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Важни предхранителни мерки 

• Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате уреда. 

• Проверете дали мрежовото напрежение отговаря на посоченото в уреда. 

• Никога не оставяйте уреда без надзор, когато се работи.  

• Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца над 

8 год.) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на 

опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани от лице, 

отговорно за тяхната безопасност. 

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не играят с уреда. 

• От време на време проверявайте кабела за повреди. Никога не използвайте 

уреда, ако кабел а или уред са повредени. 

• Използвайте уреда само за битови цели и по начина, посочен в тези 

инструкции. 

• Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност. Никога не го 

поставяйте в съдомиялната машина. 

• Никога не използвайте уреда в близост до горещи повърхности. 

• Ако кабелът е повреден, той трябва да бъде заменен от квалифициран 

техник. 

• Преди почистване винаги изключвайте уреда от захранването.  

• Всички ремонти трябва да се извършват от квалифициран електротехник. 

• Уредите не са предназначени за работа чрез външен таймер или система с 

дистанционно управление. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен със 

специален кабел или комплект, предлагани от производителя или неговия 

сервизен агент. 

• Никога не използвайте уреда на открито и винаги го поставяйте на сухо 

място. 

• Никога не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от 

производителя. Те могат да представляват опасност за потребителя и да 

повредят уреда. 

• Никога не премествайте уреда, като дърпате кабела. Уверете се, че 



  

кабелът не може да бъде заклещен по никакъв начин. Не навивайте кабела 

около уреда и не го огъвайте. 

• Поставете уреда на маса или плоска повърхност.  

• Уверете се, че уредът е изстинал преди почистване и съхранение.  

• Уверете се, че кабелът никога не влиза в контакт с горещите части на 

уреда. 

• Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато 

уредът работи. 

• Ако повърхността е напукана, изключете уреда, за да избегнете токов 

удар. 

• Уверете се, че уредът не влиза в контакт с лесно запалими материали, като 

пердета, кърпа и др., Когато се използва, тъй като може да възникне пожар. 

• Бъдете изключително внимателни, тъй като маслата или мазнините могат 

да се запалят при прегряване. 

• Когато използвате уреда под аспиратор, се уверете, че спазвате 

минималното разстояние, препоръчвано от производителя. Най-добре е да се 

удвои това разстояние.  

• Използвайте уреда само за храна, която трябва да бъде сготвена. 

• Незабавно изключете уреда, ако се появи пукнатина и се уверете, че се 

ремонтира от квалифициран електротехник.  

• Повърхностите могат да се нагорещят по време на употреба. 

• Компетентен квалифициран електротехник: следпродажбен отдел на 

производителя или вносителя или всяко лице, което е квалифицирано, одобрено 

и компетентно да извършва този вид ремонт, за да избегне всяка опасност.  

Тези уреди са предназначени за използване в домакински и други подобни 

приложения: 

- кухненски помещения в магазини, офиси и други работни помещения; 

- фермерски къщи; 

-за клиенти в хотели, мотели и настаняване нощувка със закуска 

Времето за готвене на уреда не трябва да надвишава 1 час. 



  

НАЧИН НА УПОТРЕБА 

• Отстранете всички опаковъчни материали преди да използвате котлоните 

за готвене. 

• Проверете напрежението, маркирано на продукта, дали е същото като 

захранващото Ви напрежение. 

• Изберете подходящо място близо до електрически контакт, на суха и равна 

повърхност. 

• Уверете се, че копчето за управление са в положение OFF (МИН) нагоре. 

Включете. 

• Невидимото защитно покритие трябва да се отстрани, преди да можете да 

използвате уреда. За да направите това, настройте на максимална 

настройка и оставете включено за около 4 минути. Ще се появи дим, 

уверете се, че стаята е проветрена. Изключете котлона и оставете да 

изстине напълно. Котлона вече е готов за употреба. 

• Винаги използвайте тенджери с плоско дъно, които правят добър контакт с 

котлона. Основите на тенджерата в идеалния случай трябва да са със 

същия размер като котлона. 

• Изберете температурата. Уреда има възможност за избор на различни 

температури за работа. Използвайте по-ниски настройки (мин. До 4) за 

варене и леко загряване и високи настройки 5 до MAX за кипене 

• Благодарение на конструкцията на котлона, остатъчната топлина ще остане 

след изключване. Това може да се използва за поддържане на 

температурата на храната за кратък период от време. 

• След употреба, завъртете регулатора на температурата на "MIN" и 

изключете уреда от контакта. 

 

ПОЧИСТВАНЕ 

• Преди почистване изключете и изчакайте уреда да се охлади. 

• Избършете с навлажнена кърпа. 

• Не почиствайте с никакви абразивни чистачки или телена четка, тъй като 



  

това ще повреди финишното покритие. 

• Не потапяйте уреда във вода или друга течност. 

 

Не позволявайте на деца да играят с части от опаковката (като пластмасови 

торбички) 

Не изхвърляйте просто опаковъчния материал или старите уреди, а ги предайте 

за рециклиране. За повече подробности относно рециклирането се обърнете към 

местните власти или към съответната местна агенция. 

 

 

 

 

  

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. 

 

 

 


