Модел HA418
Fecha de compra
pequeño electrodoméstico

pequeño electrodoméstico

Certificado de garantía
Certificado de garantia

Mod. HA418
Sello del Vendedor
Carimbo do Vendedor

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Fecha de Venta
Data da Venda

Nombre y dirección del comprador
Nome e direcção do comprador

ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КАНА

Модел HA418

3 Años de garantía

2 Anos garantía

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Bº.Matiena - Zubibitarte, 8 • Apdo. 78 • ABADIANO - Vizcaya (España)
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111
PORTUGAL:
Rua Antonio Silva Marinho, 143 • 4100 Porto
Tel. (2) 6102483/4/5 • Fax (2) 6102475

Mod. HA418
Recibo S.A.T. Nº.

Fecha de compra

pequeño electrodoméstico

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Zubibitarte, 8 • ABADIANO - Vizcaya (España)
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111
PORTUGAL:
Rua Antonio Silva Marinho, 143 • 4100 Porto
Tel. (2) 6102483/4/5 • Fax (2)6102475

БЪЛГАРСКИ
1

2

ВНИМАНИЕ

3

4

5
6
8

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ
1. Капак
2. Бутон за отваряне на капака
3. Кана
4. Индикатор за нивото на
водата

7

5. Превключвател за
включване и изключване
6. Светлинен индикатор
7. Основа
8. Място за прибиране на
кабела

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
МОДЕЛ HA418

220-240 V ~

50 Hz

1.850-2.100 W

БЪЛГАРСКИ:
• В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си
права според действащото законодателство.

• Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да включите
уреда.
• Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и
другите опаковъчни материали. Те представляват 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.
• Щепселът трябва да бъде заземен по подходящ начин.
• Каната работи само с електрически ток. Не я поставяйте върху
огън или други източници на топлина.
• Никога не включвайте към мрежата, преди водата да е над
отметката за минималното ниво и същевременно не надхвърля
отметката за максималното ниво на индикатора за нивото на
водата.
• Ако каната е препълнена, е възможно разплискване на водата
при кипенето ѝ.
• Наливайте в каната само вода
• МНОГО ВАЖНО:
- Не потапяйте каната и нейната основа във вода или
други течности.
- Не отваряйте капака, когато водата заври.
• Пазете уреда от деца.
• Външните части на каната са горещи. Хващайте я за дръжката.
• Каната трябва да бъде използвана само с предвидената за нея
основа.
• Изключете щепсела от мрежата, преди да свалите каната от
основата.
• Капакът винаги трябва да бъде затворен. В противен случай,
системата за автоматично изключване при кипване на водата няма
да действа и водата ще продължи да кипи до пълното си
изпаряване.
• Преди първата употреба на, измийте каната добре и няколко
пъти с вода.
• Този уред е предназначен само за домашна употреба.
• Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в
оторизиран сервизен център.
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
• Вдигнете каната (3), за да я свалите от основата (7).
• Отворете капака (1), като натиснете бутон (2) в посока към
дръжката и налейте вода в каната.
•Обърнете внимание, че нивото на водата винаги трябва да бъде
между минималното (MIN) и максималното (MAX), отбелязани на
индикатора за ниво (4).
• Затворете капака (1) и го натиснете, за да се фиксира в правилно
положение.
• Поставете отново каната (3) на основата (7).
• Включете уреда към електрическата мрежа и установете
превключвател (5) в положение I.
Важно: Бутонът за включване ще се фиксира в положение I, само
когато каната бъде поставена на основата.
• Индикаторът (6) светва и водата започва да се загрява.
• Времето за завиране на водата зависи от количеството ѝ.
• Когато водата заври, уредът се изключва автоматично,
светлинният индикатор (6) изгасва, а превключвателят (5) се
връща в положение 0.
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
• Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от
електрическата мрежа.
• Основата (7) може да бъде почистена със суха кърпа, както и
дъното на каната.
• Отвън, каната може да се почисти с леко навлажнена кърпа.
• В рамките на нормалното ѝ ползване, е възможно в каната да се

натрупат алкални остатъци. За да ги отстраните, използвайте
препарати, които не повреждат алуминия. Можете да ги намерите
във всеки магазин.
• Ако уредът се изключи преди водата да заври, вероятно се

налага почистване на котления камък.
• Не използвайте химически или абразивни средства, например
метална тел, които могат да повредят повърхността на уреда.

