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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

При употребата на този уред трябва да се спазват основни мерки за безопасност, 

включително следните: 

 Прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате уреда за първи път. 

 Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от или близо до деца. 

 Преди да включите уреда към електрическата мрежа, проверете дали напрежението, 

посочено на уреда (отдолу на уреда и основата) съответства на мрежовото 

напрежение във вашия дом. Ако това не е така, свържете се с оторизирания сервизен 

център и не използвайте чайника. 

 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта преди пълнене, изпразване или 

почистване или когато не го използвате. 

 Не препълвайте над индикатора за максимално ниво, тъй като може да причини 

изхвърляне на вряща вода. Използвайте само студена вода. 

 За да избегнете пожар, не включвайте уреда, ако в помещението има експлозивни и / 

или запалими пари. Не поставяйте уреда и никакви части от него върху или близо до 

газови и електрически котлони или в загрята фурна. 

 Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или работния плот. Не оставяйте 

кабела да се докосва до горещи повърхности. 

 Никога не дърпайте кабела, тъй като това може да го повреди и в крайна сметка да 

предизвика опасност от токов удар. 

 Ако кабелът или щепселът са повредени или след като уредът не функционира 

правилно или е повреден по някакъв начин, занесете го в оторизирания сервизен 

център за проверка, ремонт или настройка. 

 Избягвайте да докосвате горещите повърхности на уреда, използвайте дръжката и 

копчетата. 

 За да избегнете евентуални изгаряния, дръжте лицето си далеч от чучура на 

чайника. 

 Ако използвате уреда върху дървени мебели, използвайте защитна подложка, за да 

предотвратите повреда на деликатните покрития. 

 За да избегнете изгаряния, уверете се, че капакът е поставен правилно преди работа. 

 Има опасност от изгаряния, ако капакът бъде отворен по време на загряване. 

 Отваряйте капака внимателно, когато в чайника има гореща вода. 

 Бъдете изключително внимателни, когато премествате чайника с гореща вода. 

Никога не вдигайте чайника за капака. Винаги използвайте дръжката на корпуса. 



 Не включвайте чайника, ако е празен. 

 За да се предпазите от електрически шок, не потапяйте уреда, захранващата основа 

или кабела във вода и други течности. 

 Използвайте чайника само с предоставената основа. Не използвайте основата за 

други цели. 

 За да се предпазите от пожар, не включвайте уреда в помещения, в които има 

наличие на експлозивни и/или запалими пари. 

 Докато водата кипи или малко, след като водата кипне, моля, не се опитвайте да 

отворите капака, има опасност от изгаряния. 

 Не допускайте течност да попада върху LCD панела и ключа по време на работа. 

Попадналата вода във вътрешността на уреда може да причини повреда и опасност 

от електрически шок. 

 Моля, не препълвайте чайника над максималното ниво, тъй като това може да 

повреди уреда. 

 Моля, редовно почиствайте чайника от варовик, тъй като това може да повлияе на 

нормалното използване на продукта. 

 Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, 

оторизирания сервизен център или друго квалифицирано лице, за да се избегне 

опасност. 

 Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са подложени на 

надзор или са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и 

разбират съответните опасности. 

 Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако 

не са на възраст над 8 години и са под наблюдение. 

 Пазете уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години. 

 Този уред може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или 

ментални способности или липса на опит и познания, ако са подложени на надзор и 

са инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират опасностите, 

свързани с това. 

 Не допускайте деца да си играят с уреда. 

 Уредът е предназначен за употреба в битови и подобни условия, като например: 

o Кухненски площи в магазини, заведения и друга работна среда 

o Селскостопански къщи 

o От клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди 

o Места за настаняване тип "легло и закуска" 

 

Запазете тези инструкции! 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

Преди употреба:  

1. Преди първоначална употреба, напълнете чайника с чиста вода до маркера за 

максимално ниво и я кипнете. Изхвърлете водата и повторете процеса. 



2. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато наливате вода в него. 

3. Напълнете чайника с вода до желаното ниво. Не препълвайте - има риск от 

разливане или изкипяване. Скалата за нивото на водата ще ви помогне да измерите 

правилното количество. Можете да напълните чайника чрез гърлото или след 

отваряне на капака. Не забравяйте да затворите капака след пълнене, в противен 

случай уредът не се изключва автоматично след употреба. 

4. Не използвайте уреда с по-малко от 0,5 литра вода (до "min"), за да предотвратите 

пълното извиране на водата. 

5. Не препълвайте чайника с повече от 1,7 литра вода (до маркера "max"). 

6. За предпазване от прегряване е монтиран автоматичен предпазен изключвател, който 

ще сработи, ако чайникът е включен и съдържа недостатъчно вода. Винаги се 

уверявайте, че водата в чайника покрива маркера за минимално количество. Ако 

автоматичният предпазен изключвател е бил задействан, изключете чайника, 

извадете щепсела от контакта и оставете чайника да се охлади за 5 до 10 минути. 

След това напълнете с вода и включете, чайникът ще работи нормално. 

7. След като водата кипне, чайникът се изключва автоматично. Изключете чайника от 

електрическото захранване. Не отваряйте капака при изливане. Ако чайниът е 

препълнен, може да изхвърли вряща вода. Чайникът трябва да се използва само с 

предоставената основа. 

 

Основни инструкции за употреба 

1. Поставете основата на суха, гладка и хоризонтална повърхност, включете щепсела в 

контакта. Когато поставите чайника върху основата, той автоматично ще приеме 

захранване от основата. 

2. Натиснете кратко бутона “ ”, ще чуете звуков сигнал, уредът ще се включи. 

3. След като водата кипне, уредът ще се изключи автоматично, светлинният индикатор 

ще изгасне и ще чуете звуков сигнал. 

 

Допълнителни инструкции за употреба 

1. Натиснете “ ” за 3 секунди, ще чуете звуков сигнал, уредът ще влезе в режим за 

поддържане на топлината. Светлинният индикатор ще светне в червено. След като 

водата кипне, чайникът ще я поддържа гореща в продължение на 2 часа. През тези 2 

часа, уредът ще започне да загрява водата, когато тя достигне температура 85°C. 

2. Натиснете “ ” веднъж, индикаторът за 60°C ще светне в зелено. Това означава, че 

уредът ще се изключи, когато температурата на водата достигне 60°C. 

Натиснете “ ” още веднъж, индикаторът за 70°C ще светне в синьо. Това означава, 

че уредът ще се изключи, когато температурата на водата достигне 70°C. 

Натиснете “ ” трети път, индикаторът за 80°C ще светне в жълто. Това означава, че 

уредът ще се изключи, когато температурата на водата достигне 80°C. 



Натиснете “ ” четвърти път, индикаторът за 90°C ще светне в лилаво. Това означава, 

че уредът ще се изключи, когато температурата на водата достигне 90°C. 

3. След употреба, изключете уреда от контакта. 

 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 Избършете външната повърхност на чайника с мека, влажна кърпа или гъба. 

Премахнете упоритите петна с кърпа, напоена с лек течен препарат. Не използвайте 

абразивни почистващи средства. 

 Никога не потапяйте чайника във вода или други течности. 

 От време на време, в зависимост от „твърдостта“ на водата, може да се натрупа 

варовик върху нагревателя, като по този начин може да се намали ефективността на 

уреда. 

 Количеството варовик (и впоследствие нуждата от почистване на отлаганията) до 

голяма степен зависи от „твърдостта“ на водата във вашия район и честотата, с която 

се използва уреда. 

 Варовикът не е вреден за здравето ви. Въпреки това, ако се изсипе в напитката ви, 

той може да даде неприятен вкус. Следователно, чайникът трябва да се почиства от 

отлаганията периодично, както е посочено по-долу. 

 

Почистване на варовикови отлагания 

1. Почиствайте варовиковите отлагания редовно. При нормална употреба: най-малко 

два пъти годишно. 

2. Напълнете каната до маркера "max" със смес от една част обикновен оцет и две 

части вода. Включете и изчакайте уреда да се изключи автоматично. 

3. Оставете сместа да остане в чайника за една нощ. 

4. Изхвърлете сместа на следващата сутрин. 

5. Напълнете чайника с чиста вода до маркера "max" и кипнете отново. 

6. Изхвърлете преварената вода, за да премахнете останалите отлагания и оцет. 

7. Изплакнете вътрешността на чайника с чиста вода. 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Напрежение: AC 220-240V, 50/60Hz  

Мощност: 1850-2200W 


