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NÁVOD NA POUŽITIE RÝCHLOVARNÉ KANVICE SEVERIN K 3469 
 
Výrobok:  Rýchlovarná kanvica Severin 
 
Výrobca: Severin 

 
Sme veľmi radi, že ste si vybrali tento výrobok a chceli by sme Vám poďakovať za vašu 
dôveru. Jeho ľahká, bezpečná a všestranná obsluha vás iste poteší. Starostlivo dodržajte 
nasledujúce pokyny, uschovajte si tento návod pre budúce použitie. 
 
 

Dôležité upozornenie a pripojenie k sieti 
 
Rýchlovarná kanvica je určená iba pre domáce použitie. Za škody vzniknuté v dôsledku iného 
využitia výrobca nenesie zodpovednosť. Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte 
nasledujúce pokyny a uchovajte si tento návod pre budúce použitie. Spotrebič môžu 
používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s týmito pokynmi. 
 
 

Technické údaje 
 
Sieťové napätie musí byť totožné s napätím uvedeným na menovitom štítku. Pripájajte iba k 
elektrickej zásuvke. 
 
Prístroj by mal byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke inštalovanej v súlade s predpismi. 
Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice pre označovanie CE. 
 
Kapacita: 1 liter 
 
 
 

Základné upozornenie 
 
 
Tento spotrebič je určený iba k ohrevu čistej vody. Akákoľvek iná forma použitia je 
považovaná za nevhodnú a môže viesť k osobným zraneniam alebo materiálnej škode. 
 
Kanvica nie je vhodná na ohrev mlieka, čaju alebo iných potravín alebo nápojov. 
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Ochrana proti prehriatiu 
 
Ochrana proti prehriatiu chráni topný článok pred prehriatím v prípade nesprávnej 
manipulácie a zapnutie spotrebiča bez vody. Akonáhle bezpečnostný vypínač vypne kanvicu, 
musí byť dostatočne ochladená alebo musí byť odpojená pred opätovným zapnutím. 
 
 
Pred prvým použitím 
 
 
Kanvicu vypláchnite, naplňte vodou a po vyvareniu vodu vylejte. 

 
 
Napájací kábel 
 
Uloženie napájacej šnúry pod základňou uľahčuje obmedzenie dĺžky napájacej šnúry počas 
používania a uľahčuje ukladanie spotrebiča. 

 
Návod na použitie 
 
•  Odstráňte nádobku na vodu z jej základne 
•  Stlačte tlačidlo pre otvorenie veka na rukoväti a nádobu naplňte vodou na požadovanú 
úroveň, dodržiavajte Min. a Max. značenie. 
•  Uzavrite veko a nádobu umiestnite späť na základňu. 
•  Vložte zástrčku do vhodnej zásuvky v stene a stlačte spínač On (Zapnúť) a kontrolka sa 
rozsvieti. 
•  Začne proces varu. Po dosiahnutí bodu varu sa prístroj automaticky vypne. Kontrolka 
zhasne. 
•  Ak chcete prerušiť proces varu skôr, než sa prístroj sám vypne, nastavte prepínač On / Off 
do polohy Off (Vypnúť). 
•  Ku nalievaniu horúcej vody vyberte nádobu zo základně. 
•  Aby sa zabránilo náhlemu úniku horúcej pary, zaistite, aby veko zostalo zatvorené po celú 
dobu vylievania vody. 
•  Odpojte zástrčku zo zásuvky po použitie (červená kontrolka zhasne). 
•  Nenechávajte v kanvici žiadnu zvyškovú vodu. 
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Dôležité bezpečnostné pokyny 
 
 
•  Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. 
•   Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo 
zranenie. 

•  Uistite sa, že sieťové napätie je totožné s údajmi na typovom štítku. 

•  Pripájajte iba k elektrickej zásuvke. 

•  Prístroj sa počas používania zahreje. Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali žiadnych horúcich 
čiastí spotrebiča  

•  Umiestnite jednotku na pevnú, rovnú a voľnú plochu, ktorá je odolná voči teplu. Nikdy 
nepokladajte prístroj na horúci povrch alebo blízko otvoreného plameňa. 

•  Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete v prípade, že prístroj nefunguje správne, pred 
čistením a po použití. 
•  Vždy, keď je spotrebič používaný, musí byť hlavné teleso vrátane napájacej šnúry, rovnako 
ako všetko namontované príslušenstvo dôkladne skontrolované na prípadné závady. 
•  Keby napríklad spotrebič spadol na tvrdý povrch alebo ak bola použitá nadmerná sila pre 
natiahnutie napájacej šnúry, nesmie byť už používaná. Dokonca aj neviditeľná poškodenia 
môžu mať nepriaznivý vplyv na bezpečnú prevádzku spotrebiča. 
•  Nedovoľte, aby sa napájacia šnúra uvoľnila a udržujte kábel dostatočne ďaleko od horúcich 
častí spotrebiča. 
 
 

 

•  Nikdy neponárajte topnů časť do vody a tiež chráňte napájací kábel pred vlhkosťou.  
•  Rýchlovarná kanvica je určená iba pre domáce použitie a nie pre komerčné účely. 
•   Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s telesným, zmyslovým 
alebo mentálnym postihnutím alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami. Ibaže sú 
pod dohľadom osoby zodpovednej za ochranu osôb alebo od tejto osoby dostali pokyny, ako 
zariadenie používať. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si nebudú so 
zariadením hrať. 
•   V prípade známky poškodenia spotrebiča alebo napájacieho kábla okamžite odpojte 
spotrebič! 
•   Naše elektrické spotrebiče vyhovujú príslušným bezpečnostným predpisom. Môžu byť 
opravované len odborníkmi. Nevhodné opravy môžu používateľovi spôsobiť značné 
nebezpečenstvo. 
•   Deti si nie sú vedomé poškodenia, ku ktorým môže dôjsť pri prevádzke elektrických 
spotrebičov. Z tohto dôvodu nikdy nenechávajte deti pri obsluhe elektrických spotrebičov 
bez dozoru a nenechávajte ich vykonávať údržbárske a čistiace práce. 
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•  Spotrebič a jeho napájací kábel musí byť stále udržiavané v dostatočnej vzdialenosti od 
detí. 
•   Uchovávajte obalové materiály v dostatočnej vzdialenosti od detí - také materiály sú 
potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. udusenia. 
•   Počas prevádzky nenechávajte varnú kanvicu bez dozoru. 
•   Pri plneniu nádoby na požadovanú úroveň používajte iba čistú vodu, dodržiavajte 
označenie Min. (0.5l) a Max. (1.0l) značenie na ukazovateli hladiny vody. Preplnením kanvice 
vzniká nebezpečenstvo spôsobené vytečením vriacej vody a poškodenie prístroja. 
•   Nevhodné použitie alebo nedodržanie návodu na obsluhu vedie ku strate záruky. 
•  V prípade, že sa vyvarí všetka tekutina, vypnite spotrebič, aby nedošlo k jeho prehriatiu. 
Pred opätovným naplnením vodou nechajte kanvicu riadne vychladnúť, inak hrozí 
nebezpečenstvo oparenia náhlym vytvorením pary, navyše by mohlo dôjsť k poškodeniu 
povrchu kanvice a jeho deformácii. 

•  POZOR - Počas procesu varu a pri nalievaní horúcej vody musí byť veko stále uzavreté. 

•  Varovanie - nebezpečenstvo zranenia a popálenín! Upozornenie: Počas prevádzky sa 
prístroj zahreje, preto sa ho dotýkajte len na izolovaných rukovätiach a neprenášajte ho 
počas prevádzky ani chladnutia. 

•  Nikdy nemanipulujte s kanvicou ani ju nepremiestňujte, keď je spotrebič zapnutý. 

•  Elektrická rýchlovarná kanvica je samostatný spotrebič a nesmie byť používaná na 
vonkajších zdrojoch tepla, ako sú napríklad varné dosky pracujúci s elektrinou, plynom alebo 
uhlím. 

•  Kanvicu možno proužívať iba so základňou dodanú so spotrebičom. 

 
 
 

Údržba 
 
•  Před čistením spotrebiča zaistite, aby bol odpojený od napájacieho zdroja a úplne 
vychladnutý. 
•  Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte spotrebič ani sieťovú zástrčku 
a napájací kábel do vody. Nečistite pod tečúcou vodou. 
•  Vždy vytiahnite sieťový kábel pred čistením. 
•  Nebezpečenstvo popálenia! Nechajte všetky časti vychladnúť pred čistením. 
•   Vápenaté zvyšky, ktoré môžu časom vzniknúť, odstránite octovou vodou alebo obvyklým 
odvápňovacím prostriedkom. Potom ju vyvarte v čistej vode. Odporúča sa odstraňovať 
povlak v pravidelných intervaloch. 
•  Nárok na záruku bude neplatný, ak by zariadenie z dôvodu nedostatočného odstraňovania 
vápenatých usadenín zle fungovalo, alebo prestalo fungovať úplne. 
•  Nepoužívajte žiadne drsné čistiace pomôcky (drôtenky), abrazívne stranu špongie ani 
brúsne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť povrch. 
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•  Filter umiestnený vo veku kanvice je možné vybrať a vyčistiť. Po vyčistení ho opäť 
umiestnite do veka. 
 
 

Návod na odstránenie vápenatých usadenín 
 
 

Použite odvápňovací prostriedok alebo octovú vodu. Octovú vodu pripravíte zmiešaním 40 
ml octu s 500 ml vody. Zmes nalejte do kanvice. Zapnite spotrebič a nechajte roztok 
dosiahnuť bodu varu. Po automatickom vypnutí kanvice pri dosiahnutí bodu varu nechajte 
ešte roztok krátku dobu pôsobiť. Kanvicu vyčistite a dôkladne opláchnite čistou vodou. 
Môžete kanvicu ešte raz vyvariť čistou vodou. 
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