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 Elektriskā tējkanna De Gusto 

Modelis HK – 101 

Lietošanas instrukcija 
Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo 

instrukciju. 

Drošības padomi: 

1. Rūpīgi izlasiet šo instrukciju pirms lietošanas, saglabājiet to. 

2. Šī ierīce uzsilst lietošanas laikā, lai izvairītos no apdegumiem, neaiztieciet 

sakarsušās virsmas. 

3. Nenovietojiet tējkannu uz slapjām virsmām, vai vietās, kur tā var nokrist, vai 

iekrist ūdenī. 

4. Nelejiet tējkannā ūdeni, ja tā ir pieslēgta strāvai. Atvienojiet to no strāvas, 

izņemiet kontaktdakšu. 

5. Nelietojiet tējkannu, ja tai bojāts strāvas vads, vai kontaktdakša. Ja ierīce 

pārstāj darboties, vai rodas kādi bojājumi, jāgriežas pie kvalificēta elektriķa 

vai remonta servisā. 

6. Tējkanna ir paredzēta tikai mājas lietošanai. Neizmantojiet to komerciālai vai 

rūpnieciskai darbībai. Nelietot laukā. 

7. Izmantojiet tējkannu, kā aprakstīts instrukcijā. Cita lietošana, ko nav ieteicis 

ražotājs var izraisīt elektrošoku vai savainojumus. 

8. Negremdējiet pamatni ūdenī. 

9. Tīrot, tējkannu nelietojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Noslaukiet tējkannu ar 

mitru drānu, kas samērcēta siltā ziepjūdenī. 

10. Neizvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, kamēr tējkanna darbojas (silst 

ūdens). 

11. Neatvienojiet tējkannu, velkot aiz vada – vienmēr atvienojiet turot 

kontaktdakšu. 

12. Neļaujiet strāvas vadam pieskarties karstām virsmām.  

13. Netiniet, negrieziet strāvas vadu ap tējkannu, tad var radīt izolācijas 

bojājumus. 

14. Nenoglabājiet tējkannu, ja tā vēl karsta. 

15. Ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem un cilvēkiem ar fiziskiem un garīgiem 

traucējumiem, kuriem nav pieredzes šī produkta lietošanā. 

16. Jāuzrauga, lai bērni nespēlētos ar tējkannu. 

17. Ja bojāts strāvas vads, sazinieties ar tuvāko apkopes centru. 

18. Neuzpildiet tējkannu ar ūdeni, kad tā novietota uz pamatnes. Noslaukiet 

tējkannas apakšu, pirms liekat uz pamatnes. 

19. Lietojiet tējkannu tikai ar oriģinālo pamatni. 

20. Tējkannā vāriet tikai ūdeni, un lietojiet tā kā ražotājs to noteicis, lai izvairītos 

no ugunsgrēka, elektrošoka un traumām. 
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 Brīdinājums: Nelieciet tējkannu uz slīpām virsmām.  Nelejiet ūdeni vairāk 

par atzīmi maksimums. Nepārvietojiet tējkannu, kad tajā ir verdošs ūdens, lai 

izvairītos no apdegumiem. 

Pirms lietošanas: 

Piepildiet tējkannu ar ūdeni līdz atzīmei maksimums un ļaujiet ūdenim 

uzvārīties, atkārtojiet divas reizes. Izlejiet ūdeni, lai atbrīvotos no jebkādiem 

piemaisījumiem. Nedzeriet šo ūdeni. 

Apraksts: 

1. Tējkannas rokturis 

2. Ieslēgt (On)/Izslēgt (Off) slēdzis 

3. Tējkannas pamatne/bāze 

4. Snīpis ar filtru pret nosēdumiem 

 

Lietošana: 

1. Noceliet tējkannu no pamatnes, lai ielietu ūdeni. Nospiediet roktura pogu, 

lai tējkannas vāks atvērtos. Ielejiet ūdeni līdz vēlamajam daudzumam.( ne 

mazāk par minumu, ne vairāk par maksimumu). Nospiediet tējkannas vāku 

uz leju un novietojiet uz pamatnes. 

 Brīdinājums: Ja ūdens būs mazāk par atzīmi minimums, tējkanna var 

sabojāties. Ja ūdens būs pāri atzīmei maksimums, ūdens vāroties var pārlīt 

pāri malām. 

2. Pieslēdziet tējkannu pie strāvas un nospiediet Ieslēgt (On)/Izslēgt (Off) 

slēdzi. Pārliecinieties, ka tējkannas snīpis ir vērsts no jums. 

3. Tējkanna izslēgsies automātiski, kad ūdens būs uzvārījies. 

4. Paceliet tējkannu no pamatnes un lejiet verdošo ūdeni jūsu izvēlētajā krūzē 

vai tasē. 

5. Jūs varat pārtraukt vārīšanas procesu atkārtoti nospiežot Ieslēgt (On)/Izslēgt (Off) 

slēdzi. Brīdinājums: Neceliet tējkannu, kad tā darbojas. 

Apkope:  

1. Neremontējiet tējkannas pamatni, vai pašu tējkannu, ja kaut kas nedarbojas 

griežaties pie licenzēta speciālista.    

2. Lai paildzinātu tējkannas lietošanas laiku, regulāri jātīra ūdens nogulsnes. 

3. Vienmēr atvienojiet no strāvas avota pirms tīrīšanas.  

4. Nelieciet tējkannu, pamatni, vai strāvas vadu zem ūdens. 

5. Nelietojiet stipru ķīmiju vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, lai attīrītu tējkannas 

ārpusi, lai izvairītos no tējkannas saskrāpēšanas. 

6. Ir nepieciešams atbrīvoties no ūdens nogulsnēm. Pārkaļķošanās ir atkarīga no 

ūdens cietības un tējkannas lietošanas biežuma. 
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 Tīrīšana:  

1. Ielejiet tējkannā 0,5l etiķa un pielejiet ūdeni līdz atzīmei maksimums, ļaujiet 

šķidrumam stundu iestāvēties. 

2. Izlejiet šķidrumu un noslauciet nogulsnes ar sausu un mīkstu drānu. 

3. Ielejiet tējkannā ūdeni uz uzvāriet, pēc tam ūdeni izlejiet ārā. Atkārtojiet 

vismaz divas reizes. Nogulsnēm būtu jābūt prom, un tējkanna ir atkal ir gatava 

lietošanai. 

Īpašības: 

 Ātri vārāmā tējkanna ietaupa laiku un enerģiju.  

 Automātiskā izslēgšanās aizsargā no ūdens izvārīšanās sausai.  

 Tējkannu uz pamatnes var pagriezt 360° leņķī. 

 Strāvas vadu var glabāt zem pamatnes un pielāgot jums nepieciešamā 

garuma vajadzībām. 

       Tehniskie parametri:  

 Tilpums 1,8 L 

 Automātiskā izslēgšanās 

 Pret nosēdumu filtrs 

 LED apgaismojums 

 Elektrības vada garums: 67cm 

 Jauda: 1850-2200W 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas 

rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza 

izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas 

rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga 

iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu 

lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci 

nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi 

īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un 

savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek 

apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces 

otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja 

vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

Importēts no Čehijas republikas. 
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