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Všeobecné bezpečnostné upozornenia

• Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte 
tento návod na použitie!

•  Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok 
a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!

•  Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti.  
Nejde o profesionálne zariadenie.

•  Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, 
zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru 
odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú 
šnúru.

•  Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez 
dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby 
bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že  zariadenie je možné 
stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.

•  Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej sieťovej zásuvky, aby 
bolo možné v prípade spozorovania poruchy alebo v prípade neštandardnej 
prevádzky ihneď zariadenie odpojiť z elektrickej siete.

•  Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie.  
Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.

•  Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
•  Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu 

slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými 
predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.

•  Zariadenie nepoužívajte vonku.
•  Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom alebo inou tekutinou.  

Zariadenie neponárajte do vody.  
Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokrými rukami.

•  Ak elektrická časť zariadenia navlhla alebo je mokrá, okamžite odpojte 
sieťovú šnúru z elektrickej siete. Nesiahajte do vody!

•  Zariadenie používajte len na stanovený účel.
• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa 

im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa 
používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému 
nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, 
pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič 
a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.

• Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom 
skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa 
používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným 
nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
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Špeciálne bezpečnostné upozornenia

• Kanvicu plňte len studenou pitnou vodou.
• Hladina vody musí byť medzi značkami MIN. a MAX.!
• Zariadenie vypnite pred odnímaním kanvice od základne.
• Kanvica sa smie používať len s podstavcom, s ktorým bola dodaná. 

Ak hladina vody presiahne odporúčané množstvo, môže pri zovretí striekať 
z kanvice. Zariade nie nezapínajte, ak nie je naplnené vodou.

• Kanvica sa nesmie používať na ohrie vanie iných kvapalín ako pitnej vody. 
• Dbajte na to, aby bolo veko vždy riadne uzatvorené.
• Neotvárajte veko, kým sa voda nedovarí. Hrozí riziko popálenia parou.
• Telo kanvice nevystavujte tepelným šokom. Neplňte horúcu kanvicu 

ľadovou vodou.
• Zariadenie používajte výhradne len na stanovený účel.
• Elektrická základňa a vonkajšia strana kanvice za riadenia sa nesmú 

zamočiť.
• Ak je kanvica preplnená, môže dôjsť k vystreknutiu vody.
• Pred vybratím kanvice z podstavca sa presvedčte, že je kanvica vypnutá.
• Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho 

servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo 
nebezpečenstvu.

Technické údaje
Napájanie:  230 V~ 50 Hz
Príkon:   2 000 W
Kapacita:   1,7 l
Rozmery:   260 mm (výška), 160 mm (priemer)
Hmotnosť:  0, 82 kg

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce 
problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom 
komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu 
z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. 
Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade 
a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere 
a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.

Producent

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika



 Obsluha 

Popis častí a ovládacích prvkov:

1 výlevka a filter 
2 kryt 
3 ovládač otvorenia krytu 
4 vypínač 1 (ZAP./VYP.) a tlačidlo -/+ (ovládanie)
5 rukoväť
6 stupnica úrovne vody/farebné podsvietenie zvolenej teploty 
7 základňa s otáčaním o 360°

Ovládací panel:

1 stupnica teplôt
2 LED indikátory nastavenej teploty
3 tlačidlo pre nastavenie teploty
4 tlačidlo zapnutia 1 pre 100 °C a 
   vypnutia všetkých funkcií
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Príprava a prevádzka

Varná kanvica s nastaviteľnou teplotou je prvotriednym výrobkom.
Naším cieľom bolo vyvinúť unikátnu kanvicu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou 
bude elektronický termostat umožňujúci nastavenie optimálnej teploty na 
prípravu rôznych druhov čajov a kávy.  
Kvalita a teplota vody sú dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi výslednú kvalitu 
a chuť pripraveného čaju. Varná kanvica VK-3817 A umožňuje nastavenie 
teploty tak, aby ste mohli poznať tú najlepšiu chuť svojho obľúbeného čaju 
alebo kávy. 

Zariadenie vybaľte, skontrolujte, či nie je poškodené, a odstráňte z neho 
všetok obalový materiál.

Požiadavky na pripojenie do elektrickej siete
• Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti sa presvedčte, či sa zhoduje 

sieťové napätie v elektrickej sieti s údajmi uvedenými na typovom štítku, 
ktorý je umiestnený na elektrickej základni a päte kanvice.

• Zariadenie smie byť pripojené len do elektrickej zásuvky 230 V~, 50 Hz. 

Pred prvým použitím uvarenej vody z kanvice musíte najskôr minimálne 3x 
v kanvici naplnenej pitnou vodou po znak maximálnej hladiny prevariť vodu, 
vyliať ju a kanvicu dôkladne prepláchnuť.

1 Odviňte sieťovú šnúru od základne. Zaria denie postavte na rovný a stabilný 
podklad. 

2 Naplňte kanvicu primeraným množstvom vody. Prosíme, sledujte 
ukazovateľ. Zatvorte kryt, inak sa kanvica po zovretí vody automaticky 
nevypne a voda môže z kanvice vyvrieť. 
Upozornenie: Úroveň vodnej hladiny musí byť medzi označením 
MAX. (1,7 l) a MIN. (0,5 l) na stupnici. Príliš málo vody môže zapríčiniť 
poškodenie ohrevného telesa a príliš veľa vody môže zapríčiniť, že voda 
pri vare bude vytekať.

3 Základňu pripojte do elektrickej siete. Kanvicu položte na základňu 
s napájaním. Kanvicu položte tak, aby jej ústie smerovalo od Vás.  
Po položení kanvice na základňu sa ozve zvukový signál a kanvica je 
pripravená na prevádzku.

4 Ak chcete zovrieť vodu, krátkym stlačením dotykového tlačidla 1 (ZAP./
VYP.) kanvicu zapnite.  
Zaznie zvukový signál, rozsvieti sa červené podsvietenie pre zvolenú 
teplotu 100 °C a voda sa začne zohrievať až do varu. Po zovretí vody 
podsvietenie zhasne, zaznie zvukový signál a kanvica sa automaticky 
vypne.
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5 Ak chcete ohriať vodu na určitú teplotu, najskôr opakovaným stláčaním 
dotykového tlačidla „-/+“ rozsvieťte príslušný indikátor (60 °C (zelený 
indnikátor), 70 °C (modrý indikátor), 80 °C (žltý indikátor), 90 °C 
(fialový indikátor)) a voda sa začne zohrievať na príslušnú zvolenú 
teplotu. Keď sa voda zohreje na želanú teplotu, zaznie zvukový signál, 
indikátor a podsvietenie kanvice zhasne a kanvica sa automaticky vypne.

VYPNUTIE
Ak chcete kanvicu vypnúť pred koncom nastaveného programu, stlačte 
dotykové tlačidlo 1. 
Po ukončení používania odpojte zariadenie z elektrickej siete.  
Kryt pri vylievaní vody neotvárajte.

OCHRANA PRED OHREVOM BEZ VODY
Ak kanvicu náhodne zapnete, keď je prázdna, ochrana pred zapnutím bez 
vody ju automaticky vypne. 
Nechajte kanvicu krátky čas vychladnúť  alebo ju naplňte vodou.  
Po krátkej prestávke môžete kanvicu používať bežným spôsobom.

UPOZORNENIA! 
• Nikdy nepoužívajte zariadenie prázdne. Ak by sa tak náhodou stalo, tepelná 

poistka zariadenie automaticky vypne. Odpojte zariadenie z elektrickej siete 
a nechajte ho úplne vychladnúť.

• Počas prevádzky sa nedotýkajte kovového dna. Môže dôjsť k popáleniu.
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Starostlivosť, údržba a čistenie

1 Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej siete a nechajte ho úplne 
vychladnúť.

2 Sieťovú šnúru, kanvicu ani základňu neponárajte do vody.
3 Aby bol povrch hladký a lesklý, na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani 

drsné čistiace prostriedky. 
Vonkajší povrch kanvice môžete utrieť vlhkou tkaninou, potom vyleštiť 
mäkkou a suchou tkaninou. 
UPOZORNENIE! 
KANVICU, NAPÁJACÍ PODSTAVEC, SIEŤOVÝ KÁBEL ANI JEHO 
ZÁSTRČKU NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY.  
DBAJTE NA TO, ABY SPODNÁ ČASŤ KANVICE, PODSTAVEC, SIEŤOVÁ 
ŠNÚRA A ZÁSTRČKA NEPRIŠLI DO STYKU S VLHKOSŤOU.

4 Je potrebné pravidelné čistenie od nánosu vodného kameňa. 
Interval takéhoto čistenia závisí od tvrdosti vody vo Vašej oblasti a od 
frekvencie používania kanvice.

5 Z dôvodu jednoduchšieho skladovania je možné sieťovú šnúru omotať 
okolo základne. 
Pred uložením kanvice zaistite, aby bola vypnutá, čistá a suchá.  
Dbajte na to, aby bolo veko bezpečne usadené v uzatvorenej polohe. 
Sieťovú šnúru omotajte okolo držiaka na spodnej strane podstavca. 
Kanvicu položte zvisle na podstavec.  
Na veko kanvice neodkladajte žiadne predmety.

6 Zariadenie nerozoberajte! Opravy prenechajte na autorizovaný servis.

FILTER VODY (sitko)
Filter vody zabraňuje, aby usadené častice rozpustené vo vode vnikali do 
Vašich nápojov. Udržujte filter čistý.
Výtokový filter (sitko) uvoľnite jemným odtlačením hornej bočnej časti do 
vnútra a posunutím do strany. Opačným postupom výtokový filter osadíte 
späť.
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Odstraňovanie vápennej soli

Časové rozpätie odstraňovania vápenných nánosov závisí od stupňa tvrdosti 
vody a od toho, ako často zariadenie používate.  
Čistenie vykonávajte asi každé 3 až 4 týždne. Na čiste nie používajte 
zriedený ocot alebo odstraňovač vápen ných solí na báze kyseliny citrónovej. 
Odstraňovač vápennej soli dávkujte a používajte len podľa návodu výrobcu.
Minerálne usadeniny môžu po určitom čase spôsobiť nežiaduce 
zafarbenie vnútorného priestoru kanvice a vodoznaku. Tieto usadeniny 
odstránite  pomocou špeciálneho prípravku na odstránenie minerálnych 
usadenín, ktorý je k dispozícii vo väčšine supermarketov alebo obchodných 
domov.

Alternatívny postup
1 Naplňte kanvicu do 2/3 roztokom z 1 dielu octu a 2 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. Zopakujte tento postup, kým nebude kanvica celkom čistá 
a pripravená na použitie.
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