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Първо прочетете ръководството за Значение на символите
употреба!
В различните раздели на ръководството
Уважаеми клиенти,
са използвани следните символи:
Благодарим Ви, че избрахте продукт на
Важна информация и полезни
Beko. Надяваме се да получите отлични
съвети за употребата.
резултати от нашия продукт, произведен
от висококачествени материали по
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
най-модерна технология. Затова преди
Предупреждения за опасни
ситуации за здравето и
да преминете към употребата на уреда,
собствеността.
Ви молим, първо да прочетете цялото
ръководство за употреба, както и
Материалите са предназначени да
другата придружителна документация
осъществяват контакт с храна.
и да ги запазите за справка в бъдеще.
Ако продуктът смени собственика си в
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
бъдеще, то предайте и ръководството
Предупреждение за горещи
за употреба заедно с уреда. Следвайте
повърхности.
всички предупреждения и указания от
Не потапяйте уреда, захранващия
ръководството за употреба.
кабел или щепсела във вода или

C

A

други течности.

1. Чучур
2. Воден филтър (отвътре)
3. Капак
4. Бутон за освобождаване на капака
5. Ръкохватка
6. Индикатор за нивото на водата
7. Превключвател „Вкл./Изкл.“
8. База
9. Макара
10. Воден резервоар

Технически данни
Захранваща мощност: 220-240 V~, 50-60 Hz
Мощност: 1850-2200 W
Правото на технически модификации и
промени в дизайна е запазено.
Стойностите са дадени върху фиксираните към уреда
обозначения или в други печатни документи, които се
доставят с него. Те представляват стойности, които са
получени в лабораторни условия според определените
стандарти. Тези стойности могат да варират съобразно
употребата на уреда и условията в средата.

Този продукт е произведен в екологични, съвременни съоръжения.
Съответства на Директива WEEE.

Не съдържа полихлорбифенили (РСВ).

1 В ажни инструкции за безопасност и опазване
на околната среда
Този раздел съдържа инструкции
за безопасност, които ще ви
помогнат да се защитите от риск
от нараняване или повреди на
собствеността.
Неспазването на инструкциите
прави предоставената гаранция
невалидна.

1.1 Обща безопасност
•

•

•

Този продукт съответства на
международните стандарти за
безопасност.
Този уред може да бъде
използван от деца над 8 години
и лица с ограничени физически,
сензорни или умствени
възможности, или такива без
необходимия опит и познания,
ако същите са наблюдавани
или инструктирани относно
употребата на уреда по
безопасен начин и са наясно
със свързаните рискове.
Децата не трябва да играят
с уреда. Почистването и
поддръжката на уреда не
бива да се извършва от деца
под 8-годишна възраст, без
наблюдение от възрастен.

Чайник / Ръководство за употреба

•
•

•

•

•

•
•
•

Не използвайте уреда навън
или в банята.
Никога не използвайте уреда,
ако захранващият кабел или
самият уред е повреден.
Свържете се с оторизиран
сервиз.
Уредът е предназначен
само за битова употреба.
Той не предназначен за
професионална употреба.
Проверете дали данните за
местното електрозахранване
отговарят на информацията
върху табелката с данни.
За допълнителна защита,
уредът трябва да бъде свързан
с битова дефектнотокова
защита с номинална мощност
не повече от 30 mA.
Използвайте уреда само със
заземени контакти.
Не използвайте уреда с
удължител.
Не притискайте и не извивайте
захранващия кабел и на го
трийте в остри ръбове, за да не
го повредите.
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1 В ажни инструкции за безопасност и опазване
на околната среда
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Не пипайте уреда или щепсела
с мокри или влажни ръце, когато
той е включен.
Когато изваждате щепсела на
уреда от контакта, не дърпайте
за кабела.
Никога не пълнете уреда над
максимално обозначеното ниво,
при процеса на кипене, водата
може да прелее.
Не пълнете чайника под
индикатора на минималното
ниво.
Не отваряйте капака докато
водата ври.
Поставете капака така, че
горещата пара да е насочена
далеч от вас.
Хващайте уреда само за
дръжката.
Никога не използвайте уреда
без никаква вода в него.
Не пълнете чайника когато е
поставен върху базата.
Пускайте уреда само с
оригиналната база.
Винаги поставете уреда на
устойчива, плоска повърхност.
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•
•

•

•

•

•

Не правете опити да
разглобявате уреда.
Използвайте само оригинални
части или такива, препоръчани
от производителя.
И з к л юч ете
ур ед а
от
електрическата мрежа преди
почистване. След почистване,
подсушете уреда и всичките му
части, преди да го свържете в
захранването.
Не потапяйте уреда или
захранващия щепсел във вода
или други течности.
Никога не използвайте уреда
на или в близост до избухливи,
възпламеними места и
материали.
Ако решите да запазите
опаковъчните материали,
съхранявайте ги далеч от деца.

Чайник / Ръководство за употреба

1 В ажни инструкции за безопасност и опазване
на околната среда
1.2 Съответствие с
директивата WEEE и
Изхвърляне на отпадъчните
продукти:
Уредът съответства на европейската директива
WEEE (2012/19/EU). Продуктът носи символ
за класификация за отпадъчно електрическо
или електронно оборудване (WEEE).
Този продукт е произведен от
висококачествени
части
и
материали, които могат да бъдат
използвани повторно и рециклирани.
В края на експлоатационния му
живот не изхвърляйте уреда с обикновените
битови отпадъци. Занесете го в събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. Моля, свържете се с
местните власти, за да научите къде е найблизкият събирателен пункт.

1.3 Съответствие с Директива
RoHS
Закупеният от вас продукт съответства на
европейската Директива RoHS (2011/65/EU).
Не съдържа описаните в директивата вредни
и забранени материали.

1.4 Информация за
опаковката
Опаковъчните
материали
на
продукта са произведени от
рециклируеми
материали
в
съответствие
с
националните
наредби за опазване на околната среда. Не
изхвърляйте опаковъчните материали при
битовите или другите отпадъци. Отнесете ги в
център за събиране на опаковъчни материали,
посочен от местните власти.

2 Работа
2.1 Работа

C
C
C
C

Не поставяйте водния резервоар
(10) върху базата (8) при
пълненето му с вода.
Никога не пълнете водния
резервоар (10) над индикатора
за максимално ниво (6) или под
индикатора за минимално ниво.
Капакът (3) трябва винаги да е
затворен по време на процеса
на варене; в противен случай
чайникът няма да се изключи
автоматично.
Ако желаете да спрете процеса
на подгряване ръчно, повдигнете
бутон „Вкл./Изкл.“ (7) нагоре.
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A

C
C

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не
отваряйте капака (3), защото
горещата вода може да пръска.
Върху базата (8) не бива да има
пръски вода.
Ако желаете да продължите
процеса на варене, повторете
процедурата от 1 до 10.
Оставете чайника да се охлади
между подгряванията.

Съвети и препоръки
•• Чайникът е оборудван с филтър (2), който
филтрира варовика и други утайки при
изливането на водата от чайника.
•• Използвайте омекотена или филтрирана вода
за да предотвратите наслагването на варовик.
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3 Информация
3.1 Почистване и поддръжка

A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте петролни разтвори,
абразивни почистващи вещества,
метални предмети или твърди
четки за почистването на уреда.

A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
потапяйте уреда, базата (8) или
захранващия кабел във вода или
друга течност.

C

Преди да използвате уреда след
почистването му, подсушете
всичките му части със суха мека
кърпа.

3.2 Почистване на варовика в
чайника
Почистването на варовика удължава живота на
чайника ви. Периодът на почистването зависи
от твърдостта на водата във вашия район.
1. Напълнете нагревателя с вода, до 3/4 от
максималното ниво и оставете да кипне.
2. След като нагревателят се изключи, го
изключете от контакта.
3. Добавете 2 чаени чаши оцет 1 супена
лъжичка лимонена киселина във врящата
вода.
4. Оставете разтвора за няколко часа в
нагревателя.
5. След това излейте и изплакнете добре
вътрешната част на нагревателя.
6. Напълнете нагревателя с чиста вода и
оставете да заври.
7. След това излейте водата и изплакнете
отново нагревателя с вода.

C
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Ако все още има останал варовик,
повторете процедурата.

C

Можете да използвате и препарат
срещу
варовик,
подходящ
за домакински съдове. Ако
използвате такъв препарат,
следвайте указанията върху
опаковката му.

3.3 Съхранение
•• Ако няма да използвате уреда
продължителен период от време, моля,
съхранете го внимателно.
•• Уредът трябва да е изключен от контакта,
охладен и напълно сух.
•• Съхранявайте уреда на хладно и сухо място.
•• Уредът трябва да се пази далеч от достъпа
на деца.
•• Навийте захранващия кабел докрай на
макарата (9) отдолу на базата (8).

3.4 Пренасяне и транспортиране
•• По време на пренасяне и транспортиране,
поставете уреда в неговата оригинална
опаковка. Опаковката на уреда го предпазва
от физически повреди.
•• Не поставяйте тежки товари върху уреда или
върху неговата опаковка. Уредът може да се
повреди.
•• Изпускането на уреда може да причини
спиране на работата му или да доведе до
трайна повреда.

Моля, направете справка със заглавната страница на ръководството за потребителя за разделите за първоначална употреба,
обща употреба и почистване.

Чайник / Ръководство за употреба

Arçelik A.Ş.
Karaağaç Cad. No: 2-6, Sütlüce, 34445
İstanbul, Türkiye

www.beko.com

