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

 

 
 
 
 
5. Бутон за включване/ изключване 
6. Светлинен индикатор 
7. Основа 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 

МОДЕЛ HA463-HA464 230 V ~ 50 Hz 2.000 W 
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ВНИМАНИЕ 

 

БЪЛГАРСКИ  
 

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

• 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 подходящо заземен. 
• Каната работи само с електрически ток. Не я поставяйте върху 
огън или други източници на нагряване. 

• Никога не включвайте към мрежата, преди водата да е над 
отметката за минималното ниво и не надхвърля отметката за 
максималното ниво на индикатора за нивото на водата. 

• Ако каната е препълнена е възможно разплискване на водата 
при кипенето ѝ. 

• МНОГО ВАЖНО: 
 - Не потапяйте каната и нейната основа във вода или други 
течности. 

 - Не отваряйте капака, когато водата кипи. 
• Пазете уреда от деца. 
• Външните части на каната са горещи. Използвайте дръжката. 
• Каната трябва да бъде използвана само с предвидената за тази 
цел 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 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. 

• Не забравяйте, 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. 

• Индикаторът (6) светва и започва подгряването на 
водата. 

• 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. 

• рамките на нормалното ползването в каната могат да се 
натрупат алкални остатъци. За да ги отстраните, 
използвайте препарат, който не поврежда алуминия. 
Можете да го 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. 

 
 
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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