
Инструкции за употреба
Bredemeijerна чайници ®

Благодарим Ви, че закупихте този оригинален продукт на марката ® Моля, прочеBredemeijer . -
тете внимателно тези инструкции за употреба и ги спазвайте, за да се радвате по-дълго време
на продукта!

Преди първата употреба, измийте чайника с топла вода и малко препарат за съдове. Изплак-
нете обилно с вода и подсушете с чиста и мека кърпа. Ако по вътрешността остане варовик/
котлен камък (възможна е поява при по-твърда и варовита вода), можете да го почистите с
разтвор от бял оцет, сода бикарбонат и вода. Винаги след почистване изплаквайте обилно
чайника с вода.

ВНИМАНИЕ! НЕ всички метални чайници са подходящи за котлон или директно нагряване!
Преди да използвате Вашия чайник за първи път, прочетете внимателно тези инструкции!

Препоръки за използване:
Металните чайници от серия ® могат да бъдат използвани на газови, електрически,Asia

Cosy , Cosy Manto, Duet ,Каните за чай от серии ® ® ®стъклокерамични и индукционни котлони.
Minuet® НЕ СА подходящи за използване директно върху източник на топлина (котлон, открит
пламък и др.)

не пълнете чайника до ръба. Врящата вода може да излезе от него!НИКОГА
Дръжката, чучура и капакът на чайника се нагорещяват при използване. Докос-ВНИМАНИЕ!

вайте частите и тялото на чайника само с подходящи за целта ръкавици или кърпа! Чайникът
е подходящ за почистване в съдомиялна машина. Този чайник подходящ заВНИМАНИЕ! НЕ Е
употреба във фурна или микровълнова печка! Когато го използвате, внимавайте с пренасянето
му! Той е пълен с гореща или вряла вода. Невнимателното боравене с горещия чайник и него-
вото съдържание може да доведе до изгаряния и/или други наранявания!
Дръжте далече от деца!



Чайниците от тази серия са изработени от чугун. Преди първа употреба измийте вътрешната и
външната страна на чайника с топла сапунена вода. Изплакнете обилно с течаща вода и
подсушете добре. Преди да приготвите чай, темперирайте чайника с вряла вода, за да ускори-
те процеса. Силата на чая зависи от количеството чаени листенца/чаени пакетчета и времето,
за което са накиснати във врялата вода. След употреба, изплакнете чайника с топла вода.

Всички части на чайника могат да се нагорещят, когато е пълен с вряла вода. Па-ВНИМАНИЕ!

зете се от изгаряния и наранявания!

Почистване:

Вътрешността на тези чайници е емайлирана и може да се почиства с мека кърпа. изпол-НЕ
звайте абразивни препарати за почистване. използвайте абразивни и твърди гъби, тел,НЕ
стъргалки и др. предмети, които могат да повредят емайлираната вътрешност или външната
страна на чайника! Вътрешния емайл ще потъмнее и/или ще се оцвети в тъмно кафяво с вре-
мето и ще подобри вкуса на чая. Това е нормален процес и не е повод за притеснения. Емай-
лът може да се повреди и напука при температурен шок и/или изпускане/удар на чайника.

Чугунените чайници подходящи за почистване в съдомиялна машина!ВНИМАНИЕ! НЕ СА

Поддръжка:

За да предотвратите това, периодичноЧугунът е материал, по който може да се появи ръжда.
можете да намазвате външната страна и ръбовете около капака и чучура с мека кърпа, напое-
на със зехтин. Не намазвайте емайлираната вътрешност! След като сте изпол-ВНИМАНИЕ!

звали чайника, изплакнете с топла вода и подсушете добре, с мека кърпа, преди да го прибе-
рете. Съхранявайте капака отделно, или поставяйте парче домакинска хартия между него и
чайника, за да предотвратите появата на ръжда.

Употреба:

Чайниците от чугун могат да бъдат използвани върху всички видове котлони. могат даНЕ
бъдат използвани в микровълнова фурна. Времето, необходимо на водата да заври, зависи от
типа и силата на котлона. не поставяйте празен чайник върху източник на топлина!НИКОГА
Когато го използвате върху газов котлон или открит огън, го поставете така, че пламъците да
не доближават страните му. Внимавайте с горещия чайник, дръжката и капака му! Затоплянето

-на чайника върху източници на топлина може да доведе до промяна в цвета. Това не е причи
на за притеснения и рекламации. За да поддържате чая топъл за по-дълъг период от време,

-можете да използвате предлаганите подложки за чугунени чайници в комбинация с чаена све
щичка. поставяйте горещия чайник директно върху масата/кухненския плот.НИКОГА НЕ
Винаги използвайте топлоустойчива подложка!
Дръжте далече от деца!

Инструкции за употреба
Bredemeijerна чайници ®

Серия ®Asia



Инструкции за употреба
Bredemeijerна кани за чай ®

Серия ® и ®Cosy Cosy Manto
Каните за чай от т зи серии разполагат с висококачествени капаци, изработени от неръждаеe -
ма стомана. Към тях се предлагат и филцови покривала, с чиято помощ чаят остава горещ до
45 минути (при пълен на 90% чайник, предварително темпериран с вряла вода). Основата на
тези кани за чай е изработена от висококачествена керамика.

Инструкции за употреба и поддръжка:

Преди употреба темперирайте каната с вряла вода. След това я напълнете с вряща вода и
добавете чай на листа или на пакетчета. Силата на чая зависи от количеството чаени листен-

-ца /чаени пакетчета и времето, за което са накиснати във врялата вода. След употреба изплак
нете с гореща вода.

Почистване:

Вътрешната част на каната може да бъде почиствана с гореща вода и мека четка или гъба.
Можете да я почиствате и в съдомиялна машина, но без да използвате абразивни препарати!

не използвайте химикали или твърди и абразивни гъби/четки, за да почистите вътре-НИКОГА
шната или външната страна на каната. използвайте химикали и препарати за отстранява-НЕ
не на наслоен варовик. Стоманеният капак подходящ за почистване в съдомиялна маши-НЕ Е
на! Външната страна на капака е покрита със слой, който не му позволява да бъде изцапан и
замърсен. Не е необходима специална поддръжка. Можете да го полирате периодично с мека
кърпа. Всяко нараняване на защитния слой на капака (надрасквания, огъвания, удар и др.) мо-
же да доведе до обезцветяване и/или поява на петна. Те не могат да бъдат отстранение, зато-
ва избягвайте да наранявате покритието!

Вътрешността на тази кана за чай може да потъмнее и/или да се оцвети в тъмноВНИМАНИЕ!

кафяво с времето. Това не е повод за притеснение и не влияе върху свойствата и качествата
L. Тази кана за чай няма свойствата за задържане на топлина, както изолирана термобутилка/
термос.

ВНИМАНИЕ! НИКОГА не поставяйте този артикул във фурна, микровълнова печка или върху
източници на топлина (котлон, открит огън и др.)! Когато използвате каната за чай, имайте
предвид, че тя вероятно е пълна с гореща или вряла вода! Неправилното боравене с нея
може да доведе до наранявания/изгаряния!
Дръжте далече от деца!

Без капак С капак
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Инструкции за употреба
Bredemeijerна кани за чай ®

Серия ® и ®Duet Minuet
Каните за чай от т зи серии са с двустенна изолация, което запазва аромата и топлината наe
чая за по-дълго време. Те са подходящи за всякакъв вид чай.

Инструкции за употреба и поддръжка:

Преди употреба темперирайте каната с вряла вода. След това я напълнете с вряща вода и
добавете чай на листа или на пакетчета. Силата на чая зависи от количеството чаени листен-

-ца /чаени пакетчета и времето, за което са накиснати във врялата вода. След употреба изплак
нете с гореща вода. При поставяне на капака, отвора за парата трябва да сочиВНИМАНИЕ!

към дръжката.

Почистване:

Почистете външната страна на каната с мека кърпа. Вътрешността можете да почиствате с
гореща вода и мека четка/гъба. не използвайте абразивни препарати, силни химика-НИКОГА
ли, твърди или абразивни гъби, четки и др., за да почиствате този продукт! Не оставяйте чай,
вода или други течности да престояват в нея. Външната част на каната за чай,ВНИМАНИЕ!

нейния капак и нейната дръжка могат да се нагорещят по време на употреба!

По вътрешността на каната могат да се появят тъмни петна в резултат на упот-ВНИМАНИЕ!

ребата L. Тези петна, оцветявания и/или потъмняване са напълно нормални! Те не са признак
за притеснение и не оказват влияние върху свойствата и качествата на каната за чай. Те до-
принасят за обогатяването на вкуса на приготвения чай. Тази кана няма свойствата на изоли-
рана термобутилка/термос и не може да бъде използвана като такава.
ВНИМАНИЕ! Не всички чайници и кани за чай са подходящи за почистване в съдомиялна ма-
шина. Ако на дъното на чайника/каната за чай има символ          то той/тя е подходяща за почи-
стване в съдомиялна машина.

ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ поставяйте тези двустенни кани за чай във фурна, микровълнова
печка, върху котлон и/или друг източник на топлина (в това число и свещ или чаена свещичка)!
Когато използвате този продукт, имайте предвид, че той вероятно е пълен с гореща/вряла вода.
Бъдете изключително внимателни! Неправилната употреба може да доведе до наранявания
и/или изгаряния!
Дръжте далече от деца!


