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Важни предохранителни мерки 

• Прочетете всички инструкции 

• Винаги изключвайте от  захранването преди кипене и изпразване 
на каната и винаги изключвайте от захранването, когато не го 
използвате. 

• Никога не потапяйте каната или захранващата основа във вода и 
не позволявайте на водата да влиза в контакт с клемните 
щифтове. 

• Ако каната е включен случайно без вода, автоматично 
предпазител ще изключи уреда. Изключете захранващата основа 
от основния захранващ кабел и оставете каната да се охлажди 
бавно. Не се опитвайте да охладите уреда, като наливате вода в 
него. Когато изстине, авт.спиране ще се нулира и каната може да 
се напълни с вода, готова за употреба. 

• Не позволявайте захранващия кабел да виси от плота или маса 
или да докосва горещи повърхности. 

• Не позволявайте на децата да работят с каната или да оставяте 
децата без надзор в близост до този или други електрически 
уреди. 

• Не използвайте каната на открит пламък или котлон. 

• При установяване на неизправност на захранващия кабел, той 
трябва да бъде заменен от производителя или сервзен агент. 

 
 

Начин на употреба 

Пълнене 

• Напълнете до максимално ниво, както е отбелязано на външното 
тяло на уреда. 
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Не препълвайте 

• Тъй като водата може да прелее при кипене. 

 

Варене 

• Напълнете желаното количество вода в каната. 

• Включете в захранването и поставете каната в захранващата 
основа. 

• Включете в захранването и постевете бутона в горно положение, 
за да стартирате функцията за кипене. 

• Каната ще се изклюи автоматично, когато водата заври. 

 

 

Почистване 

• Когато почиствате вътрешната част на уреда, напълнете каната с 
вода, след което добавете 5ml бял оцет, и оставете да заври 5-10 
минути. 

• Изключете, извадете щепсела, изпразнете каната и след това 
изплакнете поне три пъти, за да премахнете частиците 

 

Сервиз 

• Ако каната  не работи, проверете щепсела дали е поставен 
напълно, че основните предпазители не саизгорели, дали има 
достатъчно вода за покриване на елемента и автоматично 
изключване се е нулирало. 
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Спецификации: 

• Напрежение: AC 220-240V  

• Честота: 50/60Hz             

• Мощност: 1850W-2200W 

• Капацитет: 1.7L 

 

 

 

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. 

 

 


