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NÁVOD NA POUŽITIE RÝCHLOVARNÉ KANVICE SILVA HOMELINE 
 
Výrobok:  Rýchlovarná kanvica Silva 
 
Výrobca: Gastro 

 
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 
 
Rýchlovarná kanvica je určená iba pre domáce použitie. Za škody vzniknuté v dôsledku iného 
využitia výrobca nenesie zodpovednosť. 
 
 

Technické údaje 
 
Sieťové napätie musí byť totožné s napätím uvedeným na menovitom štítku. Pripájajte iba k 
elektrickej zásuvke. 
 
Výkon: max. 1200 W 
Kapacita: 1,2 litrov 
 
 
 

Všeobecné bezpečnosté 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. 
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•  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. 
•   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. 

•   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. 

•  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. 

 
 

Údržba 
 
•  Nikdy neponárajte spotrebič, zástrčku a napájací kábel do vody. 
•  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 je vyvarte v čistej vode. 
•  Nepoužívajte žiadne drsné čistiace pomôcky (drôtenky), abrazívne stranu špongie ani 
brúsne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť povrch. 
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