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Инструкция за употреба 
 

 

Важни предохранителни мерки 
• Преди пускане в експлоатация на устройството, прочетете внимателно инструкциите за 

употреба. 

• Моля, пазете тези инструкции, гаранционната карта, касовата бележка и, ако е възможно, 
картонената опаковка с вътрешната опаковка! 

• Устройството е предназначено за домашна употреба, а не за търговски цели! 

• Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато устройството не се използва, когато поставяте 
принадлежности, почиствате устройството или когато възникне повреда. Преди това изключете 
устройството. Издърпайте щепсела, а не кабела. 

• За да предпазите децата от опасностите от електрическите уреди, никога не ги оставяйте без 
надзор с устройството. Следователно, когато избирате местоположението на вашето устройство, 
направете го по такъв начин, че децата да нямат достъп до уреда. Внимавайте кабелът да не 
виси. 

• Проверявайте редовно устройството и кабела за повреди. Ако има някаква повреда, 
устройството не трябва да се използва. 

• Не ремонтирайте устройството сами, а се консултирайте с гаранционния сервиз 

• От съображения за сигурност счупен или повреден захранващ кабел може да бъде заменен 
само с еквивалентен кабел от производителя, отдела за обслужване на клиенти или подобно 
квалифицирано лице. 

• Дръжте устройството и кабела далеч от топлина, пряка слънчева светлина, влага, остри ръбове 
и други подобни. 

• Никога не оставяйте устройството без надзор! Изключвайте устройството, когато не го 
използвате, дори ако това е само за момент. 

• Използвайте само оригинални аксесоари. 

• Не използвайте уреда на открито. 

• При никакви обстоятелства устройството не трябва да се поставя във вода или друга течност 
или да влиза в контакт с тях. Не използвайте устройството с мокри или влажни ръце. 

• Ако устройството стане влажно или мокро, незабавно извадете щепсела от контакта. Не 
попадайте във водата. 

• Използвайте устройството само по предназначение. 

• Пълнете само със студена вода. 

• Нивото на водата трябва да е между MAX. и MIN. марка! 

• Изключете машината, преди да я извадите от основата. 

• Винаги проверявайте дали капакът е плътно затворен. 
Основата и външната страна на машината не трябва да се мокрят 
 
 

 
 
 



Начин на употреба 
Преди да използвате машината за първи път, водата трябва да се свари два пъти без добавки. 
1. Поставете машината на равна повърхност. 
2. Напълнете каната с вода. Не препълвайте! Използвайте индикатора за нивото на водата. 
3. Поставете каната върху захранващата основа. 
4. Свързвае със захранването 

• Проверете дали електрическото напрежение е същото като това на машината. Подробности 
ще намерите на етикета на основата. 

• Свържете машината само с правилно инсталиран 230V ~ 50Hz защитен контакт. 
5. Поставете превключвателя в положение "1". Контролната лампа на индикатора за нивото на 
водата показва, че водата се вари. 
6. След завиране на водата машината се изключва автоматично.  
Изключете каната от захранването. Не натискайте капака, когато наливате вода. 
 

Почистване 
Преди да почистите машината, винаги изваждайте щепсела от контакта! Външната част на 
машината трябва да се почисти, ако е необходимо, с леко влажна кърпа без добавки. 
Филтърът може да се отстрани за почистване. 
 

Спесификации: 220V ~ 50Hz 1500W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 


