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Моля, прочетете внимателно и запазете тази Инструкция за употреба бъдеща референция. 

МОДЕЛ : FK-17312BU



 
 

Наименование на компонентите: 

 

1) Стъклено тяло                                    

2) Капак на каната 

3) Ключ за включване и изключване 

4) Дръжка на каната 

5) Отвор за изтичане на водата 

6) Кабел 

7) Основа на каната 

8)Декорация на дръжката(Капак) 

 9)Бутон за отваряне на капака



Функции: 

1. Лесна за употреба и експлоатация електрическа кана. 

2. Прибиране на захранващия кабел на корпуса и 360-градусова ротация. 

3. Бързо варене, което пести време и енергия. 

4. Безопасна за употреба: устройство за защита, автоматично изключване на 

захранването, докато водата кипи, защита от прегряване. 

 

Инструкцията за експлоатация: 

1. Поставете електрическа кана върху равна повърхност или платформа. 

2. Преди да напълните с вода, премахнете каната от основата й. Отворете капака на 

каната и налейте вода. Нивото на водата не трябва да е по-ниско от нивото на 

минимума вода и не по-високо от максимума на нивото на водата, така както е 

отбелязано върху каната. 

  Внимание: Ако водата е прекалено много, врящата вода ще прелее. 

3. Затворете капака на каната, сложете каната върху базата, която се свързва към 

гнездото. 

 Внимание: корпуса е необходимо да се използва заедно със съответната база 

захранване! 

4. Включете захранващия кабел в 220-240V мрежово захранване. 

5. Натиснете ON / OFF бутона, светлината ще се включи и водата ще започне да ври. 

6. След кипене, каната прекъсва захранването автоматично, тогава светлината се 

изключва. 

7. По време на процеса на кипене на водата, можете да прекъснете мощността, когато 

поискате. 



 

8. След автоматичното изключване, можете да включите захранването отново. Но 

трябва да се изчака в продължение на 30-60 секунди, за да се достигне температурата в 

студена индукция на устройството, след това можете да включите отново захранването. 

9. Премахнете тялото на каната далеч от основата за захранване, защото врящата вода 

може да прелее. 

10. След използване, каната може да се върне към основата на захранването, но трябва 

да се изключи. 

 

Мерки за безопасност: 

1.Не включвайте уреда с мокри ръце. 

2. Не включвайте в контакт, в който са включени няколко други уреда. 

3. Не включвайте в гнездото, където Ампер натоварването е по-малко от 10А. 

4. Не използвайте, ако кабела на щепсела е повреден или щепсела на захранването не 

се побира в контакта безопасно. 

5. Не променяйте частите на каната и не я поправяйте сами. 

6. Не използвайте уреда в близост до пламък или влажни места. 

7. Не използвайте на места, където децата могат лесно да го докоснат, не позволявайте 

на деца да използват устройството сами и да си играят с него. 

8. Не поставяйте уреда върху нестабилна повърхност. 

9. Не движете уреда, когато се използва. 

10. Никога не загрявайте каната празна. 

 

 



11. Не поставяйте метални предмети като ножове, вилици, лъжици, капаци, бидони и 

алуминиево фолио върху капака на каната, както и вътре в нея. 

12. Не поставяйте уреда на място, където децата могат да се докоснат до него, защото 

могат да се опарят. 

13.При употреба на каната, моля винаги използвайте дръжката за Ваша безопасност и 

не докосвайте корпуса или горещата пара. Преди да заври водата, затворете капака на 

каната и не отваряйте капака преди кипене, за избегнете изгаряне. 

14. Не се позволява използването на електрическата кана за затопляне на други 

течности, освен вода. По време на използването на каната, не се позволява да се 

налива вода над допустимия Max (Максимум на нивото на водата ) и по-малко от 

допустимия Min (Минимум на нивото на водата). Освен това не се допуска завиране и 

употреба на каната без вода в нея. 

15. Не се позволява да се накисва захранващия кабел или поставката на уреда във вода 

или друга течност, за да се избегне всякаква опасност. Без професионална проверка, не 

се позволява да използвате друг захранващ кабел. Ако нещо не е наред със 

захранващия кабел, той трябва да се замени от професионалисти или оторизирани 

лица. 

16. Не се позволява свързването на захранването в случай, че няма вода в каната. 

17. При всяка неизправност на електрическата кана, тя трябва да се изпрати на 

оторизиран сервиз за ремонт, вместо да я ремонтирате сами. Използвайте уреда само с 

предназначените за него компоненти, осигурени от производителя. 

 

 

 



18. Каната трябва да се използва заедно със съответната предназначена за нея основа, 

която има извод за захранване. 

Забележка: Най-важните предпазни мерки и инструкции за безопасност, 

съдържащи се в това ръководство не могат да покрият всички възможни условия 

и ситуации, които могат да възникнат. Моля да се има предвид, че здравия разум 

и предпазливост са необходими фактори в използването и експлоатацията на тази 

електрическа кана. 

 

Почистване: 

1. Извадете щепсела от захранването преди почистването на каната. 

2. Напълнете 0,5 л. оцет в каната и киснете в продължение на повече от един час, 

добавете две лъжици лимонена киселина в нея и налейте вода до Max (Максимума за 

вода), после подгрейте водата докато заври, оставете за 30 минути и след това 

изплакнете каната с чиста вода. 

3. Изсипете течността и използвайте влажна кърпа, за да почистите каната. 

4. След първоначалното кипене, налейте отново вода в каната и повторете процеса . 

Повторете в продължение на четири или пет пъти, след което каната може да се 

използва по предназначение. 

5. Ако е необходимо, повторете горната процедура няколко пъти. 

 

 

 

 



 

 
„Изхвърляне на отпадни електрически и електронни уреди от крайни потребители в Европейския 
съюз” 
Символът върху продукта или опаковката сочи,че този продукт не може да се изхвърля заедно с 
битовите отпадъци.Потребителят е отговорен за изхвърляне на такъв вид отпадъци,особено 
електрически и електронни,в определената за това „точка”.Разделното събиране и рециклиране на 
това оборудване допринася за опазване на природните ресурси и гарантира рециклирането им с оглед 
опазване на околната среда и здравето.За по-подробна информация относно реда за изхвърляне на 
електрически и електронни отпадъци следва да се обърнете към местните компетентни 
власти,службата за събиране на битови отпадъци или фирмата,от която сте закупили продукта. 
 
ВАЖНО 

Волтаж: 220-240V~ 
Честота: 50-60Hz 
Мощност: 1850-2200W 
 

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, 
сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са 
наблюдавни или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната 
безопасност! 
 
Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда! 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
Марка,Модел: FINLUX, FK-17312BU 
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MODEL: FK-17312BU



 

IMPORTANT SAFEGUARDS 
 
1. Read all instructions before using. 
2. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on 

the appliance (underside the kettle & base) corresponds with the voltage in your 
home. If this is not the case, contact your dealer and stop using the kettle. 

3. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface. 
4. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven. 
5. Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heat 

elements. 
6. Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface out of reach of children, this will 

prevent the kettle from overturning and avoid damage or injury. 
7. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric 

plugs or kettle in water or other liquids. 
8. While water is boiling, or just after the water has been boiled, avoid contacting with 

steam from the spout.  
9. Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle 

too fast. 
10. Be careful of refilling when the kettle is hot. 
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a 
person responsible for their safety. 

12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
13. Do not touch the hot surface. Use the handle or the button. 
14. The attached base can not be used for other than intended use 
15. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water. 
16. The appliance is not a toy. Do not let the children play it. 
17. The kettle is for household use only. Do not use outdoors. 
18. The use of accessories, which are not recommended by the appliance manufacturer, 

may result in fire, electric shock or personal injury. 
19. Unplug the kettle from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the 

kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance. 
 
 



 

20. To disconnect, turn any control to “off,” then remove plug from wall outlet. 
21. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service 

agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 
22. Do not use the appliance for other than intended use. 
23. The kettle can only use with the stand provided. 
24. If the kettle is overfilled, boiling water may spill out. 
25. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding 

may occur if the lid is removed during the brewing cycles. 
26. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: 

– Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; 
– Farm houses; 
– By clients in hotels, motels and other residential type environments; 
– Bed and breakfast type environments. 

27. Do not remove the screws on the live parts at and time and the professional technical 
service center must be used for the disassembly and maintenance.  

28.Save these instructions. 
 
This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way 
and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be 
made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance 
and its cord out of reach of children aged less than 8 years. 
 

 



 

KNOW YOUR WATER KETTLE 

 
 
BEFORE USING YOUR KETTLE  
If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you should clean your 
kettle before use by boiling the Max capacity of water once and then discarding the water. 
Wipe the surface with damp cloth.    
NOTE: The max capacity of kettle is 1.7L. 
 
 
USING YOUR WATER KETTLE 
1. Place the unit on the level surface. 
2. To fill the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the lid 

release button, fill with the desired amount of water, and then close the lid. 
Alternatively, the kettle may be filled through the spout. The water level should not 
exceed MAX marks or sit below MIN level. Too little water will cause the kettle 
switching off before the water has boiled. 

 



 

NOTE: Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the 
spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before plugging the power 
outlet. 

3. Position the kettle on the power base.  
4. Connect the plug into a power outlet. Press down the On/Off switch, the indicator will 

light up. Then the kettle will start to boil the water, once the water has being boiled the 
On/Off switch will be off automatically. You can shut off the power by lifting the 
On/Off switch at any moment during boiling water. If you want to boil water again, 
only press down the On/Off switch directly to restart the kettle.  
NOTE: Ensure that the On/Off switch is free of obstructions and the lid is firmly 
closed, the kettle will not turn off if the switch is constrained or if the lid is opening. 

5. Lift the kettle from the power base and then pour the water. 
NOTE: Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water 
may result in scald, besides, don’t open the lid while the water in the kettle is hot. 

6. The kettle will not re-boil until the On/Off switch is pressed down again. The kettle 
may be stored on the power base when not in use. 
NOTE: Always disconnect the power supply when not use. 

 
 
BOIL-DRY PROTECTION 
Should you accidentally let the kettle operate without water, the boil-dry protection will 

automatically switch off the power. If this occurs, allow the kettle to cool before filling 

with cold water to reboil. 

 

 
CLEANING AND MAINTENANCE 
Always disconnect the appliance from the power outlet and cool it down completely 
before cleaning. 
1. Never immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to 

contact with these parts. 
2. Wipe the appearance of body with a damp cloth or cleaner, never use a poisonous 

cleaner. 
 
 



 

3. Remember to clean the filter at intervals. For easier cleaning, detach the filter and then 
replace it after cleaning. 
CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the 
outside of the kettle to prevent the gloss loss. 

4. When not in use, the power cord can be stored at the bottom of the appliance. 
5. When not use or storage, the power cord may be wound under the bottom of kettle. 
 
 
REMOVAL OF MINERAL DEPOSITS 
Your kettle should be periodically descaled as the mineral deposits in tap water may form 
scale at the bottom of kettle interior so as to cause the operation less efficiency. You can 
use the commercially available descaler and follow the instructions on the package of 
descaler. Alternatively, you may follow the below instructions to use the white vinegar. 
1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar, then adding water to the amount so as to 

cover the bottom of kettle completely. Leave the solution in the kettle overnight. 
2. Then discard the mixture in the kettle, then filling the kettle with clean water, boiling 

and then discard the water. Repeat several times until the odor of vinegar has been 
flushed away. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a 
damp cloth. 

 
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL 

 
 
 
 
 
 
 

You can help protect the environment! 
Please remember to respect the local regulations: 
hand in the non-working electrical equipments to 
an appropriate waste disposal center. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


