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ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ 

Когато използвате електрически 
уред, трябва да се спазват 
основните предпазни мерки, 
включително следното: 

1. За да се предпазите от електри-
чески опасности, не поставяйте 
щепсела, захранващата основа 
или каната във вода или друга 
течност. Не използвайте каната в 
баня или в близост до източник на 
вода. Не използвайте уреда на 
открито.  

2. Не докосвайте горещи повърхности. 
Използвайте дръжки или копчета. 

3. Не отваряйте капака, когато 
водата заври. 

4. Внимавайте, когато наливате 
водата. Налейте водата бавно и 
не пълнете каната над капаци-
тета и. 

5. Водата може да остане гореща 
известно време след като кипне и 
да причини попарване. Дръжте 
каната, основата и захранващия 
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кабел далеч от ръба на плотовете 
и далеч от деца. 

6. Не позволявайте на захранващия 
кабел да виси над ръба на маса 
или плот, или където и да е дру-
гаде, където може да бъде хванат 
или спънат случайно. 

7. Изисква се строг надзор, когато 
каната се използва близо до деца. 

8. Изключете захранващата основа 
от контакта, когато не се използва, 
преди преместване или 
почистване. Оставете каната да се 
охлади напълно, преди да я 
почистите или съхранявате. 

9. Проверете дали капакът е затворен 
преди да включите каната; ако не, 
може да не се изключи 
автоматично. 
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10. Уверете се, че каната е правилно 
поставена върху захранващата 
основа, преди да я включите. 

11. Не включвайте каната, ако не 
съдържа поне една чаша вода; в 
противен случай рискувате да я 
повредите. 

12. Не я пълнете над маркиров-
ката за максимално пълнене 
“MAX”, разположена на инди-
катора за нивото на водата 
(1.7L)  

13. Извадете каната от захранващата 
му основа, преди да напълните 
или сервирате водата. 

14. Не поставяйте каната, основата 
или захранващия кабел върху или 
близо до горещи повърхности, 
котлони, печки или горелки. 

15. Не използвайте каната за други 
цели, освен за загряване на 
вода. 

16. Използвайте каната само с 
предоставената захранваща 
основа (и обратно). 
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17. Не използвайте уреда с повреден 
захранващ кабел или щепсел, или 
ако не работи, или е бил повреден 
по някакъв начин. Ако кабелът е 
повреден, той трябва да бъде 
заменен с кабел, специално проек-
тиран за тази употреба, достъпен 
от сервиза за следпродажбено 
обслужване. 

 

Предназначен за упо-
треба при контакт с 
храна. 

 
 
 

Преди употреба 

Отстранете всички опаковъчни материали от каната и нейната захранваща 

основа. Преди да използвате каната за първи път или ако не е била 

използвана известно време, напълнете я до маркировката “MAX” и сварете 

водата. След това изхвърлете преварената вода и изплакнете каната със 

студена вода. 
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ОПИСАНИЕ 
 
 

 
 

Чучур с 
филтър 

Копче за махане 
на капака 

 
Капак за лесно 
почистване 

 
 
 
 
            Индикатор за нивото  
             на водата 
 
 
 
 

 
            Бутон Включване / 
            Изключване

 
 
 

 

     Основа 
 

УПОТРЕБА 

Позициониране 
• Поставете захранващата основа възможно най-близо до електрически 

контакт 

• Поставете захранващия кабел така, че да не виси над плота и да не 
бъде хванат случайно. За да скъсите захранващия кабел, увийте го 
около обвивката на кабела под захранващата основа и го издърпайте 
през слота на основата.
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Отваряне на капака 

Извадете каната от захранващата основа. Ако бутонът за включване / 
изключване е бил натиснат надолу по невнимание, той ще се върне обратно в 
положение « OFF ». 

Предупреждение: ако водата в каната току-що е завряла, ще се обра-
зува голямо количество пара, която ще излезе веднага след отварянето 
на капака. 

Хванете здраво дръжката с едната ръка, хванете копчето на капака с другата 
и го издърпайте нагоре. Веднага след като свалите капака, дръжте го далеч 
от излизащата пара. 

 
Пълнене 

⚫ Ако е възможно, напълнете чайника през чучура. 

⚫ Проверете нивото на водата от индикатора за нивото на водата. 
Използвайте поне една чаша вода, като се уверите, че нивото на водата 
не надвишава маркировката « MAX ». 

⚫ Не пълнете каната над капацитета и. Ако каната е препълнена, може да 
изтече вряща вода. 

 

Включване 

⚫ Проверете дали бутонът за включване/изключване е в положение « 
OFF » (извадете каната от захранващата основа и я поставете 
обратно). 

⚫ Включете захранващата основа в контакт. Ако е необходимо, включете 
контакта, като натиснете неговия превключвател. Внимателно поставете 
каната върху захранващата основа, като внимавате да не разлеете вода.  

⚫ Натиснете бутона за включване/изключване, като го натиснете 
надолу. Бутонът светва и каната започва да се нагрява. 

⚫ След като водата заври, каната се изключва автоматично, бутонът за 
включване/изключване се връща в положение « OFF » и индикаторната 
лампичка изгасва. 

 
Изключване 

⚫ Можете да изключите каната по всяко време, преди водата да заври, като 
просто извадите уреда от захранващата основа и след това го върнете 
обратно. Бутонът за включване/изключване ще се върне в позиция « OFF 
».
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ГЛАВНА ИНФОРМАЦИЯ 

⚫ Когато изваждате каната от основата, по повърхността на основата може 
да се видят следи от влага. Те идват от парата, която се използва за 
автоматично изключване на каната, след което се кондензира и капе от 
вентилационните отвори в дъното на каната. Не я повдигайте наклонена 
назад, тъй като водата може да попадне в контролната зона през изхо-
дите за пара. Ако случаят е такъв, оставете каната да изсъхне, преди да 
я използвате. 

⚫ За да избегнете всякакъв риск от разпръскване, налейте водата бавно, 
без да накланяте каната твърде много. 

 

НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА 

1. Не включвайте каната, ако не съдържа еквивалента на поне една чаша 
вода. Злоупотребата с този вид ще съкрати живота на вашият уред. 

2. Ако каната се включи случайно, когато в нея няма достатъчно вода, 
устройството против изсушаване изключва уреда. Изчакайте каната да 
изстине, преди да я напълните, тъй като нагревателният елемент ще бъде 
много горещ, което може да причини пръски. 

 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Почистване 

1. Изключете каната (извадете я от захранващата основа), извадете 
щепсела на захранващата основа от контакта и оставете каната да се 
охлади напълно преди почистване. 

2. Избършете външните и вътрешните повърхности на каната с влажна 
кърпа. Ако е необходимо, можете да използвате малко количество 
домакински препарат за миене. За почистване на филтъра, моля, вижте 
раздела „Филтър за вода“ по-долу. Ако използвате почистващ препарат 
вътре в каната, изплакнете я обилно, за да премахнете всички следи. 

3. Уверете се, че нито една от електрическите връзки и контакти не е в 
контакт с вода. 

 
Не потапяйте каната или захранващата основа във вода или друга течност. 

Не използвайте корозивни или абразивни почистващи препарати или 
разтворители. 

Не поставяйте каната, нейните подвижни части или захранващата основа 
в съдомиялната машина. 
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Премахване на котлен камък 

Натрупването на котлен камък може да доведе до прегряване на бобината, 
намалявайки нейния живот. Освен това може преждевременно да задейства 
предпазното устройство и да прекъсне работата на каната, преди водата да 
е завряла. 

Съпротивлението, сглобено под каната, няма кътче или пролука, където да 
се утаи варовик. Това може да се натрупа по стените и дъното на чайника, 
където се вижда и може да се отстрани. 

За да намалите натрупването на котлен камък: 

1. Изпразвайте каната след всяка употреба; не оставяйте вода в каната за 
една нощ; използвайте филтрирана вода, а не обикновена чешмяна вода. 

2. Редовно почиствайте котела от котлен камък, като използвате средство за 
премахване на котлен камък, специално препоръчано за използване с 
пластмасови продукти. В райони, където водата е много твърда, може да 
се наложи почистване на котела веднъж месечно. 

3. Когато премахвате котлен камък, следвайте инструкциите на опаковката 
на препарата за отстраняване на котлен камък. Когато отстраняването на 
котлен камък приключи, изпразнете каната и я изплакнете няколко пъти с 
чиста вода. След това я напълнете с чиста вода и я сварете. След това 
изхвърлете водата. Следователно в каната не трябва да остават остатъци 
от химикали. 

 
Забележка: Продуктите, върнати по време на гаранционния период и чиито 
неизправности са пряко свързани с натрупването на варовик, ще бъдат 
предмет на разходи за ремонт. 

 
Филтър за вода 

Частиците от варовик, суспендирани във водата, могат да й придадат мътен или 
мазен вид, в зависимост от твърдостта на водата. 

Филтърът, с който е оборудвана вашата кана, ще предотврати 
преминаването на тези частици във вашата напитка. Проверете дали 
филтърът остава чист и без отлагания, за да не повлияете на работата на 
каната, за да гарантирате липсата на частици варовик във вашите напитки и 
да осигурите бистротата на водата, съдържаща се в каната. 

Измийте филтъра веднага щом забележите видими отлагания, особено 
когато водният поток е засегнат по някакъв начин. 

Това устройство трябва да се съхранява и използва при следните 
условия: при температура от +5°C минимум; с относителна влажност не 
повече от 80%; въздухът не трябва да съдържа никакви агресивни 
примеси. 



10  

Тъй като производителят непрекъснато се стреми да подобрява своите 
продукти, дизайнът и техническите характеристики могат да бъдат проме-
няни без предизвестие. 

Технически характеристики 
 

Номинално напрежение и честота: 220 - 240 V, 50/60 Hz 
1850 - 2200 W 
1,7 L 

Мощност: 
Капацитет: 

 
Ако това лого е прикрепено към устройството, това означава, че то трябва да бъде 

изхвърлено в съответствие с Директива 2012/19/ЕС за отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (WEEE). (DEEE). 

Всяко опасно вещество, съдържащо се в електрическо или електронно 
оборудване, може да окаже вредно въздействие върху околната среда и 
здравето по време на неговото рециклиране. 

Следователно, в края на полезния живот на уреда, той не трябва да се 
изхвърля заедно с несортирани битови отпадъци. 

Като краен потребител, вашата роля е от съществено значение, за да гарантирате 
повторната употреба, рециклирането или друго създаване на стойност за този уред. 
На Ваше разположение са няколко системи за събиране и оползотворяване, 
създадени от Вашите местни власти (центрове за рециклиране) и дистрибутори. 

Ваша отговорност е да използвате тези устройства. 

 
Гаранцията не покрива износени части на продукта или проблеми или 
повреди в резултат на: 

(1) влошаване на покритието поради нормално износване на продукта; 

(2) дефекти или влошаване поради контакт с течности и корозия, причинена от 
ръжда или наличие на насекоми; 

(3) всеки инцидент, злоупотреба, промяна, разглобяване или неоторизиран 
ремонт; 

(4) неправилна поддръжка, неправилна употреба на продукта или свързване към 
неправилен източник на напрежение; 

(5) използването на аксесоари, които не са доставени или одобрени от производителя. 

Гаранцията ще бъде анулирана, ако табелката и/или серийния номер на 
продукта бъдат премахнати.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

В България този продукт се внася от: 

ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД 
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http://www.schneiderconsumer.com/

