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ВНИМАНИЕ 
• Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да 
пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за 
бъдещи справки. 

• Този уред не бива да бъде ползван от лица (включително и деца) 
с ограничени физически,сензорни или ментални възможности 
или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, 
освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и указания във 
връзка с начина на употреба от лице, което може да поеме 
отговорност за тяхната безопасност. 

• Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и 
опаковки. Те създават потенциална опасност. 

• Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали 
посоченото на табелката с техническите му данни напрежение 
съответства на напрежението в електрическата инсталация. 

• Уверете се, че щепселът е заземен по съответен начин. 
• Наливайте вода само в резервоара. 
• Уредът трябва да бъде използван върху устойчива повърхност. 
• Не използвайте уреда, ако по него има видими следи от повреда 
или теч. 

• Вземете мерки, кабелът да не допира до нагорещени 
повърхности. 

• Не оставяйте уреда без надзор по време на ползване. 
• Не позволявайте с уреда да си играят деца. Пазете уреда от 
деца. 

• МНОГО ВАЖНО: Никога не потапяйте основното тяло във вода 
или други течности. 

• Не използвайте близо до източници на топлина. 
• Не използвайте в микровълнова печка. 
• Не пипайте нагорещените повърхности. Задължително 
използвайте дръжките, когато боравите с принадлежностите. 

• За да намалите опасността от токов удар, използвайте само 
оригиналните купи за готвене. 

• Вдигнете и отворете внимателно капака, за да избегнете 
изгарянията от нагорещената пара. 

• Не местете уреда, когато работи. 
• Не използвайте на открито. 
• Изключете от мрежата, когато не ползвате. 
• Този уред е предназначен само за домашна употреба. 
• Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в 
оторизиран сервизен център. 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
• Налейте студена вода в резервоара (5). Не забравяйте, че 
единственото, което трябва да направите е да напълните 
резервоара с вода. 

Водата не бива да надхвърля максималното ниво “MAX”, 
отбелязано върху резервоара и трябва да бъде задължително 
над минималното ниво “MIN”. Двете маркировки се намират във 
вътрешността  на резервоара за вода. 

 
 
 
 
 
 
Време за приготвяне 
    грама време 
Аспержи    450 12’ / 15’ 
Броколи   225 08’ / 11’ 
Зеле    225 10’ / 13’ 
Моркови   225 10’ / 12’ 
Карфиол   1 бр. 13’ / 16’ 
Пилешки гърди   2 бр.  30’ / 40’ 
Миди    450 10' / 15’ 
Царевица   350 20’ / 23’ 
Морски раци   2 бр. 40’ / 45’ 
Твърдо сварени яйца  6 бр.  15’ / 25’ 
Рибно филе   225  20' / 40’ 
Грах    280 15’ / 17’ 
Картофи   225  10' / 12’ 
Наденички   5 бр.  20' / 25’ 
Скариди   450 11' / 14’ 
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ОСНОВНИ 
КОМПОНЕНТИ 

 
1. Капак 
2. Съдове за 
готвене 
3. Пръстен 
4. Нагревателен 
елемент 
5. Резервоар за 
вода 

 
 
 
6. Ниво на водата 
7. Включване/ таймер. 
8. Контролен индикатор 
9. Основно тяло 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
МОДЕЛ CV201N 230V ~ 50 Hz 400 W 
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 УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА 

     Модел  CV201N 
• Препоръчваме да напълните резервоара за вода до маркировката 
MAX. Това ще стигне, за да може уредът да работи  

 

в продължение на 1 час. Ако по някаква причина резервоарът за    
вода се изпразни, първо трябва да изключите уреда от контакта, след което   
можете да налеете вода в резервоара, като свалите съдовете за 
готвене. 

• Поставете върху резервоара единия или и двата две съда за 
готвене. Ако желаете да използвате и двата съда, поставете 
пръстена (3) върху първия, за можете да сложите втория върху 
него. Поставете храната, която желаете да сготвите и затворете с 
капака (1). Дръжките на отделните части, трябва да бъдат 
ориентирани по един и същ начин. 

• Когато искате да използвате и двата съда за готвене, трябва да 
поставите храната с най-продължително време на приготвяне в 
долната купа. 

• Включете уреда в контакта и завъртете селектора на таймера  
(7) по посока на часовниковата стрелка, за да изберете 
желаното време (максимум 60 минути). След като го направите, 
светва индикатор (8), а след няколко минути уредът започва да 
отделя пара. 

• След изтичане на програмираното време, уредът се изключва 
автоматично. 

• Ако искате да го спрете уреда преди изтичане на зададеното 
време, изключете от контакта. 

 
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 

 

• Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от 
електрическата мрежа и изчакайте да изстинат нагревателят и 
резервоарът. 

• Когато се ползва вода с по-висока твърдост, е възможно да се 
образуват  натрупвания от котлен камък в резервоара и по 
нагревателя. За да ги отстраните, направете следното: 

- Напълнете резервоара до максималното ниво MAX с разтвор на 
оцет и вода. 

- Не поставяйте принадлежности върху основата. 
- Включете уреда в контакта и установете таймера на 20 минути. 
- Когато таймерът подаде звуков сигнал, изплакнете резервоара 
два пъти с вода. 

• Почистете принадлежностите на уреда със сапун и вода, след 
което изплакнете  внимателно. 

• За почистване на основното тяло, използвайте влажна кърпа. 
• Не използвайте абразивни и химически  препарати или метална 
тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда. 

 
 

 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
 
• Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в 
съответствие с местните наредби за отпадъците. 

• Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така 
можете да дадете своя принос за опазването на околната среда. 
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