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ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА ЗА ВОДА

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЯРКИ
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Моля, прочетете тези инструкции внимателно преди да свържете вашата кана към
захранването, за да предотвратите опасност, поради неправилна употреба.
Неправилна работа и неправилно държане може да доведе до повреди на уреда и
контузии за потребителя.
Уредът е създаден за домашна употреба и подобни уреди като:
Офиси и други работни среди
Фермерски къщи
За клиенти на хотели, мотели и други подобни среди на живеене
Изключете уреда до захранването, когато не го използвате.
Пазете основния уред далеч от влага.
Ако каната е препълнена,затоплянето на вода може да бъде отхвърлено. Уредът може да
не е потопен. Не потапяйте кабела на уреда или да го потапяте във вода или други
течности. Ако се случи, отстранете кабела незабавно и уреда да бъде проверен от експерт
преди да го използвате отново.
Не работете с уреда, ако кабела дава знаци на повреда. Ако уреда падне на пода или
подобни случаи, занесете уреда на специалист да го провери и поправи, ако е необходимо,
ако снабдения кабел е повреден. Трябва да бъде заменен от производителя, сервизен
служител или друго квалифицирано лице, за да се избегне пожар.
Уверете се, че кабела не виси до остри предмети и го пазете от горещи повърхности.
Издърпвайте кабела само от щепсела, не от кабела.
Поставете уреда на стабилна повърхност, далеч от горещи обекти, не поставайте под
пердета.
Каната се използва само с доставната поставтка, никога не трябва да оставяте уреда без
опора по време на употреба.
Уредът не е предназначен за употреба от лица с намалени физически, сензорни или
ментални проблеми, или без опит, освен ако не са наблюдавани или инструктирани за
самата употреба на лицето отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат
наблюдавани , за да се уверите, че не си играят с уреда.
Използвайте каната само с предоставената основа, и не я използвайте за други цели.
Никога не местете каната от основата докато работи. Първо изключете уреда.
Уверете се, че сте затворили капака правилно преди да го включите. В противен случай,
уредът няма да се изключи автоматично и горещата вода може да прелее.
Каната е само за гореща вода и не трябва да се използва за други течности.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ
1.
Премахнете всички опаковачни материали от каната.
2.
Преди да свържете каната проверете напрежението посочено на етикета дали отговаря
на главния волтаж във вашия дом.
3.
Напълнете каната с хладка вода до „MAX” и я варете. После изпразнете каната. Уредът е
готов за употреба.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
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Наместване на Филтъра:
Отворете капака като натиснете бутона за освобождаване на капака.
Поставете филтъра между двете вдлъбнатини близо до тръбата от предната страна на
каната.
Уверете се, че филтъра е натиснат надолу до края на вдлъбнатините и пасва правилно,
после затворете капака.
БЕЛЕЖКА: никога не оставайте разхлабен филтъра в каната. Никога не премахвайте
филтъра, докато каната съдържа гореща вода.

Напълване:
Премахнете каната от основата.
Може да напълните каната с вода от тръбичката или като отворите капака, като натиснете
бутона за освобождаване на капака.
Не е препоръчително да пълните по-малко от 1 л. вода, за да предотвратите от течене,
докато работите.
Не пълнете с повече от 1.7 л. вода (до „МАХ“). Избягвайте пренапълване, за да
предотвратите изливане на вода при процеса на варене.
Включване:
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След като напълните каната с вода, поставете каната на основата.
Свържете кабела към захранването и натиснете надолу On/Off превключвателя.
Уредът ще започне да работи и идикаторът за лампата ще се появи.

Изключване:
Когато водата се вари, каната ще се изключи автоматично и светлинният индикатор ще
се изключи.
БЕЛЕЖКА: уредът има система за безопасност, която автоматично изключва топлия
елемент, ако уреда е натиснат случайно, когато е празен, или ако завира без вода. В
този случай, оставете уреда да изстине напълно, преди да напълните с вода отново.
Включете Отново:
Каната може да бъде включена отново след като се охлади за около 15-20 сек., докато
каната се е изключила автоматично.

Поддръжка и Почистване:
Винаги премахвайе кабела от захранването и оставяйте уреда се охлади напълно.
Почистете каната отвън и основата с мека влажна кърпа, после забършете със суха кърпа.
Не измивайте.
3.
Отстраняване на котления камък на интервали. Използвайте средство за отсраняване на
котления камък, което може да вземете от специални магазини и следвайте дадените
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инструкции.
Почистване на Филтър:
1.
Отстранете филтъра от каната.
2.
Поставете под капачето и търкайте внимателно останките от мека четка (не е
Включена).
3.
Поставете филтъра между двете вдлъбнатини близо до чучура от предната страна
на каната.
Съхранение:
Кабелът може да бъде раздухан в основата, която има отделение за съхранение.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Живот: 10 години
Напрежение: 220-240V AC 50/60Hz
Мощност: 2000 W
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