
 

 

CZ                                                                                                    NÁVOD K POUŽITÍ 

TK 3715 - ČAJOVAR 

 
 
Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Věříme, že s jeho používáním budete spokojeni. 
 
Symboly v tomto návodu k použití 
Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a 
zabránili poškození přístroje: 
VAROVÁNÍ: To vás varuje před nebezpečím poškození zdraví a naznačuje možná rizika úrazu. 
POZOR: To se vztahuje na možná nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty. 
POZNÁMKA: To zdůrazňuje tipy a informace. 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o 
používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění 

a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a 
jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. 
 
Obecné poznámky 
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a dodržujte pokyny uvedené v něm. Doklady včetně 
záruky, příjmového dokladu a pokud možno i krabice s vnitřním obalem pečlivě uchovejte. Pokud tento přístroj dáte ostatním 
osobám, dejte jim také tento návod k obsluze. 
• Přístroj je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Přístroj není vhodný pro komerční použití. 
• Nepoužívejte jej venku. Uchovávejte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního světla, vlhkosti (nikdy jej neponořujte 

do žádné kapaliny) a ostrých hran. Přístroj nepoužívejte s mokrýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě 
jej odpojte od sítě. 

• Při čištění nebo odkládání spotřebiče jej vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel) a 
vyjměte připojené příslušenství. 

• Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován, zda není poškozen. Pokud se zjistí poškození, nesmí se spotřebič 
používat. 

• Používejte pouze originální náhradní díly. 
• Pro zajištění bezpečnosti dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah. 
VAROVÁNÍ: Nedovolte malým dětem hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 
 
Speciální bezpečnostní pokyny pro toto zařízení 



 2 

VAROVÁNÍ: Horký povrch! Nebezpečí popálení! 
Během provozu a také poté bude teplota přístupných povrchů velmi vysoká. 
• Vždy držte spotřebič za rukojeť. 
• I po použití má povrch topného tělesa stále zbytkové teplo. 
VAROVÁNÍ: 
• Při plnění nepřekračujte značku MAX, jinak by se voda mohla převařit a způsobit popálení! 
• Vždy se ujistěte, že je víko pevně uzavřeno. 
VAROVÁNÍ: 
• Neotevírejte víko, když se voda vaří. 
 
• Hladina vody musí být mezi značkami MAX a MIN. 
• Spotřebič používejte pouze na rovném pracovním povrchu. 
• Při práci nepohybujte spotřebičem a nedotýkejte se jej. 
• Spotřebič používejte pouze s doprovodnou základnou. 
• Před vyjmutím ze základny spotřebič vypněte! 
• Základna a vnější strana spotřebiče se nesmí navlhčit. 
• Dbejte na to, aby se do adaptéru nedostala voda. 
• Nepoužívejte spotřebič bez vody. 
• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely instrukce týkající se 

bezpečného používání spotřebiče a porozuměly příslušným rizikům. 
• Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem. 
• Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. 
• Děti si se zařízením nesmí hrát. 
• Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s 

nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo obdržely poučení o používání spotřebiče 
bezpečným způsobem a pokud chápou související nebezpečí. 

• Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být 
vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečí. 

• Tento spotřebič se používá k přípravě čaje. Nikdy nepoužívejte k ohřívání jiných tekutin nebo potravin. To může způsobit 
zranění. 

• Spotřebič používejte pouze v suchém vnitřním prostoru. Je určen pro domácí použití a podobné oblasti použití, např .: 
- Kuchyně obchodů, kanceláří a ostatních pracovních prostředí pro personál 

• Zařízení není určeno pro hotely, noclehy nebo podobná zařízení nabízející ubytování 
 
POZOR: Při čištění neponořujte spotřebič do vody. Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění“. 
 
Vybalení zařízení 
1. Vyjměte spotřebič z obalu. 
2. Odstraňte všechny obalové materiály, jako jsou fólie, výplňový materiál, kabelové svorky a karton. 
3. Zkontrolujte úplnost obsahu. 
4. V případě neúplné dodávky nebo poškození spotřebič nepoužívejte. Vraťte jej ihned svému prodejci. 
 
POZNÁMKA: Na spotřebiči se mohly shromáždit zbytky nebo prach z výroby. Doporučujeme zařízení vyčistit podle kapitoly 
„Čištění“. 
 
Přehled komponent 

1. Madlo víka 
2. Víko 
3. Otvor pro výstup páry 
4. Rukojeť 
5. Obal 
6. Základna 
7. Vypínač 
8. Kontrolka provozu 
9. Skleněná konvice 
10. Sítko na čaj 
11. Těsnicí kroužek 
12. Otvor pro výlev čaje 

 
 
Poznámky k použití 
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První spuštění 
Před prvním použitím vařte v přístroji nejméně třikrát čerstvou vodu. Používejte pouze vodu bez přísad nebo přísad. 
 
Napájecí kabel 
Z dolní části základny zcela uvolněte délku síťového kabelu, kterou potřebujete. Ujistěte se, že síťový kabel není zamotaný. 
 
Elektické připojení 
Zkontrolujte, zda je elektrické napětí, které chcete použít, stejné jako elektrické napětí zařízení. Podrobnosti najdete na štítku na 
základně. 
 
Zapnutí/vypnutí 
• Zapnutí 

Stiskněte On/Off přepínač. Kontrolka se rozsvítí. 
• Vypnutí 

Stiskněte On/Off přepínač. Kontrolka zhasne. 
 

Použití 
POZNÁMKA: Používejte vždy čerstvou vodu. 
1. Umístěte spotřebič na rovný povrch. 
2. Madlem víka sejměte víko zatažením směrem nahoru. 
3. VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení! Vyjměte sítko na čaj. 
4. Naplňte konvici vodou (max. 1 l). Poznáte to podle rysky MIN a MAX na skle konvice. 
5. Vložte čajové sítko do konvice a lehce zatlačte. Dbejte na správné umístění těsnicího kroužku. 
6. Změřte si čaj a naplňte jej do sítka. POZNÁMKA: U některých čajů s velkými bylinnými listy (např. máta) doporučujeme jejich 

drcení, aby se mohla lépe rozvíjet její vůně. 
7. Nasaďte víko zpět. 
8. Umístěte spotřebič do základny. 
9. Spotřebič připojujte pouze k řádně nainstalované bezpečnostní zásuvce. 
10. Zapněte spotřebič pomocí vypínače. Kontrolka vedle spínače se rozsvítí. 
 
Pozastavení / ukončení operace 
Po dokončení procesu vaření se spotřebič zastaví na cca. 60 sekund. Spotřebič pak začne spařovacím procesem s rychlostí cca. 20 
sekund. To umožňuje čaji lépe rozvíjet jeho vůně. Uvařte čaj podle svého uvážení. Berte v úvahu také dobu vaření na obalu. Po 
vaření vypněte spotřebič vypínačem. Kontrolka vedle spínače zhasne. 
 
POZOR: 
• Nevyjímejte spotřebič ze základny, aniž byste jej nejprve vypnuli. Spotřebič je zapnutý, dokud svítí kontrolka. 
• Před vyjmutím ze základny spotřebič vždy vypněte! Rovněž se ujistěte, že je vypnutý, když jej umístíte zpět na základnu! 
VAROVÁNÍ: Při vylévání čaje udržujte víko zavřené. 
• Vyjměte napájecí kabel ze zásuvky. 
 
Navinutí napájecího kabelu 
• Kabel naviňte zpět na základnu 
 
Čištění 
VAROVÁNÍ:  
• Před čištěním spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Počkejte, až se přístroj vychladne. 
• Nikdy neponořujte spotřebič ani základnu do vody nebo jiných tekutin. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem 

nebo požáru. 
 
POZOR: 
• Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty. 
• Nepoužívejte žádné kyselé ani abrazivní čisticí prostředky. 
 
Víko, čajové sítko, těsnicí kroužek 
1. Vyčistěte tyto části v oplachovací lázni. 
2. Osušte součásti hadříkem. 
3. Vyměňte těsnicí kroužek. Otvor těsnicího kroužku musí být pod otvorem sítka na čaj. 
 
Skleněná konvice 
1. Skleněný džbán očistěte houbou a čisticím prostředkem. 
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2. Opláchněte čistou vodou. 
 
Obal, základna 
Očistěte kryt a základnu hadříkem, který je mírně vlhký, ale ne zcela mokrý. 
 
 
Odvápnění 
• Frekvence odvápňování závisí na tvrdosti vody a na tom, jak často se spotřebič používá. 
• Pokud se spotřebič vypne před dovařením vody, pravděpodobně je třeba jej odvápnit. 
• Nepoužívejte ocet, ale komerčně dostupný odvápňovací prostředek na bázi kyseliny citronové. Používejte pouze množství 

uvedené v návodu. 
 
POZNÁMKA: Po odvápnění zařízení v něm několikrát vařte čerstvou vodu (přibližně 3-4x), abyste odstranili veškeré zbytky. 
Nepijte tuto vodu. 
 
Řešení problémů 

Problém Možná příčina Doporučení 

Spotřebič není možné zapnout. 

Zařízení nemá přívod el. energie. 

Zkontrolujte zásuvku s jiným zařízením. 

Zapojte zástrčku správně do zásuvky. 

Zkontrolujte jističe. 

Zařízení je vadné. 
Kontaktujte naše zákaznické centrum 
nebo servis. 

Po použití bez vody nebo s příliš malým 
množstvím vody se přístroj dostatečně 
neochladil. 

Nechte zařízení na 10 min. vychladnout. 

Spotřebič se vypne před dovařením 
vody. 

Interiér kávovaru je silně zavápněný 
nebo obvod zásuvky je přetížen. 

Odvápněte zařízení podle pokynů. 

Zkontrolujte zásuvku. 

 
 
 
Technické údaje 

Model: TK 3715 

Napájení: 220-240 V AC, 50/60 Hz 
Příkon: 600-720 W 
Třída ochrany: I 
Kapacita: max. 1 l 
Čistá váha: cca 1,1 kg 

 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. 
Vyhrazujeme si technické změny! 
 
ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených 
sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním 
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke 
zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto 
přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 
 

Obal: 

krabice – tříděný 
sběr papíru (PAP) 
polystyren – 
tříděný sběr (PS) 
PE sáček – 
tříděný sběr (PE) 
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Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

  


