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Cană electrică 
SWK 2000

Curăţarea şi îndepărtarea depunerilor din cană
În cazul unei utilizări normale, următoarea frecvenţă a curăţării depunerilor este recomandată: 
odată pe lună.

8% oţet alb. Umpleţi cana cu 1/2 l de oţet 8% şi lăsaţi să-şi facă efectul timp de două ore. 
Goliţi cana, umpleţi cu apă curată, fierbeţi apa şi goliţi cana. Este recomandat să fierbeţi apă
pură de 4-5 ori, înainte ca această cană să fie folosită din nou pentru pregătirea băuturilor
fierbinţi.

acid citric. Fierbeţi în cană 1/2 l de apă, după care adăugaţi 30 g de acid citric şi lăsaţi să-şi 
facă efectul timp de o jumătate de oră. Goliţi cana, umpleţi cu apă curată, fierbeţi apa şi goliţi
cana. Este recomandat să fierbeţi apă pură de 4-5 ori, înainte ca această cană să fie folosită
din nou pentru pregătirea băuturilor fierbinţi.

Curăţaţi partea exterioară a cănii cu o cârpă moale, umezită cu apă călduţă şi un agent de 
curăţare uşor. Pentru curăţarea bazei, folosiţi doar o cârpă curată. Nu folosiţi agenţi abrazivi de 
curăţare, solvenţi etc. pentru a curăţa cana.

Caracteristici tehnice
220-240 V ~ 50 Hz, 1850-2200 W
capacitatea 2,0 l

menajer. Vă rugăm să eliminaţi acest produs ca deşeu la un punct de colectare pentru reciclarea

europene, este posibilă returnarea produselor la distribuitorul local, la achiziţionarea unui nou produs. Prin

să solicitaţi mai multe informaţii de la autorităţile locale sau de la cel mai apropiat centru de colectare

Pentru entităţile de afaceri din statele Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi ca deşeu un aparat electric sau electronic, solicitaţi informaţiile necesare de la vânzător sau

distribuitor.

Eliminarea ca deşeu în ţările din afara Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi ca deşeu acest produs, solicitaţi informaţiile necesare cu privire la metoda corectă de eliminare de

la autorităţile locale sau de la vânzător.

Acest produs este în conformitate cu reglementările de bază UE corespunzătoare tipului său.
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