servisnému stredisku.

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

• Z bezpečnostných dôvodov 
odporúčame zapojiť spotrebič priamo 
do vlastného elektrického obvodu, 
oddeleného od ostatných spotrebičov. 
Neodporúčame používať rozvodku ani 
predlžovací kábel. 

KANVICU, JEJ PODSTAVEC, PRÍVODNÝ KÁBEL A ZÁSTRČKU PRÍVODNÉHO KÁBLA 
NEUMÝVAJTE POD TEČÚCOU VODOU A NEPONÁRAJTE DO VODY ALEBO INEJ 
TEKUTINY.

NEPOUŽÍVAJTE KANVICU NA ŠIKMEJ PLOCHE. NEPOHYBUJTE S KANVICOU, 
POKIAĽ JE UMIESTNENÁ NA SVOJOM PODSTAVCI A JE ZAPNUTÁ.
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ZOZNÁMTE SA SO SVOJOU KANVICOU KE 4012

Vyberateľný fi lter

Brúsená 
nehrdzavejúca oceľ 

Objem 1,7 l

Skryté ohrievacie 
teleso

Otočný podstavec 
s priestorom 
na uloženie 
sieťového kábla 

Veko s funkciou 
tlmeného otvárania 

Priezor vo veku kanvice

Tlačidlo 
na otvorenie veka

Mäkká rukoväť

Obojstranný 
vodoznak

Podsvietený vypínač 
(zapnutie – zelený bod/
vypnutie – červený bod)

Bezpečnostné 
automatické vypnutie 

a ochrana proti prehriatiu 
pri zapnutí kanvice bez vody
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POUŽITIE VAŠEJ VARNEJ KANVICE KE 4012

Pred prvým použitím
Pred prvým použitím odstráňte z kanvice 
všetky obaly a reklamné štítky/etikety. Pred 
prvým použitím kanvice na prípravu teplých 
nápojov nechajte v kanvici prevariť čistú 
vodu. Kanvicu naplňte čistou vodou, vodu 
nechajte uvariť a následne ju vylejte. Tento 
postup opakujte 3-krát až 4-krát. Potom je 
kanvica pripravená na použitie na prípravu 
teplých nápojov. Vaša kanvica bude fungovať 
iba vtedy, ak je umiestnená na podstavci, 
ktorý je pripojený k sieťovej zásuvke, a ak je 
vypínač kanvice v polohe zapnutie. Hneď ako 
sa začne voda variť, dôjde k automatickému 
vypnutiu kanvice.

Použitie vašej kanvice 
1.  Aby ste naplnili kanvicu vodou, zložte 

ju z podstavca a otvorte veko stlačením 
tlačidla na otvorenie veka. Kanvicu 
naplňte požadovaným množstvom vody. 
Kanvicu nenaplňujte pod rysku minima 
alebo nad rysku maxima. Príliš málo vody 
by malo za následok vypnutie kanvice 
pred uvarením vody. Ak je kanvica 
preplnená, mohlo by dôjsť k vystreknutiu 
horúcej vody.

2. Veko zavrite a uistite sa, že je pevne 
uzatvorené. Umiestnite kanvicu 
na podstavec. Pripojte sieťový kábel 
k sieťovej zásuvke 230 V.

3. Zapnite vypínač prepnutím do polohy 
zapnutie. Po zapnutí sa okolie vypínača 
podsvieti.

Nikdy nenaplňujte kanvicu, ak je umiestnená 
na podstavci. Kanvicu nenaplňujte pod rysku 
minima alebo nad rysku maxima. Príliš málo 
vody by malo za následok vypnutie kanvice 
pred uvarením vody. Ak je kanvica preplnená, 
môže dôjsť k vystreknutiu vriacej vody z kanvice.

POZNÁMKA

Táto kanvica smie byť použitá výhradne 
s podstavcom s ňou dodávaným. Pri nalievaní 
vody z kanvice buďte opatrní, aby ste sa 
neoparili horúcou vodou. Vodu nenalievajte 
príliš rýchlo.

POZNÁMKA

Hneď ako sa začne voda variť, dôjde 
k automatickému vypnutiu kanvice. Snímte 
kanvicu z podstavca a nalejte vodu do šálky, 
hrnčeka či inej nádoby. Pre opakované 
varenie vody bude potrebné vyčkať niekoľko 
sekúnd, než dôjde k ochladeniu ohrievacieho 
telesa.

Kanvicu nespúšťajte a nepoužívajte bez 
vody. Nesprávne používanie spotrebiča môže 
nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.

Pokiaľ nebudete kanvicu používať, odpojte 
sieťový kábel podstavca od sieťovej zásuvky. 
Kanvicu je možné uchovávať na podstavci, 
pokiaľ ju nebudete používať.

TENTO SPOTREBIČ BOL NAVRHNUTÝ S CIEĽOM VARENIA PITNEJ VODY. 
NEPOUŽÍVAJTE TENTO SPOTREBIČ NA VARENIE INÝCH KVAPALÍN ALEBO 
POTRAVÍN. PRED ZAPNUTÍM KANVICE SA VŽDY UISTITE, ŽE JE VEKO PEVNE 
UZATVORENÉ.

NEMANIPULUJTE S TLAČIDLOM NA OTVÁRANIE VEKA POČAS OHREVU VODY 
ALEBO PO DOKONČENÍ OHREVU. VODA BY MOHLA Z KANVICE VYSTRIEKNUŤ. 
PRED OTVORENÍM VEKA VYPRÁZDNITE OBSAH KANVICE. 
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Bezpečnostná ochrana pri zapnutí kanvice bez vody
Kanvica je vybavená bezpečnostným 
zariadením, ktoré ju chráni proti poškodeniu 
prehriatím a používaním s nedostatočným 
množstvom vody alebo bez vody. Ak 
zapnete omylom kanvicu s nedostatočným 
množstvom vody alebo bez vody, 
po dosiahnutí určitej teploty bezpečnostné 
zariadenie automaticky preruší el. obvod 
a kanvicu vypne. V tejto chvíli nie je možné 
opäť kanvici zapnúť. Vypínač prepnite 
do polohy vypnutie a pred naplnením 
nechajte kanvicu vychladnúť. 

Po ochladnutí je možné kanvicu opäť 
zapnúť. Bezpečnostné zariadenie sa 
automaticky resetuje. Z dôvodu väčšej 
bezpečnosti je kanvica vybavená prídavnou 
tavnou tepelnou poistkou. V prípade, 
že by došlo k zlyhaniu bezpečnostného 
zariadenia a následnému prehriatiu, dôjde 
k automatickému nevratnému vypnutiu 
kanvice, aby sa zabránilo ďalšiemu 
poškodeniu kanvice. Pokiaľ taká situácia 
nastane, obráťte sa na autorizované servisné 
stredisko.
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STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
Pred čistením kanvice vždy najskôr odpojte 
sieťový kábel od zásuvky. 

Vyberateľný fi lter
Kanvica KE 4012 je vybavená vyberateľným 
fi ltrom, ktorý slúži na zachytávanie usadenín. 
Pre odstránenie usadenín z fi ltra ho vyberte 
a vyčistite pod prúdom teplej tečúcej vody 
pomocou kuchynskej kefky. Pre nasadenie 
fi ltra jednoducho zasuňte fi lter späť 
do drážok pri nálevke kanvice.

Filter sa môže vplyvom dlhodobého používania 
zničiť. Pravidelne kontrolujte, či nie je fi lter 
poškodený. V takom prípade kontaktujte 
autorizované stredisko značky Catler s cieľom 
výmeny fi ltra. 

POZNÁMKA

Ohrievacie teleso v podstavci je vyrobené 
z veľmi kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Hnedé 
škvrny, ktoré sa môžu používaním objaviť, sú 
minerálne usadeniny z ohrievanej vody. Nejde 
v žiadnom prípade o hrdzu. 

POZNÁMKA

Odstránenie minerálnych usadenín
Voda z vodovodného kohútika môže 
obsahovať minerály, ktoré sa môžu vnútri 
kanvice a vodoznaku usadzovať a časom viesť 
k sfarbeniu. Usadeniny je možné odstrániť 
nasledovne:

1.  Kanvicu naplňte do 2/3 – 1 diel octu 
a 2 diely vody. Roztok uvarte a nechajte 
v kanvici odstáť cez noc.

2.  Kanvicu vyprázdnite a následne v kanvici 
prevarte dvakrát čistú vodu. Potom bude 
kanvica pripravená na ďalšie použitie.

Čistenie vonkajšieho plášťa kanvice
Vonkajší povrch kanvice je možné utrieť 
vlhkou handričkou a vyleštiť jemnou suchou 
handričkou.

Na čistenie vonkajšieho plášťa nepoužívajte 
chemikálie, drôtenky, alebo abrazívne čističe.

POZNÁMKA

Uloženie
Uistite sa, že je kanvica vypnutá, vyčistená 
a suchá pred uložením. Uistite sa, že je veko 
správne zatvorené. Omotajte prívodný kábel 
okolo základne v spodnej časti podstavca. 
Uložte kanvicu vertikálne a v žiadnom 
prípade neskladujte nič na veku. 

VARNÚ KANVICU ANI ŽIADNU JEJ ČASŤ A PRÍSLUŠENSTVO NEPOSTREKUJTE 
VODOU ALEBO INOU TEKUTINOU.
VARNÚ KANVICU, JEJ PODSTAVEC, PRÍVODNÝ KÁBEL ANI ZÁSTRČKU PRÍVODNÉHO 
KÁBLA NEUMÝVAJTE POD TEČÚCOU VODOU A NEPONÁRAJTE DO VODY ALEBO 
INEJ TEKUTINY.
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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 komunálneho 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 produktu 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.

 2011    12/2011



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




