
 

 

Описание 

1. Регулатор за температура 

2. Индикатор за температура 

3. Зона за готвене 

 



 

Подходящи съдове за готвене 

• Използвайте само съдове, описани в инструкциите за употреба. 

• За употреба с котлона са подходящи съдове с равно, солидно дъно и с 

диаметър, сходен с този на зоната за готвене. Не използвайте съдове с 

неравно, изпъкнало или вдлъбнато дъно. 

 

Първоначална употреба 

• При първоначално включване е възможно устройството да отдели малко 

дим и специфичен мирис за кратко време. Това е нормално. 

 

Безопасност  

Общи мерки за безопасност  

• Внимателно прочетете ръководството преди употреба. Запазете 

ръководството за справки в бъдеще.  

• Производителят не носи отговорност за последващи щети или за щети на 

имущество или лица, причинени от неспазване на инструкциите за 

безопасност и неправилна употреба на изделието.  

• Устройството може да се използва от деца на възраст от 8 години и по-

големи и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени 

способности или липса на опит и познания, ако те бъдат наблюдавани или 

са били инструктирани относно използването на уреда по безопасен 

начин, и осъзнават възможните опасности. Деца не трябва да играят с 

устройството. Почистването и поддръжката на уреда не бива да се 

извършва от деца без надзор.  

• За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате устройство за 

остатъчен ток (RCD) в електрозахранващата мрежа на банята. Това 

устройство трябва да е със стойност на номиналния работен ток не по-

висока от 30 mA. Обърнете се за съвет към този, който инсталира 

устройството.  

• Използвайте устройството само за целите, за които е предназначено. Не 

използвайте устройството за други цели, различни от указаните в 

ръководството.  



• Не използвайте устройството, ако някоя част е повредена или дефектна. 

Ако устройството е повредено или дефектно, сменете устройството 

веднага.  

• Устройството е подходящо само за употреба на закрито. Не използвайте 

устройството на открито.  

• Устройството е подходящо само за домашна употреба. Не използвайте 

устройството за търговски цели.  

• Не използвайте устройството в близост до вани, душове, мивки или 

други съдове, съдържащи вода.  

• Не излагайте устройството под въздействие на вода или влага. • Не 

запушвайте вентилационните отвори.  

 

Електрическа безопасност  

• За да намалите риска от токов удар в случая, ако продуктът се нуждае от 

сервиз, той трябва да се отваря само от оторизиран техник.  

• Изключете устройството от електрическата мрежа и друго оборудване, 

ако има вероятност да възникне проблем.  

• Не използвайте устройството ако захранващият кабел или захранващият 

щепсел е повреден или дефектен. Ако захранващият кабел или щепселът е 

повреден или дефектен, той трябва да бъде подменен от производителя 

или оторизиран сервиз.  

• Преди употреба, винаги проверявайте дали мрежовото напрежение е 

същото като напрежението на табелката на устройството.  

• Не движете устройството чрез дърпане на захранващия кабел. Уверете 

се, че захранващият кабел не може да се заплете.  

• Не потапяйте уреда, захранващия кабел или щепсела във вода или други 

течности.  

• Не оставяйте устройството без надзор, докато захранващият щепсел е 

свързан към електрическата мрежа. 


