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DUKA BOSSE 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА 

(МОДЕЛ: KE4030-GS) 

220-240V, 50/60 Hz, 1850-2200 W, 1,7 л 
(Превод от английски език) 

 

 Преди употреба прочетете всички инструкции и указания за безопасност. 

Ако не спазвате инструкциите и указанията за безопасна употреба, се излагате 

на риск от токов удар, пожар и/или сериозно нараняване 

 

Моля, запазете всички инструкции и указания за безопасност, за да можете да 

ги използвате и в бъдеще. 

 

 

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Уредът може да бъде използван от лица с ограничени сензорни, физически и 

психически възможности, както и от лица без необходимия опит, единствено ако са под 

наблюдението на лицата, отговарящи за тяхната безопасност, или ако следват точно 

инструкциите от настоящото ръководство по правилен начин, и съзнават опасността, 

свързана с употребата му. 

 

На децата не бива да се позволява да използват уреда за игра. Също така не се 

разрешава извършване на почистване и обслужване на уреда от деца без наблюдение от 

възрастен, тъй като те не съзнават рисковете, свързани с използването на електрически 

уреди. 

 

 
 

1. Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден. 

2. Повредените кабели трябва да се подменят от производителя, от оторизиран 

сервизен център или друго квалифицирано лице, за да се избегнат рискове. 

3. Кабелът не бива да се виси от ръба на масата или плота, или да се допира до 

нагорещени повърхности. 

4. Щепселът трябва да пасва на контакта. 

5. Не променяйте щепсела по никакъв начин. 

6. Не излагайте уреда на въздействието на дъжд или влага. 

7. Почиствайте уреда с мека, влажна (но не мокра) кърпа и неагресивен препарат. 

Не използвайте разтворители, бензин или други препарати, които могат да 

повредят уреда. 

8. Транспортирайте уреда в оригиналната му опаковка, за да го предпазите от 

механични повреди. 

9. Ремонт на уреда може да бъде извършван само в квалифициран сервиз с 

оригинални резервни части. 
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10. Не оставяйте уреда включен без надзор. 

11. Ако препълните каната, врящата вода може да прелее. 

12. Не използвайте друга подложка, освен доставената за уреда. 

13. За да не причините токов удар, не потапяйте кабела или щепсела във вода или 

други течности. 

14. Не използвайте каната, ако е повредена или ви се струва, че кабелът не работи 

добре, или ако изпуснете уреда на земята. 

15. Ако кабелът е повреден, трябва да бъде сменен от професионален техник, за да 

избегнете рисковете. 

16. Уредът се нагрява по време на употреба. 

17. Поставете капака така, че парата да не е насочена към дръжката. 

18. Не махайте капака докато водата ври. 

19.  Дори при употреба на уреда по предназначение и стриктно следване на 

указанията за безопасност, е възможно наличието на остатъчен риск. 

 

 ВАЖНО! Съществува риск от изгаряне при преливане на врящата вода или 

доближаване до парата. Ако уредът е включен, не докосвайте никоя част на каната, 

освен дръжката и се уверете, че капакът е затворен добре. Каната е предвидена за 

затопляне само на вода. Не поставяйте други течности в каната. 

 

 ВАЖНО! Не свързвайте уреда с таймери или други дистанционни системи за 

управление. 

 

 ВАЖНО! Когато уредът е включен, заобикалящата го зона се нагрява от 

топлината. 

 

20. Изключвайте уреда от контакта всеки път, когато приключите работа с него, 

както и винаги, когато забележите повреда. 

21. Изключвайте уреда от контакта преди почистване или поддръжка. 

22. Когато изключвате уреда от контакта, не дърпайте кабела – дръпнете щепсела. 

23. Транспортирайте и съхранявайте уреда по безопасен начин, за да го предпазите 

от прах, влага или механична повреда. 

 

Каната се изключва автоматично, когато водата заври. Загряването може да бъде 

преустановено по всяко време с ключа за включване и изключване. 

 

Уредът може да откаже да се включи незабавно след (автоматично или ръчно) 

изключване. Моля, изчакайте 15-20 секунди, за да се охлади преди да го включите 

отново. 

 

Предназначение 

Уредът е предназначен за употреба в домашни условия, както и за други подобни 

приложения като: 

- от персонал на кухни в магазини, офиси и други работни помещения; 

- домакинства; 

- хотелски, мотелски стаи и други помещения за настаняване; 
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- семейни хотели и др. 

Използване на каната 

Преди употреба се уверете, че табелката с техническите характеристики отговаря на 

напрежението на контакта, който ще използвате. 

 

Технически параметри 

Напрежение: 220-240V 

Честота: 50/60Hz 

Изходна мощност: 1850-2200W 

 

Преди първа употреба 

Преди първата употреба на уреда го изплакнете и сварете вода няколко пъти, като 

използвате чиста вода всеки път и пълните каната до резката за маркиране на 

максималния обем. 

 

Поставете подложката на стабилна равна повърхност.  

Напълнете каната с желаното количество вода. Когато каната е включена, не 

докосвайте други части от нея, освен дръжката. Уверете се, че капакът е поставен 

добре. Проверете нивото на водата като погледнете през прозорчето. 

Водата не бива да е под минималното или над максималното ограничение, разчертано 

върху нея.  

Уверете се, че капакът е затворен добре. 

Поставете каната върху подложката в положение, в което не се клати. 

Включете уреда в контакта. 

 

Преместете ключа в позиция „I” (Включено), за да стартирате загряването. Лампичката 

ще светне. 

 

Когато водата заври, каната ще се изключи автоматично до позиция „О” (Изключено), а 

лампичката ще изгасне. Каната може да бъде изключена и ръчно с преместване на 

ключа в позиция „О”. 

 

Ако каната се изключва преди водата да заври, моля отстранете котления камък. 

Използвайте препарат от предлаганите в търговската мрежа.  

Следвайте инструкциите на производителя на препарата за почистване на котлен 

камък! 

След почистване на котления камък, измийте каната добре преди да я използвате 

отново. 

 

Почистване и поддръжка 

Преди почистване изключете уреда от контакта. Оставете го да се охлади добре. 

Използвайте мека, влажна (но не мокра) кърпа и нежен препарат. Не използвайте 

разтворители, бензин или абразивни препарати, тъй като ще повредят уреда. 

 

Не потапяйте подложката на каната във вода или друга течност. 

 

Откриване и решаване на проблеми 

При повреда, изключете уреда от контакта и се свържете със сервизния екип. 

 

Съхранение и транспортиране 
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Оставете уреда да се охлади и го изсушете преди да го приберете за съхранение. 

Съхранявайте и транспортирайте уреда по подходящ начин, т.е. като го предпазвате от 

влага, прах и механична повреда. Пазете го далеч от деца! 

 

 

 
 

Този символ означава, че след приключване на жизнения му цикъл, уредът не може да 

бъде изхвърлян заедно с останалите битови отпадъци. Потребителят е длъжен да 

предаде уреда на официална служба за рециклиране на отпадъци от електронни / 

електрически уреди. Подобни служби, като териториални центрове, магазини и други 

местни обекти образуват мрежа, чрез която можете да изхвърлите уреда. Правилните 

процедури по изхвърляне на отпадъци от електронни и електрически уреди са 

предвидени за избягване на вредните влияния върху хората и околната среда, 

произтичащи от опасните компоненти и неправилното съхранение и обработване на 

изделията.  

Използването на вещества с неблагоприятно влияние върху околната среда по време на 

жизнения цикъл на продукта и след това е сведено до минимум. 

 

 


