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Общи разпоредби за безопасност  
 Прочетете внимателно работните инструкции преди да работите с уреда и ги запазете 

заедно с гаранцията, касовата бележка и, ако е възможно, кутията с вътрешната 
опаковка.  

 Уредът е създаден изключително за лично използване и за посочените цели. Уредът не е 
подходящ за комерсиално използване. Не използвайте навън (освен ако уредът не е 
предназначен за използване навън). Пазете от източници на топлина, директна слънчева 
светлина, влажност (никога не потапяйте в течности) и остри ръбове. Не използвайте 
уреда с влажни ръце. Ако уредът е влажен или мокър, незабавно го изключете. Не 
поставяйте във вода.  

 При почистване или съхранение изключвайте уреда и винаги изваждайте щепсела от 
контакта (при изваждането хващайте щепсела, а не кабела). Ако не предвиждате да 
използвате уреда, отстранете поставените принадлежности.  

 Никога не оставяйте уреда без наблюдение. Защитете децата от опасностите, свързани с 
електрическите уреди. Уверете се, че кабелът не виси ниско и децата нямат достъп до 
уреда.  

 Редовно проверявайте уреда и кабела за повреди. Не използвайте уреда, ако е повреден.  
 Не правете опити да ремонтирате уреда. Винаги се свързвайте с упълномощен техник. За 

да избегнете опасности, повредените кабели трябва да се сменят само от производителя 
или техен упълномощен техник с еквивалентни.  

 Използвайте само оригинални резервни части.   
 Обърнете внимание на следните специални инструкции за безопасност.  
 

Специални инструкции за безопасност за този уред  
 При пълнене на уреда използвайте само студена вода.  
 Нивото на водата трябва да бъде между отметките за МИН. и МАКС. Ако нивото на 

водата надхвърля отметката МАХ, е възможно извиране на вода и излизане на пара, 
което води до рискове за потребителя. 

 Изключвайте уреда преди да го отстраните от основата.  
 Каната може да се използва само с доставената стойка. 
 Не потапяйте във вода. 
 Ако каната се препълни, е възможно извиране на вода. 
 Ако има повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от производителя, 

негови сервизни агенти или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности. 
 Винаги проверявайте дали капакът е плътно затворен.  
 Основата и външната страна на уреда не трябва да се навлажняват. 
 Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако бъдат наблюдавани 

или инструктирани относно безопасната употреба и разбират присъщите опасности. 
Почистването и поддръжката не трябва да се правят от деца, освен ако не са 
по-възрастни от 8 години и са под наблюдение. Пазете уреда и кабела извън обхвата на 
деца под 8 години. 

 Този уред може да бъде използван от лица с ограничени физически, сензорни или 
умствени способности или такива без необходимия опит и познания, ако същите са 
надзиравани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и са 
наясно със свързаните рискове. 

 Децата не трябва да играят с уреда. 
 Уредът е предназначен за домакинско използване или други приложения, включващи: 



-- Кухни в магазини, офиси и други работни среди; 
- Ферми; 
- От клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди; 
- Заведения, предлагащи легло и закуска 
 
 

 
При първото използване на уреда  

Прочетете внимателно настоящите инструкции за работа и ги запазете. Преди да 
използвате уреда за първи път, сварете в него вода поне два пъти. Използвайте само вода 
без добавки и съставки.  

 
Употреба  

1. Поставете уреда на равна повърхност.  
2. Отворете капака. След това налейте вода. Нивото на водата може да се отчете с 

индикатора за ниво на водата от двете страни на чайника. Не препълвайте.  
3. Затворете капака като освободите капачето на дръжката.  
4. Поставете каната на основата. 
Електрическа връзка 

Проверете дали напрежението, което искате да използвате, съвпада с посоченото върху 
уреда. Можете да намерите подробности върху етикета на основата. 
Свързвайте уреда само към правилно монтирани контакти 220-240V ~, 50/60Hz. 

5. Включете уреда на позиция “1”. При стартиране на нагряване прозрачният корпус се 
променя плавно в червено осветяване. 

6. След сваряването на водата уредът се изключва автоматично. 
Изключете уреда от захранващия контакт. 

    При изсипване не натискайте капака. 
 

Почистване  
 Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване.  
 Външната страна на уреда трябва да се почиства, ако е необходимо, с леко навлажнена 

кърпа.  
 
 

Отстраняване на котлен камък 
Ако уредът спира преди да достигне точката на кипене, това е признак на необходимост от 
отстраняване на котления камък. 
Можете да използвате обикновен препарат за отстраняване на котлен камък, ако спазвате 

съответните инструкции. Не пълнете чайника до горното ниво, за да избегнете разливи, 
ако препарата за премахване на котлен камък води до разпенване на водата. 

За да почистите камъка изцяло от остатъците от котлен камък, преминете през няколко 
цикъла на завиране на водата като при всеки нов цикъл използвате чиста вода. След това 
изплакнете каната с чиста вода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    
 
 
 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските 
отпадъци. 
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци 
или на предлагащ подобна услуга търговец. 
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните 
отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото 
изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на 
значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче 
за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 
 


