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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Това упътване включва важна информация, относно първа употреба, безопасност,
предназначеност, почистване и поддръжка на вашия уред.
• Моля, прочетете упътването внимателно и следвайте инструкциите.
• Моля, пазете инструкциите на безопасно място и когато давате уреда, предоставяйте
инструкциите с него.
• Този уред е предназначен да се използва за нетърговски цели на закрито, като правене
на чай и кипене на вода.
• Уредът е само за домашна употреба и е предназначен да се използва в следните среди:
Кухненски площи, офиси и други работни среди.
• В селскостопански къщи.
• От клиенти в хотели, мотелии други жилищни среди.
• В среди с легла и закуска.
• Не използвайте вашия уред в тоалетна или на открито. Използвайки навън уреда, не се
счита за подходящо, спрямо инструкциите.
• Когато не се ползват по предназначение или по друг начин, може да доведе до опасни
ситуации или да създаде опасност.
• Използвакте вашия уред само за определено предназначение.
• Отговорност няма да бъде приемане за всяка щета или повреда, което може да е причина
за ползването на продукта на открито.
• Такава вреда се поема само от страна на потребителя.

ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ,
КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДЪТ
• Свържете и използвайте уреда само, според информацията.
Уверете се, че захранването и напрежението, посочени на етикета на вашия уред са
съвместими с електрическата мрежа на напрежението, преди да го включите.
• Свържете уредът към мрежата и само 2 заземени контакта.
• Пазете уредът и кабела далеч от обсега на деца по-малки от 8 години. Пазете децата
далеч от уреда. Не позволявайте кабела да виси над ръба на уреда. Кабелът може да
бъде бутнат долу от деца, което може да доведе до наранявания.
• Тези уреди може да бъде използвани от деца над 8 години и нагоре, и от лица с физически, сетивни
или умствени увреждания, или липса на познания, при условие, че са били надзиравани или
инструктирани за безопасно ползване и разберат опасността, която съществува.

• Деца не трябва да си играят с уреда.
• Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се прави от деца, освен ако те не
са по-малки от 8 години и контролирани.
• Експлоатацията и съхранение при температура над 0ºC.
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ВНИМАНИЕ: Съхранявайте опаковачните материали далеч от бебета и деца, за да
избегнете опасност от задавяне. Не позволявайте тези материали да се използват като
играчки.
• След като изключите уреда, изключете от контакта, както и след всяка употреба.
• Не поставяйте основата или захранващия кабел на уреда във вода, или друга течност. Не
потапяйте уреда във вода.
• Вашият уред може да се използва само с основата си (основна захранване).
• Пазете основата чиста и суха.
• Водата може да бъде извадена от чайника, докато водата кипи, не докосвайте водата.
• Не докосвайте горещите повърхности на вашия уред, или дръжте ръката си далеч от
парата, която излиза или капака на уреда,или при сипване на топлата вода.

ВНИМАНИЕ: Металният корпус на устройството може да прегрее. Поради това, не го
дръжте от металния корпус или не го докосвайте.
• Използвайте копчета или дръжки.
• Не сваляйте капака, когато водата ври и се уверете, че капака е затворен.
• Внимавайте, когато отваряте капака, капки вряща вода може да изтекат.
• Нивото на водата не трябва да надвишава максималното ниво. Ако препълните чайника,
врящата вода може да се пръсне наоколо.
• Не работете с устройството без вода.
• Не премахвайте филтъра отвътре, докато уреда прави чай или пара.
• Този продукт трябва да се наблюдава непрекъснато и да се контролира, докато работи.
• Уредът е само за кипене/отопление на вода, не го прилагайте с други неща.
• Не използвайте уреда върху наклонени повърхности. Поставете го на балансирана и равна
повърхност.
• Преди употреба, проверете функциите на уреда правилно.
• Първо, напълнете чайника и затворете капака плътно и го включете. Никога не
използвайте чайника без да сте затворили капака плътно.
• Ако захранващият кабел е повреден, трябва да бъде заменен от само оторизиран сервиз,
препоръчан от производителя, за да се избегне опасност. Свържете се с оторизиран сервиз.
• Уредът се използва само, ако няма опасност за захранващия кабел или корпуса на уреда.
• Никога не използвайте уреда в следните условия, ако:
• Уредът или захранващият кабел е повреден;
• Уредът е изпуснат, има видими знаци на повреда или не функционира правилно;
• Уредът е повреден и електрическите части са видими;
• Уредът е паднал във вода или други течности.
• Ако бъдат установени едни от посочените условия горе, незабавно изключете уреда и се
свържете с оторизиран сервиз.
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Общ изглед

1. Капак
2. Дръжка на чайник
3. Управление за кипене/поддържане на топлина
4. Дръжка за чайник
5. Главен превключвател за захранване
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6. Режим на кипене
7. Режим за поддържане на топлина

8. Основна мощност
9. Чайник
10. Чайник

• A Повреден уред или повредените му части могат да причинят сериозни наранявания.
• В случай на неизправност на уреда, не се опитвайте да го оправите сами.
• Няма част в уреда, която може да бъде ремонтирана от потребителя.
• Употребата на аксесоари не се препоръчва от производителя, може да доведе до пожар и т.н.

• Поставете захранващия кабел по начин, който да не предизвиква опасност. Не дърпайте или
стискайте кабела на остри ръбове. Пазете кабела далеч от горещи и влажни места. Кабелът
не трябва да се допира до горещите части на уреда.
• Не поставяйте чайника близо до горещи повърхности или огън, за да избегнете повреда.
• Докато изключвате уреда, дръжте от контакта и никога не дърпайте/дръжте от кабела.
• Не докосвайте кабела с влажни ръце.
• Преди да включите и да използвате уреда, подсушете го и всичките му принадлежности.
• Поставете уреда по начин, по който да достигате до контакта по всяко време.
• Уредът може да не работи от вътрешен таймър ли систем за дистанционно управление.
• Уредът изисква непрекъснат надзор и контрол по време на работа.
• Не използвайте никакви удължителни кабели с този уред.
• Избягвайте докосването на горещите части на продукта.
• Изчакайте уреда да се охлади, преди да го хванете.
• Преди да вземете каната от основната й, прекъснете веригата на чайника.
• Преди да сипете вода, премахнете уреда от основата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ОТНОСНО ПОЧИСТВАНЕ И
ПОДДРЪЖКА
• Почиствайте уреда редовно, както е обяснено в секцията за „ Почистване и Поддръжка“.
Преди да започнете почистването, поддръжката и монтажа, винаги изключвайте уреда и
изчакайте да се охлади.
• Не поставайте кабела, контакта или основата във вода или друга течност, за да избегнете
опасност от пожар, електрически удар и нараняване.
• Не почиствайте уреда във вода, за да избегнете електрически удар, използвайте мека
кърпа, за да почистите уреда.
• Не използвайте изтриващ препарат, когато почиствате уреда.
• Може да забършите тялото на уреда с влажна кърпа и после да го полирате със суха.

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че с кърпата, с която подсушавате повърхността на уреда е
подсушена стабилно. Проникването на вода в електрическите части ще доведе до сериозни
щети за вашия уред.
• Не използвайте остри предмети и т.н., и други инструменти по време на почистването.
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ПРЕДИ УПОТРЕБА
• Почистване на външната част на уреда с влажна кърпа.
• Преди първа употреба, измийте интериора на вашия чайник с вода.
• Стоплете вода в чайник 2 пъти или 3 пъти и го допълвайте с вода всеки път. Не
използавйте водата, която е стоплена. Това ще отстрани прах или остатъци, останали от
процеса на производство.
• Уверете се, че нивото на водата е до максималното по време на процеса.
• След всяко кипене, източвайте горещата вода и изплаквайте уреда със студена вода.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Кипене на вода
• Може да използвате вашия чайник като кана.
• Когато махате чайника от уреда, го плъзнете на горния ръб на върха.
• Капките натрупани на основата ще се изсипят във вашия уред. В противен случай,
водните капки натрупани на основата на чайника може да паднат върху вас.
• Никога не пълнете вода повече от максималното ниво на водата.
• Свържете захранващия кабел към наземен контакт.
• Включете главния превключвател на захранването и превключете режима за управление за
кипене/поддържане на топлина .
• Лампата за режима на кипене ще светне (червено).
• Когато водата заври, уредът автоматично ще се превключи в този режим.
• It Ще светне зелено, когато е в режим на поддържане на топлината.
• Ще имате гореща вода, когато имате нужда от нея в кухнята, благодарение на режима.
• Когато вода е добавена в чайника, уредът трябва да се превключи в режим за поддържане на
топлина/ кипене, така че водата да заври скоро.
• Чайника трябва да бъде на върха на каната за режима на затопляне/ кипене на вода, за да
се превключи автоматично, когато водата е завряла. В противен случай ще остане в режим
на кипене.

Правене на Чай
Добавете малко вода в чайника, имайки предвид количеството чай, което искате.
• Отворете капака на чайника и премахнете филтъра (доставен с продукта).
• Добавете достатъчно чай във филтъра и сипете студена вода. Поставете филтъра в чайника.
• Поставете чайника в каната.
• Включете главния превключвател и сложете в режим на кипене.
• Лампната ще светне червена в режим на кипене
• Когато водата кипи, уредът автоматично ще се превключи на режим на поддържане на топлина.

• Ще свети в зелено, когато е в режим на поддържане на топлина.
• Прелейте чая с вряла вода и го поставете на чайника отново.
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• If necessary, Ако е необходимо, добавете повече вода в чайника. Ако добавите вода,
превключете на режим поддръжане на топлина/кипене.

Защита срещу работа без вода
• Чайникът трябва да се използва с вода, обаче, когато работи без вода вътре, уредът ще се
изключи автоматично. В тази ситуация, махнете каната от основата, изчакайте да изстине
около 5-10 минути, после я напълнете с вода и я включете. Чайникът ще работи в нормален
режим.

Почистване и Поддръжка
• Както е обяснено под заглавието на Информация за Сигурносст, преди почистване и поддържане
на уреда, включете главния превключвател и изключете първо, и после изчакайте да изстине.

• Избягвайте използването на препарати, които изтъркват.
• Не потапяйте уреда във вода. Не го слагайте в съдомиялна машина. Не почиствайте вашия
уред с вода, за да избегнете електрически удар. Изпозлвайте мека и влажна кърпа, за да
почистите уреда.

Отстраняване на котлен камък
• Отстранявайте котления камък поне 2 пъти в годината, както е описано долу.
• Напълнете каната с кухненски оцет до MAX нивото за покриване на варовикови части и го сварете.

• Изключете (или извадете) уреда.
• Оставете оцета в чайника една нощ.
• Излейте оцета на сутринта.
• Напълнете с чиста вода до MAX знака и отново я преварете.
• Изсипете врялата вода, за да премахнете остатъка от оцета, които могат да са останали.
• Изплакнете вътрешността на чайника с чиста вода. Повторете процедурата, докато мизирзмата на оцет си отиде.

Съхранение
• Преди да съхраните чайника, изключете уреда, излейте водата и оставете уреда да
изстине.
• Съхранете захранващия кабел в отделението за кабел.
• Съхранете чайника в отдалечено, сухо и студено място, далеч от деца.
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Отстраняване на проблеми
Когато откриете нещо нередно във вашия уред, може да се опитате да оправите
проблема, според следните инструкции. Ако функциите на вашия уред все още не
работят нормално, се свържете с комуникационен център на Conti или оторизиран сервиз
на Conti.

ПРОБЛЕМ

ПРИЧИНА

РАЗРЕШЕНИЕ

Не е включено правилно.

Включете го внимателно.

Няма мощност в контакта.

Проверете предпазителя
или прекъсвача.

Не е включен.

Включете го.

Уредът не затопля вода.

Не е включен.

Включете го.

Уредът затопля водата
продължително.

Чайникът не е сложен добре
на каната.

Уверете се, че е сложен
добре на каната.

Основата на каната е над
калцифицираната.

Вижте секцията за
“Почистване и
Поддръжка“.

Не е превключен режима за
Затопляне/кипене.

Когато е включен, преминете в режим на затопляне/
кипене.

Уредът не функционира
правилно.

Водата загрява късно.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Живот: 7 години
Гаранционен период: 3 години
Напрежение: 220-240V 50/60 Hz
Мощност: 1800W
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