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DUKA BOJE 

 
CANA ELECTRICA 
(Traducere din engleza) 

 

 
 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 

CARACTERISTICI PRODUS 

 

1. AC: 220-240 V; Hr: 50 Hz; Putere: 2000-2400 W; Capacitate: 1,7 l. Consumul de 

energie în regim așteprate: max. 1,0 W; 

2. Încălzirea poate fi controlata; moduri de încălzire de la 70°С, 80°С, 90°С și 100°С; 

3. Păstrare de temperatura inteligentă cu moduri 70°С, 80° și 90°С 

4. Șase butoane cu senzor +6LED țeava luminoasă + signal pentru indicare operațiunii. 

5. Buton START/CANCEL (START / STOP): Pentru start/ stop încălzirii. 
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6. Buton HOLD TEMP (MENȚINEREA TEMPERATURII): Pentru pornire sau oprire cu 

funcție pentru păstrarea temperaturii. 

7. Buton pentru temperatura apei 70°С - 100°С: Pentru selectarea temperaturii din 70°С, 

80°С, 90°С sau 100°С. 

 

INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE 

 

1. 1. Înainte de utilizare, verificați mai întâi dacă tensiunea necesară pentru cana electrica 

corespunde cu cea care vă este furnizată. Dacă există o discrepanță, nu utilizați produsul 

pentru a evita potențiale incidente. 

2. Vă rugăm să așezați produsul pe o suprafața dreaptă ca să evitați riscul de răsturnare 

care poate provoca incident. În timpul utilizării ștecherul trebuie să fie băgat bine în 

contact. 

3. Vă rugăm să alegeți capacul potrivit. Aparatul are capac pentru apa (Figura 1) și capac 

pentru ceai (Figura 2). 

4. Aparatul are dispozitiv pentru oprirea automata atunci când nu are apă, datorită căruia 

se evita un potențial incident. 

5. 5. Dacă tot lichidul fierbe în timpul utilizării, deconectați mai întâi aparatul și adăugați 

cantitatea necesară de apă rece pentru a răci baza electrică fierbinte și pentru a reseta 

dispozitivul de închidere. Când utilizați aparatul pentru prima dată, încălziți apă și 

turnați-o, după care puteți utiliza aparatul în mod normal. 

6. În baza cănii sunt șase luminițe, care arata temperatură selectată (70°С, 80°С, 90°С sau 

100°С) și indica funcțiile pentru păstrarea căldurii și pornirea alimentării. 

7. 7. Filtrul de ceai detașabil poate fi dezasamblat folosind o metodă specială de 

dezasamblare conform marcajului de demontare (Figura 3). 
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 Фигура 1   Фигура 2        Фигура 3 

                Отворено – Затворено 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTARE GENERALĂ A ULCIORULUI ȘI A BAZEI 

 
 

  Figura 4      Figura 5 

 

1 – Gât scurgere      6, 7, 8, 9 – Buton pentru selectarea temper 

2 – Capac     10 – Buton pentru păstrarea temperaturii 

3 – Mâner      11 – Buton pentru pornire/oprire 

4 – Corp sticla 

5 – Baza  

 

MOD DE UTILIZARE 
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1. 1. Pentru a încălzi apa, apăsați butonul pentru a deschide capacul prezentat în Figura 6; 

capacul se va deschide când butonul se întoarce înapoi, după care îl puteți scoate. Dacă 

faceți ceai, puteți îndepărta direct capacul (așa cum se arată în Figura 7), puneți ceaiul 

în filtrul detașabil și adăugați cantitatea necesară de apă la nivelul dorit între cantitatea 

minimă MIN și MAX maximă de apă vizibilă pe ulciorul. 

2. 2. După ce turnați apă, puneți bine capacul; ridicați filtrul detașabil (Figura 8) după 

instalarea capacului și așezați ulciorul pe bază; conectați și veți auzi un bip dublu, după 

care toate luminile se vor aprinde timp de o secundă și fierbătorul va intra în modul 

standby dacă nu se efectuează nicio altă operațiune. 

3. 3. Dacă temperatura de încălzire este setată, lumina corespunzătoare se va aprinde și 

încălzirea va începe după apăsarea butonului de încălzire. Lumina se aprinde, se aude 

un bip dublu, iar indicatorul de temperatură se aprinde când se încălzește la nivelul setat, 

după care fierbătorul intră în modul de așteptare dacă nu este pornită nicio altă 

operațiune în următorul minut. 

4. 4. Apăsați butonul de economisire a căldurii pentru a activa și apoi a opri funcția. 

Funcția de reținere a căldurii se aplică numai la temperaturi de 70 ° C, 80 ° C și 90 ° C, 

dar nu și la 100 ° C. Dacă selectați funcția de reținere a căldurii, aceasta se va opri 

automat când temperatura este setată la 100 ° C. 

Dacă activați funcția de economisire a căldurii, dar butonul de încălzire nu este apăsat 

în următorul minut, funcția de economisire a căldurii va fi anulată și aparatul va intra în 

modul de așteptare. 

Dacă selectați funcția de economisire a căldurii și apăsați butonul de încălzire pentru 

următorul minut, cronometrul de economisire a căldurii va fi activat automat timp de 30 

de minute. 

5. 5. Dacă ledul de temperatură clipește în timpul încălzirii, aceasta indică temperatura 

setată, iar dacă se aprinde fără să clipească, înseamnă că temperatura va fi atinsă sau 

depășită.; 

6. Altele 

Dacă nu este selectat mod pentru menținerea temperaturii, cana va fi ridicată de la baza 

din regim de așteptare ca să poate fi programată. 

Dacă funcția de păstrarea căldurii este selectată și vasul se ridicat de la bază, setarea va 

fi menținută înainte de ridicare; dacă baza nu detectează prezența unui ceainic în 

următorul minut, se aude un semnal sonor care indică faptul că aparatul intră în modul 

standby și programul pornește din nou; dacă baza prinde cana înainte de următorul 
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minut, ridicarea frontală va continua. În regim de așteptare toate luminile LED sunt 

oprite și procesul pentru încălzire se suspendă și începe din nou. 

Dacă cana nu este așezat pe bază în modul de așteptare, butoanele și luminile nu 

funcționează. 

 

 
    Фигура 6          Фигура 7         Фигура 8 

 

 

DESCRIERE DEFECȚIUNI 

 

1. În cazul unui scurtcircuit NTC, toate luminile clipesc și procesul de încălzire se oprește, 

după care toate butoanele se dezactiveaza.  

2. Când circuitul NTC este deschis, toate luminile clipesc și procesul de încălzire se 

oprește, după care toate butoanele sunt dezactivate. 

      3. Când lichidul iese din cană, toate luminile vor începe să clipească și procesul de încălzire 

se va opri, după care toate butoanele se vor dezactiva. 

ATENȚIE 

 

1. 1. Acest produs este destinat încălzirii apei și prepararea ceaiului în spații închise și este 

interzisa turnarea altor lichide sau folosirea lui în alte scopuri. În timpul utilizării, nu 

puneți capacul pe ceai după ce a fiert apa! 

2. Înainte de utilizare asigurați-vă că ați turnat apă înainte să porniți alimentarea. 

3. Nu turnați mai mult lichid decât nivelul maxim, ca să evitați riscul de ieșire, deoarece 

poate provoca arsuri.  

4. Mutați cană după ce este scoasă din priză. Prindeți cană cu apă fiartă doar de mâner, ca 

să evitați riscul de ardere.  
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5. În timpul utilizării nu lăsați cablul sa atârne din masă sau locuri asemănatoare ca să 

evitați riscul de incidente. 

6. 6. Pentru a preveni erodarea componentelor interne, nu scufundați cana în lichid. Citiți 

instrucțiunile de detartrare. 

7. Dacă cablul are defecțiune trebuie să îl returnați producătorului sau să îl Ако 

предоставения кабел за захранването се повреди, го върнете на производителя sau 

personalul de service sau o altă persoană calificată pentru a evita eventualele riscuri. 

8. 8. Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități 

fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane care nu au experiența și 

cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care au primit instrucțiuni de utilizare a 

aparatului sau sunt în conformitate cu supravegherea unei persoane care este 

responsabilă pentru siguranța acestora. 

9. Aparatul nu poate și nu trebuie folosit de către copii pentru joacă! 

Acest produs este destinat pentru uz casnic sau inclusiv: 

În bucătăriile pentru personalul din magazine, birouri și alte tipuri de mediu de lucru; 

La ferme 

Dacă cană este prea plină cu apă, din ea poate să iese apă fiartă.  

Nu scufundați apă în lichide. Cană trebuie mereu să fie utilizată pe bază cu care este 

livrată. 

10. Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător 

 

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, nu îl aruncați împreună cu alte deșeuri menajere; 

returnați-l la un punct de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și 

electronice. Simbolul de pe produs, instrucțiunile de utilizare și ambalajul vă vor ghida către 

metodele corecte de eliminare. Materialele sunt potrivite pentru reciclare, așa cum este indicat 

pe etichetă. Reciclând aparatul sau materialele de orice fel, contribuiți la protecția mediului 

înconjurător. 

Vă rugăm să contactați administrația relevantă pentru îndrumări privind eliminarea/aruncarea 

aparatului. 
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CURĂȚARE TARTRULUI 

 

1. Curățare 

 

Înainte de a curăța aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție secțiunea „Avertismente”. 

Înainte de a curăța aparatul, scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească; 

Ștergeți exteriorul și baza canei cu un prosop umed, apoi uscați-l cu o cârpă uscată. Nu folosiți 

materiale de curățare dure, deoarece acestea vor zgâria corpul cănii. 

Curățați și îndepărtați reziduurile și murdăria cu apă și vero sau alt agent de curățare, dar nu cu 

acizi agresivi sau alți detergenți corozivi. 

 

2. Detartrare 

 

Curățați regulat tartrului din cana pentru a asigura o durată de viață mai lungă a produsului. 

În condiții normale de utilizare, curățați tartrului de cel puțin două ori pe an. 

Se toarnă oțet pe locul indicat de cantitatea maximă de lichid și încălziți. 

Deconectați de la sursa de alimentare (scoateți ștecherul); 

Lăsați oțetul fiert să stea peste noapte în cana, apoi îl aruncați; 

Se toarnă apă în crestătură pentru a indica cantitatea maximă de lichid și se aduce la fierbere, 

apoi se toarnă; spălați murdăria și oțetul rămas; 

Spălați cana cu apă curată pentru a îndepărta depunerile. 

 


