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SAGE IESAKA 
VISPIRMS 
RŪPĒTIES PAR 
DROŠĪBU
Sage lieliski apzinās drošības 
svarīgumu. Mēs izstrādājam 
un ražojam savus produktus, 
vislielāko uzmanību pievēršot 
patērētāju drošībai. Mēs 
aicinām būt piesardzīgiem, 
lietojot elektrisku ierīci, un 
ievērojiet turpmāk minētos 
norādījumus par drošību.

SVARĪGI!
SVARĪGA INFORMĀCIJA 
PAR DROŠĪBU, 
IZMANTOJOT SMART 
KETTLE™ TĒJKANNU 
AR REGULĒJAMU 
TEMPERATŪRU
• Rūpīgi izlasiet visas 
pamācības pirms 
darbināšanas un saglabājiet 
turpmākām uzziņām.

• Noņemiet un pareizi 
atbrīvojieties no iesaiņojuma 
un reklāmas uzlīmēm, pirms šo 
tējkannu izmantojat pirmo reizi.

• Lai nepieļautu mazu bērnu 
aizrīšanās un noslāpšanas 
risku, noņemiet un 
pareizi atbrīvojieties no 
tējkannas strāvas vada 
aizsardzības pārklāja.

• Šī ierīce ir īpaši izstrādāta, 
lai vārītu tikai dzeramo 
ūdeni. Nekādā gadījumā šo 
tējkannu nedrīkst izmantot 
citu šķidrumu vai pārtikas 
produktu vārīšanai.

• Nenovietojiet ieslēgtu 
tējkannu pie galda vai 
krēsla malas. Virsmai jābūt 
horizontālai, tīrai un sausai.

• Nelieciet tējkannu pie/
uz karstas gāzes plīts, 
elektriska elementa vai 
karstas cepeškrāsns.

• Turiet tējkannu tālāk no 
sienām, aizkariem un 
citiem materiāliem, kas 
jutīgi pret karstumu vai 
tvaikiem. Minimālais 
attālums ir 200 mm.

• Nedarbiniet tējkannu izlietnē.
• Uzmanieties, kad izlejat ūdeni 
no tējkannas, jo vārošs ūdens 
un tvaiki var radīt apdegumus. 
Nelejiet ūdeni pārāk ātri.
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Ja tējkannu noņemsiet no 
barošanas pamatnes, kamēr 
darbojas “Keep Warm” funkcija, 
tējkanna automātiski izslēgsies.

• Vienmēr pārliecinieties, ka 
tējkanna ir pareizi salikta, 
pirms to pieslēdzat pie 
maiņstrāvas rozetes un 
darbināt. Izpildiet norādījumus 
šajā lietošanas pamācībā.

• Nepārvietojiet tējkannu, 
kamēr tā ir ieslēgta.

• Darbināšanas laikā 
neatveriet vāku.

• Tējkannai jābūt tīrai. 
Skatiet sadaļā par apkopi 
un tīrīšanu (10. lpp.).

• Pirms lietošanas pilnībā 
attiniet strāvas vadu.

• Neļaujiet strāvas vadam 
nokarāties pāri galda vai 
letes malai, pieskarties 
karstai virsmai vai savīties.

• Personas (ieskaitot mazus 
bērnus) ar īpašām vajadzībām 
un ierobežotu rīcībspēju vai 
bez atbilstošām zināšanām 
un pieredzes drīkst izmantot 
šo tējkannu tikai citas 
personas uzraudzībā vai 
pēc attiecīgas apmācības.

• Šo tējkannu drīkst lietot tikai 
ar komplektācijā iekļauto 
barošanas paliktni.

• Šo tējkannu nav paredzēts 
darbināt ar ārējo taimeri vai 
atsevišķu tālvadības sistēmu.

• Nepieskarieties karstai virsmai. 
Lietojiet rokturi, lai paceltu 
un pārnēsātu tējkannu.

• Neko nelieciet uz 
tējkannas vāka.

• Vienmēr pārliecinieties, 
ka START/CANCEL ir 
piespiests uz CANCEL, tad 
atvienojiet strāvas vadu no 
maiņstrāvas rozetes, pirms 
pārvietosiet tējkannu, kad 
neizmantojat to vai pirms 
tīrīšanas un uzglabāšanas.

• Lai nepieļautu elektriskās 
strāvas triecienu, nekādā 
gadījumā nemērciet ūdenī 
tējkannu, tās barošanas 
pamatni, strāvas vadu vai 
tā spraudni un neļaujiet 
mitrumam nonākt 
saskarē ar šīm vietām.

• Darbināšanas laikā nenoņemiet 
tējkannu no barošanas 
pamatnes. Pārliecinieties, ka 
tējkanna ir izslēgta pēc ūdens 
uzvārīšanās vai izvēlētās 
temperatūras sasniegšanas, un 
tikai tad atvienojiet tējkannu 
no barošanas pamatnes. 

LV
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• Neļaujiet maziem bērniem 
spēlēties ar šo ierīci.

• Regulāri pārbaudiet tējkannu. 
Nelietojiet tējkannu, ja strāvas 
vads, tā spraudnis un pati 
ierīce ir bojāta. Nogādājiet 
ierīci tuvākajā autorizētajā 
Sage apkopes centrā 
pārbaudei un/vai remontam.

• Visi apkopes darbi, izņemot 
tīrīšanu, jāveic autorizētā 
SAGE apkopes centrā.

• Šī tējkanna paredzēta 
lietošanai tikai mājas apstākļos. 
Nelietojiet to jebkādiem 
citiem nolūkiem, izņemot 
tai paredzētos. Nelietojiet 
to sauszemes un ūdens 
transportlīdzekļos, kad 
tie pārvietojas. Nelietojiet 
to ārpus telpām.

• Ieteicams uzstādīt speciālo 
diferenciālo drošinātāju 
(drošības slēdzi papildu 
aizsardzībai, kad lietojat 
elektriskas ierīces). Ieteicams 
ierīces elektriskajā ķēdē 
uzstādīt drošības slēdzi, kuram 
noteiktā strāvas stipruma 
starpība nepārsniedz 30 mA. 
Konsultējieties ar elektriķi.

BRĪDINĀJUMS

Nedarbiniet tējkannu uz slīpas 
virsmas. Nepārvietojiet tējkannu,
Kamēr tā ir ieslēgta. 

Attēlotais simbols nozīmē, 
ka šo ierīci nedrīkst izmest 
ar standarta sadzīves 
atkritumiem. Tā jānogādā 

vietējās pašvaldības atkritumu 
savākšanas centrā, kas paredzēts 
šim mērķim, vai pie izplatītāja, 
kas nodrošina šādu pakalpojumu. 
Lai iegūtu papildu informāciju, 
lūdzu, sazinieties ar vietējo biroju.

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS
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A.  Izņemams katlakmeni veidojošo nogulšņu 
filtrs

B.  Augstas kvalitātes spodrināts nerūsējošs 
tērauds

C.  Ūdens līmeņa novērošanas lodziņš
D.  1 ,7 litru ietilpība
E.  5 temperatūras iestātījumi
F.  Vienmērīgi atverams vāks ar lodziņu
G.  Vāka atvēršanas taustiņš

Sastāvdaļas

H.  KEEP WARM funkcija
I.  START/CANCEL taustiņš
J.  Daudzvirzienu bezvadu barošanas pamatne

NAV PARĀDĪTS
Ātrā uzvārīšana 2400W
Drošības funkcija, kas izslēdz barošanas padevi 
un novērš ūdens pilnīgu iztvaikošanu

LV
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Funkcijas

REGULĒJAMA TEMPERATŪRA
Elektroniskais panelis piedāvā piecus dažādus 
iestatījumus, lai optimāli pagatavotu tēju un 
kafiju: 80̊ , 85˚, 90˚, 95˚ un 100˚.

ZAĻĀ TĒJA 80°C

BALTĀ TĒJA 85°C

ŪLONGAS TĒJA 90°C

KAFIJA 95°C

UZVĀRĪTA/
MELNĀ TĒJA

100°C

PIEZĪME
Sī tējkanna nav kalibrēta komerciālai vai 
zinātniskai lietošanai.
Temperatūra var atšķirties par +/-5 grādiem, 
kas ir optimāls temperatūras diapazons tējas 
vai kafijas pagatavošanai.

OPTIMĀLA PAGATAVOŠANA
Tējas šķirnes ir audzētas un ražotas dažādā  
idē, un tām nepieciešama atšķirīga ūdens 
temperatūra, lai iegūtu unikālo garšu un 
smaržu. Lai optimālo kvalitāti un garšu iegūtu 
no trauslākām tējas lapām, piemērota ir 
zemāka temperatūra. Piemēram, aplejot zaļās, 
baltās vai “oolong” tējas lapas ar vārošu ūdeni, 
tās var applaucēt, kas piešķirs rūgtu un sīvu 
garšu.
Ja tēju gatavosiet pārāk ilgi, tā var kļūt rūgta 
un negaršīga, savukārt, ja nepietiekami ilgi, – tā 
var būt pliekana. Lai iegūtu labākos rezultātus, 
vienmēr izpildiet norādījumus uz tējas/kafijas 
iesaiņojuma.
Lai iegūtu iecienītākās tējas vai kafijas 
vislabāko garšu un kvalitāti, ieteicams 
Sage Smart Kettle™ tējkannu izmantot tādā 
temperatūrā, kāda ieteikta izvēlētajai tējas vai 
kafijas šķirnei.

Tabulā 7. lpp. norādīti dažādi tējas un kafijas 
veidi, kā arī ieteicamā temperatūra, kuru 
izvēlēties Sage Smart Kettle™ tējkannas 
vadības panelī.

“KEEP WARM” FUNKCIJA
The Smart Kettle™ tējkanna ar regulējamu 
temperatūru piedāvā ērtu KEEP WARM 
funkciju, ko var izmantot pirms vai pēc ūdens 
vārīšanas cikla, kā arī tā laikā. Kad ūdens ir 
uzkarsēts līdz izvēlētajai temperatūrai, KEEP 
WARM funkcija izvēlēto temperatūru saglabās 
20 minūtes. Ja izvēlējāties 100o taustiņu, kad 
izmantojat KEEP WARM funkciju, uzvārītais 
ūdens apmēram 20 minūtes saglabāsies 
apmēram 95˚C temperatūrā.

Lai aktivizētu KEEP WARM funkciju, vispirms 
piespiediet ūdens nepieciešamās temperatūras 
taustiņu priekšējā panelī, izvēloties no piecām 
iespējām. Tad piespiediet KEEP WARM 
taustiņu, pēc tam START/CANCEL taustiņu, 
lai sāktu ūdens vārīšanu. KEEP WARM 
taustiņu var arī piespiest jebkurā karsēšanas 
cikla laikā un/vai vienu minūti pēc karsēšanas 
cikla beigām.
Ja tējkannu noņemat no barošanas pamatnes, 
kamēr darbojas KEEP WARM funkcija, 
tējkanna automātiski izslēgsies.

PIEZĪME
Ja temperatūru maināt KEEP WARM funkcijas 
laikā, START/CANCEL taustiņa apmale 
izgaismosies sarkana.
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LV
IETEICAMĀS TEMPERATŪRAS TABULA

ZAĻĀS TĒJAS 80˚ BALTĀS TĒJAS 85˚ ŪLONGAS TĒJAS 
90˚

KAFIJA 95˚ VĀRĪTAS/
MELNĀS TĒJAS 

100˚

Ideālais diapazons 
75˚-85˚

Ideālais diapazons 
80˚-90˚

Ideālais diapazons 
85˚-95˚

Ideālais diapazons 
90˚-100˚

Ideālais diapazons 
100˚

ARĀBU NAKTS ĀBOLU VAIRUMS 
ŪLONGAS TĒJU

BEZ KOFEĪNA ASSAM

ASATSUYU MELNĀ ĶIRŠU ŠĶĪSTOŠĀS 
KAFIJAS 

GRANULAS

ANCIENT TREE

BANCHA MELNĀ UPEŅU PLUNGER KAFIJA TĒJA MAISIŅOS

CEILONAS ZAĻĀ ĶĪNAS YIN ZHEN TĒJAS, KAS 
IETEIKTAS PIE 95̊

CHAI

ĶĪNAS CHUN 
MEE

KOKOSRIEKSTU CEILONAS CHAMOMILE

DARJEELING 
GREEN

MELNĀ 
PLŪŠKOKA

ĶĪNAS LAPSANG 
SOUCHONG

CINNAMON

DRAGON WELL INGVERA CHINA ROSE GOLDEN 
YUNNAN

GENMAICHA CITRONU ĶĪNAS YUNNAN ZĀĻU

GUNPOWDER LIČĪ DARJEELING HUA

GYOKURO MANGO EARL GREY LAPSANG 
SOUCHONG

JASMĪNU APELSĪNU ENGLISH 
BREAKFAST

LEMONGRASS

NEPĀLAS ZAĻĀ 
TĒJA

ZEMEŅU INDIAN CHAI KENYA

PERSIKU IRISH BREAKFAST PIPARMĒTRU

SENCHA KEEMAN PU-ERRH

SHINCHA NILGIRI RED

ORANGE PEKOE ROOIBOS

PASIFLORAS KRŪZMĒTRAS

RUSSIAN 
SAMOVAR

VESELU LAPU

VANIĻAS WULONG

VIENNESE BLEND

PIEZĪME
Šajā tabulā ir tikai ieteicamās vadlīnijas, kas var atšķirties no lietotāja gaumes, kā arī izmantotās 
tējas/kafijas šķirnes un vecuma. Eksperimentējiet ar savu iecienītāko tēju/kafiju un pieskaņojiet 
temperature un laiku atbilstoši vēlmēm.
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PIEZĪME
KEEP WARM funkciju var izvēlēties  
pirms/pēc ūdens vārīšanas cikla vai tā laikā 
(skatiet 6. lpp.).

4. Piespiediet START/CANCEL taustiņu. 
Tā apmale izgaismosies sarkana, izvēlētās 
temperatūras taustiņa apmale izgaismosies, 
un tējkanna sāks vārīšanu. Nenoņemiet 
tējkannu no barošanas pamatnes, kad 
tā darbojas. Pirms noņemat tējkannu no 
barošanas pamatnes, pārliecinieties, ka 
tējkanna izslēgusies pēc ūdens uzvārīšanās 
vai iestatītās temperatūras sasniegšanas. 
Ja tējkannu noņemsiet no barošanas 
pamatnes, kamēr darbojas “Keep Warm” 
funkcija, tējkanna automātiski izslēgsies.

5. Kad tējkanna uzkarsējusi ūdeni līdz 
izvēlētajai temperatūrai, atskanēs 3 skaņas 
signāli, nodzisīs START/CANCEL taustiņa 
apmales izgaismojums un izvēlētās 
temperatūras taustiņa apmale paliks 
izgaismota vienu minūti, tad nodzisīs.

6. Ja izvēlēta “Keep Warm” funkcija, “Keep 
Warm” taustiņa apmale paliks izgaismota 
sarkanā krāsā, izvēlētās temperatūras 
taustiņa apmale paliks izgaismota baltā 
krāsā un tējkanna saglabās nepieciešamo 
temperatūru 20 minūtes.

7. Ja neizmantosiet tējkannu, izslēdziet to, 
atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas 
rozetes un izlejiet ūdeni no tējkannas. 
Novietojiet tējkannu uz barošanas 
pamatnes un aizveriet vāku.

PIEZĪME
Tējkannas sākotnējais temperatūras iestatījums 
ir 100̊ .  
− Kad tējkannu atvienosiet no maiņstrāvas 
tīkla un vēlreiz to pieslēgsiet, automātiski 
atjaunoties sākotnējais temperatūras 
iestatījums 100˚.
− Kad tējkanna ir pieslēgta pie maiņstrāvas 
tīkla un nomainīts temperatūras iestatījums, 
tiks saglabāts pēdējais izvēlētais temperatūras 
iestatījums.

PIRMS LIETOŠANAS PIRMO REIZI
Noņemiet visus iesaiņojuma un reklāmas 
materiālus, kas piestiprināti pie tējkannas, 
un pareizi atbrīvojieties no tiem. Ieteicams 
pirms pirmās lietošanas reizes tējkannu 
maksimāli uzpildīt ar aukstu krāna ūdeni, 
uzvārīt, izvēloties BOIL 100̊  taustiņu, un izliet. 
Tējkanna darbosies tikai tad, kad novietota uz 
barošanas pamatnes. Tējkanna automātiski 
izslēgsies, kad ūdens ir sasniedzis izvēlēto 
temperatūru.

TĒJKANNAS DARBINĀŠANA
1. Lai piepildītu tējkannu, noņemiet to no 

barošanas pamatnes un atveriet vāku, 
piespiežot vāka atvēršanas taustiņu. Ielejiet 
tējkannā nepieciešamo ūdens daudzumu. 
Vienmēr piepildiet tējkannu tā, lai ūdens 
līmenis rādītājā būtu starp minimālo (MIN 
500) un maksimālo (MAX 1700). Ja ūdens 
līmenis būs pārāk mazs, temperatūra netiks 
pareizi noteikta vai tējkanna izslēgsies 
pirms ūdens uzkarsēšanas līdz izvēlētajai 
temperatūrai.

2. Pārliecinieties, ka vāks ir stingri fiksēts 
savā vietā. Tējkannu stingri novietojiet 
uz barošanas pamatnes. Strāvas vadu 
iespraudiet maiņstrāvas tīkla rozetē. 
START/CANCEL un 100̊  BOIL taustiņa 
apmale minūti izgaismosies balta. Divas 
sekundes skanēs skaņas signāls. START/
CANCEL taustiņa apmales izgaismojums 
automātiski nodzisīs pēc minūtes, ja to 
neizvēlēsieties.

PIEZĪME
Ja temperatūru maināt KEEP WARM funkcijas 
laikā, START/CANCEL taustiņa apmale 
ja piespiedīsiet START/CANCEL taustiņu 
(pirms temperatūras taustiņa izvēles), START/
CANCEL taustiņa apmale izgaismosies 
sarkana, izgaismosies 100˚ taustiņa apmale un 
tējkanna sāks vārīšanu.
3. Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu, 

piespiežot vienu no pieciem temperatūras 
taustiņiem (80̊ , 85˚, 90˚, 95˚, 100˚). Baltā 
krāsā izgaismosies izvēlētā taustiņa un 
START/CANCEL taustiņa apmale.
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BRĪDINĀJUMS
Neatveriet vākutējkannas darbības laikā un pēc 
tās. Tas var izraisīt vāroša ūdens izšļakstīšanos, 
tādēļ izlejiet visu karsto ūdeni no tējkannas 
pirms vāka atvēršanas.

PIEZĪME
Šī tējkanna jālieto tikai ar komplektācijā 
iekļauto barošanas pamatni. Uzmanieties, kad 
izlejat ūdeni no tējkannas, jo vārošs ūdens un 
tvaiki var radīt apdegumus. Nelejiet ūdeni 
pārāk ātri.

PIEZĪME
Vienmēr piepildiet tējkannu tā, lai ūdens 
līmenis rādītājā būtu starp minimālo (min 
500) un maksimālo (max 1700). Ja ieliesiet virs 
maksimālā līmeņa zīmes, vārošais ūdens var 
izšļakstīties no tējkannas.

Drošības funkcija ūdens pilnīgas 
iztvaikošanas novēršanai 

Šī tējkanna ir aprīkota ar drošības ierīci, kas 
aizsargā pret pārkaršanu, ja tējkanna tiks 
darbināta ar nepietiekamu ūdens daudzumu. 
Šādā gadījumā tējkanna pārtrauks vārīt un 
skanēs nepārtraukts skaņas signāls, norādot 
par ūdens pilnīgu iztvaikošanu. START/
CANCEL un KEEP WARM taustiņu apmales 
mirgos sarkanā krāsā. Atvienojiet strāvas vadu 
no maiņstrāvas rozetes un ļaujiet tējkannai 
atdzist, pirms to atkal piepildīsiet ar ūdeni. 
Drošības ierīce automātiski atiestatīsies, kad 
tējkanna būs pietiekami atdzisusi.

BRĪDINĀJUMS
Šī tējkanna ir paredzēta tikai dzeramā 
ūdens vārīšanai vai karsēšanai. Nekādā 
gadījumā nelietojiet to citu šķidrumu vai 
pārtikas produktu vārīšanai vai karsēšanai. 
Neievietojiet tējkannā tēju vai kafiju. Pirms 
lietošanas vākam noteikti jābūt stingri fiksētam 
aizvērtā stāvoklī.

LV
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Apkope un 
tīrīšana

būs gatava lietošanai.

LAI TĪRĪTU KORPUSU
Tējkannas ārpusi vispirms noslaukiet ar mitru, 
tad ar sausu drāniņu.

PIEZĪME
Laika gaitā filtrs var tikt bojāts, tādēļ to regulāri 
pārbaudiet un nomainiet, ja tas ir bojāts.

PIEZĪME
Tējkannas iekšpuses vai ārpuses tīrīšanai 
nelietojiet ķimikālijas, tērauda sūkļus vai 
abrazīvus tīrītājus.

BRĪDINĀJUMS
Lai nebojātu ierīci, tās tīrīšanai nelietojiet 
sārma tīrītājus. Izmantojiet mīkstu drāniņu un 
vāju mazgājamā līdzekļa šķīdumu.

BRĪDINĀJUMS
Nenoņemiet difuzora gredzenu, kas atrodas 
tējkannā uz pamatnes.

BRĪDINĀJUMS
Nekādā gadījumā nemērciet ūdenī tējkannas 
pamatni, barošanas pamatni, strāvas vadu vai 
tā spraudni un neļaujiet šīm daļām nonākt 
saskarē ar mitrumu.

UZGLABĀŠANA
Pirms uzglabāšanas pārliecinieties, ka tējkanna 
ir izslēgta, tīra un sausa. Pārliecinieties, ka vāks 
ir aizvērts un fiksēts. Satiniet strāvas vadu ap 
tā uzglabāšanas nodalījumu zem barošanas 
pamatnes. 
Novietojiet tējkannu vertikāli uz barošanas 
pamatnes. Neko nelieciet uz tējkannas.

Pirms tīrīšanas noteikti izslēdziet ierīci un 
atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas 
rozetes.

IZŅEMAMAIS FILTRS
Sage Smart Kettle™ tējkannā ir izņemams filtrs, 
lai tīrāka ūdens iegūšanai izfiltrētu katlakmeni 
veidojošās nogulsnes. Lai notīrītu nogulsnes 
no filtra, atveriet tējkannas vāku un filtru 
paceliet un izņemiet.
Filtru var notīrīt, turot zem tekoša karsta 
ūdens un paberžot ar drāniņu vai suku. Lai 
filtru evietotu atpakaļ tam paredzētajā vietā, 
vienkārši iebīdiet to uz leju gropē aiz tējkannas 
snīpja un piespiediet, līdz tas fiksējas.

MINERĀLU APLIKUMA IZŅEMŠANA
Laika gaitā minerālu piemaisījumi krāna ūdenī 
var izraisīt tējkannas iekšpuses un ūdens 
līmeņa rādītāja krāsas maiņu. Aplikumus 
var likvidēt, izmantojot tējkannas aplikuma 
noņēmēju, kas ir pieejams lielveikalos,  
niversālveikalos un tehnisko  piederumu 
veikalos.

Vai arī:
1. Piepildiet līdz 2/3 tējkannas ar ūdens un 

etiķskābes šķidrumu attiecībā 1:2 (1 daļa 
etiķskābes un 2 daļas ūdens). Uzvāriet un 
atstājiet uz nakti.

2. Izlejiet šķidrumu no tējkannas. Piepildiet 
tējkannu ar tīru ūdeni, uzvāriet un izlejiet 
ūdeni. Atkārtojiet šo procesu, un tējkanna 
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SAGE PIRMIAUSIA 
REKOMENDUOJA 
RŪPINTIS 
SAUGUMU
Sage suvokia saugumo 
svarbumą, todėl kuria ir gamina 
plataus vartojimo prekes, 
pirmiausia galvodama apie 
savo klientų saugumą. Tačiau 
prašome būti atidiems, kai 
naudojate elektrinį įrenginį, ir 
laikytis šių saugumo priemonių.

SVARBI SAUGOS 
INFORMACIJA
SVARBI INFORMACIJA 
APIE SAUGUMĄ, KAI 
NAUDOJATE SMART 
KETTLE™ VIRDULĮ 
SU REGULIUOJAMA 
TEMPERATŪRA
• Prieš naudojimą atidžiai 
perskaitykite visos instrukcijos 
nurodymus ir išsaugokite 
informacijos gavimui ateityje.

• Prieš šio virdulio naudojimą 
pirmą kartą nuimkite ir 
teisingai utilizuokite įpakavimą 
ir visus reklamos lipdukus.

• Kad išvengtumėte mažų vaikų 
paspringimo ir uždusimo 
rizikos, nuimkite ir teisingai 
utilizuokite nuo virdulio srovės 
laido apsauginį įpakavimą.

• Šis įrenginys yra pagamintas 
tik geriamo vandens virinimui. 
Jokiu būdu šio virdulio 
negalima naudoti kitų skysčių 
arba maisto produktų virimui.

• Nestatykite įjungto virdulio 
prie stalo arba kėdės 
krašto. Paviršius turi būti 
horizontalus, švarus ir sausas.

• Nestatykite virdulio prie/
ant karštos viryklės, 
elektrinio elemento arba 
karštos keptuvės.

• Laikykite virdulį toliau 
nuo sienų, užuolaidų ir 
kitų medžiagų, kurios 
yra jautrios karščiui arba 
drėgmei. Minimalus 
atstumas yra 200 mm.

• Nenaudokite virdulio 
kriauklėje.

• Elkitės atidžiai, kai išpilate 
vandenį iš virdulio, nes 
užvirusiu vandeniu ir garais 
galima apsideginti. Nepilkite 
vandens labai greitai.

• Šį virdulį galima naudoti, 
naudojant tik komplektuojamą 
maitinimo pagrindą.

LT
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Jeigu virdulį nuimsite nuo 
maitinimo pagrindo, kol veikia 
“Keep Warm” funkcija, virdulys 
automatiškai išsijungs.

• Prieš virdulio prijungimą prie 
elektros lizdo ir jo naudojimą 
visada įsitikinkite, kad virdulys 
yra teisingai surinktas. Atlikite 
šioje naudojimo instrukcijoje 
pateiktus nurodymus.

• Neperkelkite virdulio, 
kol jis yra įjungtas.

• Vandens virinimo metu 
neatidarykite dangčio.

• Virdulys turi būti švarus. 
Žiūrėkite skyrių apie 
aptarnavimą ir valymą (19 psl.).

• Prieš naudojimą pilnai 
išvyniokite srovės laidą.

• Žiūrėkite, kad srovės laidas 
nekabėtų nuo stalo arba 
lentynos krašto, neliestų karštų 
paviršių arba nebūtų susivijęs.

• Asmenys (įskaitant mažus 
vaikus) su ypatingais 
poreikiais ir ribotu veiksnumu 
arba asmenys, neturintys 
reikalingų žinių ir patirties, 
gali naudoti šį įrenginį tik 
kito asmens priežiūroje arba 
po atitinkamo apmokymo.

• Šis virdulys nėra numatytas 
naudojimui kartu su išoriniu 
laikmačiu arba atskira 
nuotolinio valdymo sistema.

• Nelieskite karšto paviršiaus. 
Virdulio pakėlimui ir 
pernešimui naudokite rankeną.

• Nieko nedėkite ant 
virdulio dangčio.

• Visada įsitikinkite, kad START/
CANCEL yra paspaustas į 
CANCEL, po to prieš virdulio 
pernešimą atjunkite srovės 
laidą nuo elektros lizdo, kai 
jo nenaudojate arba prieš 
valymą arba saugojimą.

• Siekdami išvengti elektros 
srovės smūgio jokiu būdu 
neįmerkite į vandenį virdulio, 
jo maitinimo pagrindo, 
srovės laido arba jo šakutės, 
ir neleiskite drėgmei 
patekti ant minėtų dalių.

• Naudojimo metu nenuimkite 
virdulio nuo maitinimo 
pagrindo. Įsitikinkite, kad 
virdulys yra išjungtas po 
vandens užvirimo arba 
nustatytos temperatūros 
pasiekimo, ir tik po to atjunkite 
virdulį nuo maitinimo 
pagrindo.  
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• Neleiskite vaikams žaisti 
su su šiuo įrenginiu.

• Reguliariai patikrinkite virdulį. 
Nenaudokite virdulio, jeigu 
srovės laidas, jo šakutė arba 
pats įrenginys yra sugadintas. 
Nugabenkite įrenginį į 
arčiausią įgaliotą Sage 
aptarnavimo centrą patikros 
ir/arba remonto atlikimui.

• Visus aptarnavimo darbus, 
išskyrus valymą, privaloma 
atlikti įgaliotame Sage 
aptarnavimo centre.

• Šis virdulys yra numatytas 
naudojimui tik namų 
sąlygomis. Nenaudokite jo 
bet kokiems kitiems tikslams, 
išskyrus numatytiems. 
Nenaudokite jo jokiose 
transporto priemonėse, kai jos 
juda. Nenaudokite jo lauke.

• Rekomenduojama įrengti 
specialų papildomą saugiklį 
(saugumo jungiklį papildomam 
apsaugojimui, kai naudojate 
elektrinius įrenginius. 
Rekomenduojama įrenginio 
elektros grandinėje įrengti 
saugumo jungiklį, kurio 
nominalus likutinis srovės 
stiprumas neviršija 30 mA. 
Konsultuokitės su elektriku.

DĖMESIO!

Nenaudokite virdulio ant 
nuožulnaus paviršiaus. 
Neperkelkite virdulio, 
kol jis yra įjungtas.

Šis simbolis nurodo, kad 
prietaiso negalima išmesti 
su įprastomis buitinėmis 
atliekomis. Jį reikia 

nugabenti į šiam tikslui vietinės 
savivaldybės įsteigtą atitinkamą 
atliekų tvarkymo centrą arba 
tokią paslaugą teikiančiam 
prekybos atstovui. Jei 
pageidaujate daugiau 
informacijos, susisiekite su 
vietos savivaldybe.

LT

IŠSAUGOKITE ŠIĄ NAUDOJIMO 
INSTRUKCIJĄ
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Komponentai

A. Išimamas nuovirų filtras
B.  Aukštos kokybės blizgus nerūdijantis 

plienas
C.  Vandens lygio indikatorius
D.  1 ,7 litrų talpa
E.  5 temperatūros nustatymai
F.  Švelniai atsidarantis dangtis su langeliu
G.  Dangčio atidarymo mygtukas
H.  START/CANCEL mygtukas

I.  KEEP WARM funkcija
J.  Daugiakryptis belaidis maitinimo pagrindas

NEPARODYTA
Greito užvirimo 2400W
Saugumo funkcija, kuri išjungia maitinimo 
tiekimą ir apsaugo nuo visiško vandens 
išgaravimo.

A

J
I
H

G

F

E

D

B

C
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Funkcijos

REGULIUOJAMA TEMPERATŪRA
Elektroninis skydelis siūlo penkis skirtingus 
nustatymus, kad būtų galima optimaliai  žplikyti 
arbatą arba kavą: 80̊ , 85̊ , 90̊ , 95̊  ir 100̊ .

ŽALIOJI ARBATA 80°C

BALTOJI ARBATA 85°C

ULONGO ARBATA 90°C

KAVA 95°C

UŽVIRĘS/

JUODOJI ARBATA
100°C

PASTABA
Šis virdulys nėra skirtas komerciniam 
naudojimui arba naudojimui moksliniais 
tikslais. Temperatūra gali skirtis +/-5 laipsniais, 
kuris yra optimalus temperatūrps diapazonas 
arbatos arba kavos užplikymui.

OPTIMALUS UŽPLIKYMAS
Arbatos rūšys yra augintos ir gamintos 
skirtingomis sąlygomis, ir joms yra reikalinga 
skirtinga vandens temperatūra, kad kvapas 
ir skonis būtų unikalūs. Kad optimalios 
kokybės ir skonio arbatą būtų galima gauti iš 
trapesnių arbatos lapelių, geriau tinka žemesnė 
temperatūra. Pavyzdžiui, užpilant žaliosios, 
baltosios arba “oolong” arbatos lapelius 
verdančiu vandeniu juos įmanoma apdeginti, 
dėl ko skonis bus rūgštus ir aitrus.
Jeigu arbatą plikysite labai ilgai, ji gali tapti 
rūgšti ir neskani, tačiau, jeigu nepakankamai 
ilgai, – ji gali būti be skonio. Kad gautumėte 
geresnius rezultatus, visada atlikite ant arbatos/
kavos įpakavimo pateiktus nurodymus.
Kad galėtumėte mėgautis mėgstamiausios 
arbatos arba kavos geriausiu skoniu ir kokybe, 
rekomenduojama Sage Smart Kettle™ virduliu 
virti virti vandenį iki tokios temperatūros, kokia 
yra rekomenduota konkrečiai arbatos arba 
kavos rūšiai.

Lentelėje 16 psl. yra nurodytos skirtingos 
arbatos ir kavos rūšys, bei rekomenduojama 
temperatūra, kurią reikia išsirinkti Sage Smart 
Kettle™ virdulio valdymo skydelyje.

“KEEP WARM” FUNKCIJA
The Smart Kettle™ virdulys su reguliuojama 
temperatūra siūlo patogią KEEP WARM 
funkciją, kurią galima naudoti prieš arba po 
vandens virinimo, bei virinimo metu. Kai vanduo 
yra įkaitęs iki reikalingos temperatūros, KEEP 
WARM funkcija išrinktą temperatūrą išsaugos 
20 minučių. Jeigu išsirinkote 100̊  mygtuką, kai 
naudojate KEEP WARM funkciją, užvirintas 
vanduo apytiksliai 20 minučių išsisaugos 
apytiksliai 95̊ C laipsnių karščio.

Kad aktyvuotumėte KEEP WARM funkciją, 
iš pradžių priekiniame skydelyje paspauskite 
reikalingos vandens temperatūros mygtuką, 
išsirinkę vieną iš penkių galimybių. Po to 
paspauskite KEEP WARM mygtuką, po to 
START/CANCEL mygtuką, kad pradėtumėte 
vandens virinimą. KEEP WARM mygtuką taip 
pat galima paspausti bet kuriuo virinimo ciklo 
metu ir/arba vienos minutės bėgyje po virinimo 
ciklo baigimo.
Jeigu virdulį nuimate nuo maitinimo pagrindo, 
kol veikia KEEP WARM funkcija, virdulys 
automatiškai išsijungia.

PASTABA
Jeigu temperatūrą keičiate KEEP WARM 
funkcijos naudojimo metu, START/ CANCEL 
mygtuko kraštai šviečia raudonai.

LT

BKE820_SAGE EU_IB_A16.indd   15 6/10/2016   8:55 am



16

LT
REKOMENDUOJAMŲ TEMPERATŪRŲ LENTELĖ

ŽALIOSIOS 
ARBATOS 80̊

BALTOSIOS 
ARBATOS 85˚

ULONGO ARBATOS 
90˚

KAVA 95˚ VIRIMAS/
JUODOSIOS 

ARBATOS 100˚

Idealus diapazonas 
75˚-85˚

Idealus diapazonas 
80˚-90˚

Idealus diapazonas 
85˚-95˚

Idealus diapazonas 
90˚-100˚

Idealus diapazonas 
100˚

ARABŲ NAKTIS OBUOLIŲ DIDIŽAUSIA DALIS 
ULONGO ARBATŲ

BE KOFEINO ASSAM

ASATSUYU JUODOJI VYŠNIŲ TIRPIOS KAVOS 
GRANULĖS

ANCIENT TREE

BANCHA JUODOJI 
SERBENTŲ

PLUNGER KAVA ARBATA 
MAIŠELIUOSE 

CEILONO ŽALIOJI KINIJOS YIN ZHEN ARBATOS, KURIOS 
PLIKOMOS 95˚ 

TEMPERATŪROJE

CHAI

KINIJOS CHUN 
MEE

KOKOSO RIEŠUTŲ CEILONO CHAMOMILE

DARJEELING 
GREEN

JUODOJI 
ŠEIVAMEDŽIO 

KINIJOS LAPSANG 
SOUCHONG

CINNAMON

DRAGON WELL IMBIERO CHINA ROSE GOLDEN YUNNAN

GENMAICHA CITRINŲ CHINA YUNNAN ŽOLELIŲ

GUNPOWDER LYCHEE DARJEELING HUA

GYOKURO MANGO VAISIŲ EARL GREY LAPSANG 
SOUCHONG

JAZMINŲ APELSINŲ ENGLISH 
BREAKFAST

LEMONGRASS

NEPALO ŽALIOJI 
ARBATA

ŽEMUOGIŲ INDIAN CHAI KENYA

PERSIKŲ IRISH BREAKFAST PIPARMĒTRU

SENCHA KEEMAN PU-ERRH

SHINCHA NILGIRI RED

ORANGE PEKOE ROOIBOS

PASSIONFRUIT SPEARMINT

RUSSIAN SAMOVAR WHOLE LEAF

VANILLA WULONG

VIENNESE BLEND

PASTABA
Šioje lentelėje yra pateikti tik rekomenduojami pavyzdžiai, ir temperatūros gali skirtis priklausomai 
nuo vartotojo skonio, bei naudojamos arbatos/kavos rūšies ir senumo. Eksperimentuokite su savo 
mėgstamiausia arbata/kava ir priderinkite temperatūrą ir trukmę atitinkamai skoniui.
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PASTABA
KEEP WARM funkciją galima išsirinkti prieš/
po vandens virinimo ciklo arba virinimo metu 
(žiūrėkite 15 psl.).

4. Paspauskite START/CANCEL mygtuką. 
Jo kraštai švies raudonai, išrinktos 
temperatūros mygtuko kraštai švies, ir 
virdulys pradės virti vandenį. Nenuimkite 
virdulį nuo maitinimo pagrindo, kai jis 
virina vandenį. Prieš nuimdami virdulį 
nuo maitinimo pagrindo įsitikinkite, kad 
virdulys išsijungė po vandens užvirimo 
arba vandens įkaitinimo iki reikalingos 
temperatūros. Jeigu virdulio nenuimsite 
nuo maitinimo pagrindo, kol veikia “Keep 
Warm” funkcija, virdulys automatiškai 
išsijungs.

5. Kai virdulys įkaitino vandenį iki reikalingos 
temperatūros, nuskamba 3 garso signalai, 
užgęsta START/CANCEL mygtuko kraštų 
apšvietimas ir išrinktos temperatūros 
mygtuko kraštų apšvietimas šviečia dar 
vieną minutę, po to apšvietimas užgęsta.

6. Jeigu yra išrinkta “Keep Warm” funkcija, 
“Keep Warm” mygtuko kraštų apšvietimas 
ir toliau šviečia raudonai, išrinktos 
temperatūros mygtuko kraštų apšvietimas 
ir toliau šviečia baltai ir virdulys išsaugo 
nustatytą vandens temperatūrą 20 minučių.

7. Jeigu virdulio nenaudosite, išjunkite jį, 
atjunkite srovės laidą nuo elektros lizdo 
ir išpilkite vandenį iš virdulio. Pastatykite 
virdulį ant maitinimo pagrindo ir uždarykite 
dangtį.

PASTABA
Virdulio pradinis temperatūros nustatymas yra 
100̊ .
− Kai virdulį atjungiate nuo elektros tinklo ir po 
to vėl jį prijungiate, automatiškai atsinaujina 
pradinis temperatūros nustatymas 100̊ .
− Kai virdulys yra prijungtas prie kintamosios 
srovės tinklo, ir yra pakeistas temperatūros 
nustatymas, išsisaugo paskutinis išrinktas 
temperatūros nustatymas.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PIRMĄ KARTĄ
Nuimkite visas įpakavimo ir reklamos  
edžiagas, kurios yra pritvirtintos prie virdulio, 
ir teisingai juos utilizuokite. Rekomenduojama 
prieš pirmą naudojimo kartą virdulį  aksimaliai 
pripilti šaltu krano vandeniu, užvirinti, išrinkus 
BOIL 100̊  mygtuką, ir išpilti. Virdulys veiks 
tik tada, kai jis yra pastatytas ant maitinimo 
pagrindo. Virdulys automatiškiai išsijungs, 
kai vandens temperatūra pasieks nustatytą 
temperatūrą.

VIRDULIO NAUDOJIMAS
1. Kad pripildytumėte virdulį, nuimkite jį nuo 

maitinimo pagrindo ir atidarykite dangtį, 
paspausdami dangčio atidarymo mygtuką. 
Įpilkite į virdulį reikalingą vandens kiekį. 
Visada pripildykite virdulį taip, kad vandens 
lygis indikatoriuje būtų tarp (MIN 50) ir 
maksimalaus (MAX 1700). Jeigu vandens 
lygis per mažas, temperatūra nebus 
teisingai nustatyta arba virdulys išsijungs, 
kol vanduo dar nebus įkaitęs iki išrinktos 
temperatūros.

2. Įsitikinkite, kad dangtelis yra gerai 
užfiksuotas savo vietoje. Virdulį tvirtai 
pastatykite ant maitinimo pagrindo. 
Srovės laidą prijunkite prie elektros lizdo. 
START/CANCEL ir 100̊  BOIL mygtuko 
kraštai minutę švies baltai. Dvi sekundes 
skambės garso signalas. START/CANCEL 
mygtuko kraštų apšvietimas po minutės 
automatiškai užges, jeigu jo neišsirinksite.

PASTABA
Jeigu paspausite START/CANCEL mygtuką 
(prieš temperatūros mygtuko išsirinkimą), 
START/CANCEL mygtuko kraštai švies 
raudonai, švies 100̊  mygtuko kraštai ir virdulys 
pradės virti vandenį.
3. Išsirinkite reikalingą nustatymą, 

paspausdami vieną iš penkių temperatūros 
mygtukų (80̊ , 85˚, 90̊ , 95̊ , 100̊ ). Baltai 
švies išrinkto mygtuko ir START/CANCEL 
mygtuko kraštai.

LT
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LT

DĖMESIO!
Neatidarykite dangčio vandens virinimo 
metu ir iš karto po virinimo. Priešingu atveju 
verdančio vandens lašai gali taškytis, todėl 
prieš dangčio atidarymą išpilkite visą karštą 
vandenį iš virdulio.

PASTABA
Šį virdulį leistina naudoti tik su 
komplektuojamu maitinimo pagrindu. Elkitės 
atidžiai, kai išpilate vandenį iš virdulio, 
nes užvirusiu vandeniu ir garais galima 
apsideginti. Nepilkite vandens labai greitai.

PASTABA
Visada pripildykite virdulį taip, kad vandens 
lygis indikatoriuje būtų tarp (MIN 500) ir 
maksimalaus (MAX 1700). Jeigu pripilsite 
daugiau, nei leidžiama, verdančio vandens 
lašai gali taškytis iš virdulio į visas puses.

Saugumo funkcija apsaugojimui nuo vandens 
visiško išgaravimo

Šis virdulys turi apsaugos mechanizmą, kuris 
apsaugo nuo perkaitimo, jeigu virdulys yra 
naudojamas, kai jame yra nepakankamai 
vandens. Tokiu atveju virdulys pertrauks virinti 
vandenį ir pradės skambėti nepertraukiamas 
garso signalas, nurodantis, kad visas vanduo 
yra išgaravęs. START/ CANCEL ir KEEP 
WARM mygtuko šonai blyksės raudonai. 
Atjunkite srovės laidą nuo elektros tinklo ir 
prieš virdulio pripildymą vandeniu leiskite jam 
atvėsti. Saugumo mechanizmas automatiškai 
atsistatys, kai virdulys bus pakankamai atvėsęs.

DĖMESIO!
Šis virdulys yra tik geriamo vandens vinimui 
arba kaitinimui. Jokiu būdu nenaudokite jo 
kitų skysčių arba maisto produktų virimui 
arba kaitinimui. Nedėkite į virdulį arbatos arba 
kavos. Prieš naudojimą dangtis būtinai turi būti 
uždaroje padėtyje ir gerai užfiksuotas.
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Priežiūra ir 
valymas

KORPUSO VALYMAS
Virdulio korpusą iš pradžių nuvalykite drėgna, 
po to sausa skepetėle.

PASTABA
laikui einant filtras gali nusidėvėti, todėl 
reguliariai jį patikrinkite ir pakeiskite, jeigu jis 
yra sugadintas arba nusidėvėjęs.

PASTABA
Virdulio vidaus arba išorės valymui 
nenaudokite cheminių medžiagų, plieninių 
kempinių arba šveičiančių valiklių.

BRĪDINĀJUMS
Kad negadintumėte įrenginio, jo valymui 
nenaudokite šarmus turinčių valiklių. 
Naudokite minkštą skepetėlę ir švelnų plovimo 
skystį.

BRĪDINĀJUMS
Nenuimkite difuzoriaus žiedo, kuris yra 
virdulio pagrindo viduryje.

BRĪDINĀJUMS
Jokiu būdu neįmerkite į vandenį virdulio 
pagrindo, maitinimo pagrindo, srovės laido 
arba jo šakutės, ir neleiskite drėgmei patekti 
ant minėtų dalių.

SAUGOJIMAS
Prieš saugojimą įsitikinkite, kad virdulys 
yra išjungtas, švarus ir sausas. Įsitikinkite, 
kad dangtis yra uždarytas ir užsifiksavęs. 
Suvyniokite srovės laidą ir įdėkite į jo 
saugojimo skyrelį, kuris yra po maitinimo 
pagrindu. Pastatykite virdulį vertikaliai ant 
maitinimo pagrindo. Nieko nedėkite ant 
virdulio.

Prieš valymą būtinai išjunkite įrenginį ir 
atjunkite srovės laidą nuo elektros lizdo.

IŠIMAMAS NUOVIRŲ FILTRAS
Sage Smart Kettle™ virdulys turi išimamą 
nuovirų filtrą kalkių nuosėdų filtravimui, kad 
būtų galima gauti švaresnį vandenį. Norėdami 
pašalinti nuosėdas nuo filtro atidarykite  irdulio 
dangtį, po to pakelkite ir ištraukite filtrą.
Filtrą galima nuvalyti, laikant jį po karštu 
bėgančiu vandeniu ir trinant skepetėle arba 
kempine.
Norėdami filtrą įdėti atgal į jam skirtą vietą 
paprasčiausiai įstumkite jį atgal į griovelį, kuris 
yra už virdulio snapelio ir paspauskite į apačią, 
kol jis užsifiksuoja.

MINERALŲ NUOSĖDŲ PAŠALINIMAS
Laikui einant mineralų priemaišos, esančios 
krano vandenyje, gali sukelti virdulio 
vidinės dalies ir vandens lygio indikatoriaus 
spalvos kitimą. Nuosėdas galima pašalinti, 
naudojant virdulio nuovirų valiklį, kuris yra 
prieinamas visose didžiosiose parduotuvėse, 
specializuotose parduotuvėse ir techninių 
reikmių parduotuvėse.

Arba:
1. Pripildykite 2/3 virdulio vandens ir acto 

mišiniu santykiu 1:2 (1 dalis acto ir 2 dalys 
vandens). Užvirinkite ir palikite nakčiai.

2. Išpilkite skystį iš virdulio. Pripilkite virdulį 
švariu vandeniu, užvirinkite ir išpilkite. 
Pakartokite šį procesą, ir virdulys bus 
parengtas naudojimui.

LT
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SAGE SOOVITAB 
MOELDA 
ENNEKOIKE 
OHUTUSEST
Sage on teadlik turvalisusest, 
seetottu tarbekaupade 
loomisel ja tootmisel arvestab 
koigepealt oma klientide 
ohutusega. Siiski palume 
olla ettevaatlikud, kasutades 
elektriseadmeid ning arvesse 
votta jargmisi turvameetmeid.

OLULISED 
OHUTUSJUHISED
TAHTIS 
NFORMATSIOON 
OHUTUSEST, 
KASUTADES 
REGULEERITAVA 
TEMPERATUURIGA 
SMART KETTLE™ 
VEEKEETJAT
• Enne seadme sisselulitamist 
labi lugeda juhendid ja 
hoida need jargmisteks 
teaveteks alles.

• Eemaldada pakke- ja 
reklaamkleebised ning 
havitada need, enne veekeetja 
esimest korda sisselulitamist.

• Vaikeste laste kaitseks 
lambumise eest, votta ara 
ja visata minema veekeetja 
voolujuhtme pakend.

• See seade on maaratud vaid 
joogivee keetmiseks. Mingil 
juhul ei tohi veekeetjat 
kasutada muude vedelike 
voi toiduainete keetmiseks.

• Sisselulitatud veekeetjat 
mitte asetada laua tooli 
aarele. Aluspind peab 
olema sile, puhas ja kuiv.

• Mitte asetada veekeetjat 
kuumale gaasipliidile voi 
selle lahedusse, elektripliidile/
alusele voi kuuma praeahju.

• Hoida veekeetja eeemal 
seintest, kardinatest ja muudest 
materjalidest, mis kuumuse 
ja auru suhtes tundlikud. 
Minimaalne kaugus 200 mm.

• Veekeetjat valamus 
mitte sisse lulitada.

• Ettevaatust, valades kuuma 
vett veekeetjast, sest keev 
vesi ja aur poletavad. Mitte 
valada liiga kiiresti.

• Seda veekeetjat tohib 
kasutada vaid koos komplekti 
kuuluva toitealusega.

• Seda veekeetjat ei saa kaivitada 
valise taimeri voi mone 
kaugjuhtimise susteemi abil.

EE
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• Sisselulitatud veekeetjat 
mitte teisaldada.

• Keemise ajal kaant mitte avada.
• Veekeetja hoida puhas. Selle 
kohta ptk. hooldamisest ja 
puhastamisest (28. lk.).

• Enne kasutamist kerida 
voolujuhe lopuni lahti.

• Voolujuhe ei tohi rippuda 
ule laua voi leti aare, kokku 
puutuda kuuma pinnaga 
ega solme minna.

• Puuetega, piiratud 
teovoimega isikud (sealhulgas 
vaikesed lapsed) ning 
ilma eelteadmisteta isikud 
tohivad seda veekeetjat 
kasutada vaid kontrolli all voi 
parast vastavat koolitust.

• Mitte lubada lastel 
seadmega mangida.

• Veekeetjat regulaarselt 
kontrollida. Mitte kasutada 
veekeetjat, mille voolujuhe, 
selle pistik ja seade ise 
on vigane. Seade viia 
lahimasse volitatud Sage 
teeninduskeskusesse 
ulevaatamiseks ja/
voi remondiks.

• Kuuma pinda mitte 
puudutada. Veekeetjat tosta 
ja teisaldada kaepideme abil.

• Veekeetja kaanele ei 
tohi midagi asetada.

• Alati veenduda, kas START/
CANCEL nupul on vajutatud 
CANCEL, siis voolujuhe 
vahelduvvoolu pistikupesast 
valja tommata, enne veekeetja 
umberpaigutamist, seda 
mitte kasutades voi enne 
puhastamist ja hoiulepanekut.

• Elektriloogist hoidumiseks ei 
tohi veekeetjat, selle toitealust, 
voolujuhet voi pistikut mingil 
juhul vette kasta ja valtida 
niiskusega kokkupuudet.

• Tootamise ajal veekeetjat 
toitealuselt mitte maha votta. 
Veenduda, kas veekeetja on 
parast vee keemist voi valitud 
temperatuuril valja lulitunud 
ning alles siis votta veekeetja 
toitealuselt. Vottes veekeetja 
toitealuselt, kuni tootab “Keep 
Warm” funktsioon, lulitub 
veekeetja automaatselt valja.

• Alati veenduda, kas veekeetja 
on oigesti kokku pandud, 
enne vahelduvvoolu 
pistikupessa uhendamist 
ja sisselulitamist. Jargida 
nouandeid kasutusjuhendis.

EE
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• Koik hooldustood, v.a. 
puhastamine, peab 
tegema volitatud Sage 
teeninduskeskuses.

• See veekeetja on ette nahtud 
vaid kodustes tingimustes 
kasutamiseks. Mitte kasutada 
muudeks vajadusteks, vaid 
ainult selleks maaratud. 
Mitte kasutada liikuvates 
transpordivahendites. Mitte 
kasutada valitingimustes.

• Soovitav paigaldada 
spetsiaalne liigestatud kaitse 
(turvaluliti lisaks kaitsele, 
kasutades elektrilisi seadmeid. 
Seadme elektriahelale 
soovitav paigaldada turvaluliti, 
mis ei uleta maaratud 30 
mA voolutugevuse vahet. 
Konsulteerida elektrikuga.

HOIATUS!

Veekeetjat mitte  aivitada 
kaldpinnal. Sisselulitatud  
eekeetjat mitte teisaldada.

See sümbol näitab, et 
seadet ei tohi visata 
tavalise olmeprügi hulka. 
Viige kasutuskõlbmatuks 

muutunud seade vastavasse 
kohalikku kogumispunkti või 
sellekohast teenust pakkuvale 
edasimüüjale. Lisateavet saate 
kohalikust omavalitsusest.

EE

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES!
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A.  Valjavoetav katlakivi tekitava sette filter
B.  Korgekvaliteetne helkiv roostevaba teras
C.  Veetaseme naidiku aken
D.  1 ,7 liitrine math
E.  5 temperatuuriseadistust
F.  Sujuvalt avanev kaas koos vaateaknaga
G.  Nupp kaane avamiseks
H.  START/CANCEL nupp
I.  KEEP WARM funktsioon
J.  Mitmesuunaline juhtmeta toitealus

EI OLE JOONISEL NÄHA
Kiirkeetmise peidetud element 2400W
Turvafunktsioon, mis lülitab välja toite 
ühenduse ja väldib vee lõplikku aurustumist

EE

Seadme osad
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EE

Funktsioonid

REGULĒEERITAV TEMPERATUUR
Elektrooniline paneel pakub viis erinevat 
seadistust, tee ja kohvi valmistamise 
soodustamiseks: 80˚, 85˚, 90˚, 95˚ ja 100˚.

ROHELINE TEE 80°C

VALGE TEE 85°C

OOLONG TEE 90°C

KOHV 95°C

KEEDETUD/
MUST TEE

100°C

MÄRKUS
See veekeetja pole kalibreeritud ariliseks voi 
teaduslikuks kasutamiseks. Temperatuur 
voib koikuda +/-5 kraadi, mis on optimaalne 
temperatuuri diapasoon tee voi kohvi 
valmistamiseks.

VALMISTAMISE SOODUSTAMISEKS
Teesordid on kasvanud ja toodetud erinevates 
keskkondades, need vajavad ka erinevat 
vee temperatuuri, ainulaadse maitse ja 
lohna tagamiseks. Ornadest teelehtedest 
soodustatud kvaliteedi ja maitse saamiseks 
on sobivaim madalam temperatuur. Naiteks, 
valades rohelised, valged voi “oolong” teelehed 
ule keeva veega, see korvetab, omistades 
kibeda ja moru maitse.
Lastes teel liiga kaua tommata, voib see 
muutuda kibedaks ja maitsetuks, vastupidi 
- liiga luhike tombeaeg jatab tee maitsetuks. 
Parimaks tulemuseks alati arvestada tee/kohvi 
pakendil oleva juhendi viiteid.
Tee ja kohvi parima maitse ja kvaliteedi 
saamiseks soovitav Sage Smart Kettle™ 
veekeetjat kasutada sellisel temperatuuril, 
milline on soovitatud valitud tee voi kohvi 
sordile.

Tabelis 25. lk. loetletud erinevad tee ja kohvi 
sordid, samuti soovitatud temperatuur, mida 
saab valida Sage Smart Kettle™ veekeetja 
juhtpaneelilt.

“KEEP WARM” FUNKTSIOON
Reguleeritava temperatuuriga Smart Kettle™ 
veekeetja pakub mugava KEEP WARM 
funktsiooni, mida saab kasutada enne voi 
parast vee keetmist, samuti selle ajal. Kui vesi 
on soovitud temperatuurini kuumenenud, 
sailitab KEEP WARM funktsioon valitud 
temperatuuri 20 minutit. Valides 100̊  nupu, 
KEEP WARM funktsiooni kasutamiseks, sailib 
keedetud vesi peaaegu 20 minutit umbes 95̊ C  
temperatuuril.

KEEP WARM funktsiooni aktiveerimiseks 
vajutada koigepealt vee vajaliku temperatuuri 
nupule esipaneelil, valides viiest voimalusest. 
Siis vajutada KEEP WARM nupule, parast 
seda START/CANCEL nupule, veekeetmise 
alustamiseks. KEEP WARM nupule voib 
kuumutamise ajal alati vajutada ja/voi uks 
minut parast keemise loppemist.
Vottes veekeetja toitealuselt, kuni tootab 
KEEP WARM funktsioon, lulitub veekeetja 
automaatselt valja.

MÄRKUS
Vahetades temperatuuri KEEP WARM 
funktsiooni ajal, suttib START/CANCEL nupu 
aar punaselt.
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EE
SOOVITATUD TEMPERATUURIDE TABEL

CHINA YUNNAN VALGE TEE 85˚ OOLONG TEE 90˚ KOHV 95˚ KEEDETUD/MUST 
TEE 100˚

Ideaalne diapasoon 
75o-85o˚

Ideaalne diapasoon 
80˚-90˚

Ideaalne diapasoon 
85˚-95˚

Ideaalne diapasoon 
90˚-100˚

Ideaalne 
diapasoon100˚

ARAABIA ÖÖ ÕUNATEE ENAMUS 
OOLONG 
TEEDEST

KOFEIINIVABA ASSAM

ASATSUYU MUSTA KIRSI LAHUSTUV KOHV 
GRAANULITES

ANCIENT TREE

BANCHA MUSTSÕSTRA PLUNGER KOHV TEE PAKIKESTES

TSEILONI 
ROHELINE

HIINA YIN ZHEN SOOVITATUD 
TEE 95˚ 

CHAI

HIINA CHUN 
MEE

KOOKOSPÄHKLI TSEILONI CHAMOMILE

DARJEELING 
GREEN

MUSTA 
SAMBUCUSE 

HIINA LAPSANG 
SOUCHONG

CINNAMON

DRAGON WELL INGVERI CHINA ROSE GOLDEN 
YUNNAN

GENMAICHA SIDRUNI CHINA YUNNAN ÜRDITEE

GUNPOWDER LYCHEE DARJEELING HUA

GYOKURO MANGO EARL GREY LAPSANG 
SOUCHONG

JASMIINI APELSINI ENGLISH 
BREAKFAST

LEMONGRASS

NEPAALI 
ROHELINE TEE

MAASIKA INDIAN CHAI KENYA

VIRSIKU IRISH BREAKFAST PIPARMÜNDI

SENCHA KEEMAN PU-ERRH

SHINCHA NILGIRI RED

ORANGE PEKOE ROOIBOS

PASSIONFRUIT SPEARMINT

RUSSIAN 
SAMOVAR

WHOLE LEAF

VANILLA WULONG

VIENNESE BLEND

MÄRKUS
Antud tabelis on vaid soovitused ja need voivad soltuvalt kasutaja maitsest ja east erineda, 
samuti kasutatud tee/kohvi sordid. Oma lemmik teed/kohvi katseta temperatuuril ja oma 
soovile vastaval ajal.
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EE
4.  Vajutada START/CANCEL nupule. 

Selle aar helendub punaselt, valitud 
temperatuuri nupu aar helendub, veekeetja 
alustab keetmist. Tootavat veekeetja 
toitealuselt mitte maha votta. Enne 
veekeetja mahavotmist veenduda, kas 
veekeetja on parast vee keetmist voi valitud 
temperatuurini joudmist valja lulitunud. 
Vottes veekeetja toitealuselt, kuni tootab 
“Keep Warm” funktsioon, lulitub veekeetja 
automaatselt valja.

5. Kui veekeetja on vee soovitud 
temperatuurini kuumutanud, kolab 3 
helisignaali, kustub START/ CANCEL 
nupu aare helendumine ja valitud 
temperatuuri nupu aar helendub veel 
minuti, siis kustub.

6. “Keep Warm” funktsiooni valimisel “Keep 
Warm” nupu aar helendub punaselt, 
valitud temperatuuri nupu aar pusib valgelt 
helendav ja veekeetja sailitab soovitud 
temperatuuri 20 minutit.

7. Veekeetjat mitte kasutades, see valja 
lulitada, tommata voolujuhe vahelduvvoolu 
pistikupesast valja ning valada valja 
veekeetjast vesi. Paigutada veekeetja 
toitealusele ja kaas sulgeda.

MÄRKUS
Esialgne temperatuuri seadistus on veekeetjal 
100o.
− Veekeetja vahelduvvoolu vorgust valja 
lulitamisel ja uuesti sisselulitamisel taastub 
esialgne temperatuuri seadistus automaatselt 
100˚.
− On veekeetja vahelduvvoolu vorgule 
uhendatud ja muudetud temperatuuri 
seadistus , sailib viimati valitud temperatuuri 
seadistus.

HOIATUS!
Veekeetja kaant keemise ajal ega kohe parast 
seda mitte avada. , Kuum vesi voib pritsida, 
niisiis, valada kuum vesi kannust valja enne 
kaane avamist.

ENNE ESIMEST KORDA KASUTAMIST
Koik veekeetjale kinnitatud pakke- ja  
eklaammaterjalid eemaldada, need vastavalt 
utiliseerides. Enne esimest kasutamiskorda on 
soovitav veekeetja maksimaalselt taita kulma 
kraaniveega, lasta keema, valides BOIL 100˚ 
nupu, siis vesi valja valada. Veekeetja tootab 
vaid toitealusele paigutatult. Veekeetja lulitub 
automaatselt valja, kui vesi on joudnud valitud 
temperatuurini.

VEEKEETJA SISSELULITAMINE
1. Veekeetja taitmiseks votta see toitealuselt 

ja avada kaas, kaane avamise nupule 
vajutades. Taita veekeetja soovitud 
veehulgaga. Veekeetja veetaseme naidik 
peab asuma minimaalse (MIN 500) ja 
maksimaalse (MAX 1700) vahel. Liiga 
madalal veetasemel pole temperatuur 
oigesti maaratud voi lulitub veekeetja 
valja enne vee kuumenemist soovitud 
temperatuurini.

2. Veenduda, kas kaas on tihkelt oma kohale 
kinnitunud. Veekeetja paigutada korralikult 
toitealusele. Sisestada voolujuhtme pistik 
vahelduvvoolu vorku. START/CANCEL ja 
100̊  BOIL nupu aar helendub uks minut 
valgelt. Kaks sekundit kolab helisignaal. 
START/CANCEL nupu aare helendumine 
kustub automaatselt minuti moodumisel, 
seda mitte valides.

MÄRKUS
Vajutades START/CANCEL nupule (enne 
temperatuuri nupu valimist), START/ 
CANCEL nupu aar vilgub punaselt, helendub 
100˚ aar vilgub ja veekeetja alustab keetmist.
3. Soovitud seadistuse valimiseks vajutada 

uhele viiest temperatuuri nuppudest 
(80˚, 85˚, 90˚, 95˚, 100˚). Valitud nupp ja 
START/CANCEL nupu aarhelenduvad 
valgelt.

MÄRKUS
KEEP WARM funktsiooni saab valida enne/
parast vee keetmist voi selle ajal (vt. 24. lk.).
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MÄRKUS
Seda veekeetjat kasutada vaid komplekti 
kuuluva toitealusega. Ettevaatust, valades valja 
vett veekeetjast, kuna keev vesi ja aur poletab. 
Mitte valada liiga kiiresti.

MÄRKUS
Veekeetja alati taita, et veetaseme naiduk oleks 
minimaalse (MIN 500) ja maksimaalse (MAX 
1700) vahel. Taites ule maksimaalse taseme 
tahise, voib keev vesi kannust valja pritsida.

Turvafunktsioon vee lopliku aurumise 
valtimiseks

See veekeetja on varustatud turvaseadmega, 
mis tagab kaitse ulekuumenemise eest, kui 
veekeetja keedab ebapiisavat veekogust. 
Sellisel juhul katkestab veekeetja keetmise ja 
kostub pidev helisignaal, viidates vee taielikule 
aurustumisele. START/CANCEL ja KEEP 
WARM nuppude aared vilguvad punaselt. 
Tomba voolujuhe vahelduvvoolu pistikupesast 
valja ja lase veekeetjal jahtuda, enne kui 
selle uuesti veega taidad. Turvaseade lulitub 
automaatselt valja kui veekeetja on piisavalt 
jahtunud.

HOIATUS!
See veekeetja on maaratud vaid joogivee 
keetmiseks voi kuumutamiseks. On keelatud 
muude vedelike voi toiduainete keetmine voi 
kuumutamine. Teed ega kohvi veekeetjasse 
mitte puistata. Enne tooleasumist peab kaas 
olema suletud seisule fikseeritud.

EE

BKE820_SAGE EU_IB_A16.indd   27 6/10/2016   8:55 am



28

Hooldustööd ja 
puhastamine

KORPUSE PUHASTAMISEKS
Puhkida veekeetja valjaspoolt ule koigepealt 
niiske, siis kuiva lapiga.

MÄRKUS
Aja jooksul voib filter kuluda, seetottu seda 
aeg-ajalt kontrollida, kui vigastatud, siis 
vahetada.

MÄRKUS
Veekeetja seesmiseks voi valispidiseks 
puhastamiseks kemikaale, terasharju voi 
abrasiivpastasid mitte kasutada.

HOIATUS!
Seadme kaitseks mitte kasutada leeliselisi 
puhastusvahendeid. Puhkida pesemisvahendi 
lahuses niisutatud pehme lapiga.

HOIATUS!
Veekeetja alusel asuvat difusoorset rongast 
mitte eemaldada.

HOIATUS!
Vette ei tohi mitte mingil juhul kasta veekeetja 
alust, toitealust, voolujuhet ega selle pistikut 
ning hoiduda nende osade kokkupuutest 
niiskusega.

HOIDMINE
Enne hoiulepanekut veenduda, kas veekeetja 
on valja lulitatud, puhas ja kuiv. Veenduda, kas 
kaas on suletud ja fikseeritud. Voolujuhe kerida 
selle hoidmisavasse toitealuse alla. Veekeetja 
asetada pustiseisu toitealusele. Veekeetjale ei 
tohi midagi asetada.

Enne puhastamist tingimata valja lulitada 
seade ja voolujuhe vahelduvvoolu pistikust 
valja tommata.

VALJAVOETAV FILTER
Sage Smart Kettle™ veekeetjal on filter  
aljavoetav, vees katlakivi pohjustava sette 
valtimiseks. Filtrist sette eemaldamiseks avada 
veekeetja kaas ja filter tosta ning valja votta.
Filtri puhastamiseks hoida seda voolava 
kuuma veejoa all ja samal ajal lapi voi harjaga 
hoorudes. Filtri kohale tagasipanemiseks 
lukata see lihtsalt alla, onaruseni kannutila taga 
ja vajutada, kuni filter kohale kinnitub.

KATLAKIVI EEMALDAMINE
Aja jooksul voivad setted kraaniveest  
ohjustada jarske muudatusi veekeetja 
sisemuses ja veetaseme naidikus. Katlakivi 
korvaldamiseks saab kasutada sette  
emaldajat, milline muugil supermarketites, 
universaalkauplustes ja tehniliste tarvikute 
kauplustes.

Voimalik samuti:
1. Taita veekeetja kuni 2/3 vee ja aadikhappe 

seguga 1:2 (1 osa aadikhapet ja 2 osa vett). 
Lasta keema tousta ja jatta ooseks kannu.

2. Vedelik veekeetjast valja valada. Taita 
veekeetja puhta veega, lasta keema tousta ja 
vesi valja valada. Seda uuesti korrata, kuni 
veekeetja on kasutamiskolblik.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 
SAGE – 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ
Компания Sage очень 
серьезно относится 
к безопасности и 
разрабатывает и 
производит продукцию 
с учетом обеспечения 
безопасности потребителя.

Кроме того, мы просим 
вас соблюдать известную 
осторожность при 
использовании любых 
электроприборов и 
следовать изложенным 
ниже инструкциям.

ВАЖНО!
ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЧАЙНИКА С 
РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ 
НАГРЕВА THE SMART 
KETTLE™

• Внимательно прочитайте 
все инструкции до 
начала использования 
прибора и на всякий 
случай сохраните их.

• Аккуратно удалите 
и выбросьте все 
упаковочные материалы 
и рекламные ярлыки 
перед первым 
использованием прибора.

• Чтобы защитить 
маленьких детей от 
опасности удушения, 
удалите защитное 
покрытие со штекера 
питания прибора.

• Этот прибор был 
разработан исключительно 
и только для кипячения 
питьевой воды. Ни при 
каких условиях прибор не 
должен использоваться 
для кипячения других 
жидкостей или 
пищевых продуктов.

• Не ставьте включенный 
чайник на край стола 
или скамьи. Убедитесь, 
что поверхность ровная, 
чистая и сухая.

RU
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• Не дотрагивайтесь до 
горячих поверхностей. 
Поднимайте и переносите 
чайник только за ручку.

• Не кладите ничего 
на крышку.

• Когда прибор не 
используется, а также 
перед его перемещением, 
хранением и чисткой 
следует нажать кнопку 
START/CANCEL, затем 
отключить питание и 
отсоединить штекер 
питания от розетки.

• При выливании горячей 
воды из чайника будьте 
осмотрительны, так 
как кипящей водой и 
паром можно обжечься. 
Не выливайте горячую 
воду слишком быстро.

• Во избежание риска удара 
током не погружайте 
основание чайника, шнур 
или штекер питания в воду 
и не позволяйте влаге 
находиться в контакте 
с этими частями.

• Не ставьте чайник 
на горячие газовые 
или электрические 
конфорки или вблизи 
них, а также в места, где 
он может соприкасаться 
с нагретой духовкой.

• Не ставьте чайник 
вплотную к стенам, 
занавескам или 
другим материалам, 
реагирующим на тепло 
или пар. Минимальное 
расстояние – 200 мм.

• Не ставьте работающий 
чайник на сточную 
панель мойки.

• Всегда проверяйте 
правильность сборки 
перед подключением 
к розетке питания и 
использованием. Следуйте 
инструкциям, изложенным 
в этом руководстве.

• Чайник можно 
использовать только 
с прилагаемым 
электрифицированным 
основанием.

• Чайник не предназначен 
для использования с 
внешним таймером или 
отдельной системой 
дистанционного 
управления.
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• Не снимайте включенный 
чайник с основания. 
Перед тем как снимать 
чайник с основания, 
когда вода вскипела или 
достигла выбранной 
температуры, убедитесь, 
что чайник выключен.

• Если вы снимете чайник с 
основания при включенной 
функции поддержания 
температуры, чайник 
автоматически 
выключится.

• Не перемещайте 
включенный прибор.

• Не открывайте крышку, 
когда чайник включен.

• Держите прибор в 
чистоте. См. главу об 
уход и чистке (стр. 39).

• Перед использованием 
полностью разматывайте 
шнур питания. Не 
допускайте, чтобы 
шнур свисал с края 
стола, касался горячих 
поверхностей или 
завязывался узлами.

• Этот прибор не 
предназначен для 
использования лицами 
(в том числе детьми) 
с ограниченными 
физическими, сенсорными 
или умственными 
возможностями или 
недостатком опыта и 
знаний без наблюдения 
или руководства 
по использованию 
прибора со стороны 
лиц, ответственных 
за их безопасность.

• Следите за детьми 
– не разрешайте им 
играть с прибором.

• Рекомендуется регулярно 
проверять прибор. Не 
используйте прибор, если 
шнур питания, штекер 
или прибор имеют какие-
либо повреждения. Сдайте 
прибор в ближайший 
авторизованный 
сервисный центр Sage для 
проверки и/или ремонта.

• Любое обслуживание, 
кроме чистки, должно 
производиться 
авторизованным 
центром Sage.

RU
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• Этот прибор рекомендован 
только для бытового 
использования. Не 
используйте этот прибор 
в каких-либо иных целях, 
кроме его назначения. Не 
используйте в движущихся 
транспортных средствах 
или на лодках. Используйте 
только в помещениях.

• Рекомендуется 
установить устройство 
дифференциальной 
защиты (защитный 
выключатель) для 
дополнительной защиты 
при использовании 
электроприборов. 
Рекомендуется установить 
защитный выключатель 
с расчетным рабочим 
током, не превышающим 
30 Ма, в сети подачи 
питания прибору. 
Обратитесь к электрику 
за профессиональной 
консультацией.

ВНИМАНИЕ!

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЧАЙНИК,
СТОЯЩИЙ НА НАКЛОННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ.
НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ
ВКЛЮЧЕННЫЙ ПРИБОР. 

Показанный символ 
означает, что этот 
прибор не может
утилизироваться 

с бытовыми отходами. 
Его необходимо сдать 
в специализированный 
муниципальный центр 
сбора отходов или дилеру, 
предоставляющему такую 
услугу. За более подробной 
информацией обращайтесь 
в местный муниципалитет.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
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A

J
I
H

G

F

E

D

B

C

A. Съемный фильтр накипи
B. Матированная нержавеющая сталь 

высшего качества
C. Окошко уровня воды
D. Емкость 1,7 л
E. 5 температурных режимов
F. Плавно открывающаясякрышка с 

окошком
G. Кнопка открываниякрышки
H. Кнопка СТАРТ/ОТМЕНА(START/

CANCEL)

I. Функция поддержания 
температуры

J. Беспроводное основание с 
поворотом на 360o

НЕ ПОКАЗАНЫ
Быстрое кипячение 2400W
Защитное отключение и защита от 
нагрева пустого чайника

Компоненты
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Функции

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Электронная панель управления 
предлагает пять различных настроек для 
оптимальной заварки чая и кофе: 80°, 85°, 
90°, 95° и 100°.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 80°C

БЕЛЫЙ ЧАЙ 85°C

ЧАЙ УЛОНГ 90°C

КОФЕ 95°C

КИПЕНИЕ/ 
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ 100°C

ПРИМЕЧАНИЕ
Примечание: этот чайник не предназначен 
для коммерческого или научного 
использования. Колебания температуры 
могут составлять +/-5 градусов, оставаясь 
в оптимальном температурном диапазоне 
для приготовления различных видов чая 
или кофе.

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Различные сорта чая выращиваются 
и производятся в разных природных 
условиях, и для раскрытия их уникального 
аромата и вкуса необходима различная 
температура воды. Чтобы добиться 
оптимального приготовления чашки 
ароматного и вкусного чая из нежных 
чайных листьев, нужна более низкая 
температура воды.  Так, например, если 
заваривать зеленый, белый  чай или чай 
оолонг кипящей водой, в результате 
можно получить горький, вяжущий вкус 
напитка.

Результатом слишком долгого  
аваривания чая может стать горьковатый, 
неприятный вкус, слишком короткое 
заваривание оставит чай некрепким. Для 
достижения лучшего результата всегда 
следуйте указаниям на упаковке чая или 
кофе.
Чтобы раскрыть оптимальный вкус и 
качество вашего любимого чая или кофе, 
мы советуем пользоваться чайником с 
регулируемой температурой Sage Smart 
Kettle™, который позволяет выдержать 
рекомендуемую температуру для 
выбранного сорта чая или кофе.
В таблице рекомендуемых температур на  
странице 36 указаны различные сорта чая 
и кофе и рекомендуемые температуры, 
которые можно задать на панели 
управления чайника The Smart Kettle™.

ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
Чайник с регулируемой температурой  
агрева Sage Smart Kettle™ располагает 
функцией KEEP WARM, которая может 
включаться перед циклом нагрева воды, в 
течение или после этого цикла. Когда вода 
достигает выбранной температуры по 
Цельсию, функция KEEP WARM сохраняет 
выбранную температуру воды в течение 
20 минут. Если при использовании 
функции KEEP WARM нажата кнопка 
“100°”, нагретая вода в течение примерно 
20 минут будет  сохранять температуру 
95° по Цельсию
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Чтобы активизировать функцию KEEP 
WARM, сначала нажмите кнопку нужной 
температуры воды на панели управления. 
После этого нажмите кнопку KEEP 
WARM, далее кнопку START/CANCEL, 
чтобы начать процесс нагрева воды. 
Кнопку KEEP WARM можно нажать в 
любой момент цикла нагрева воды или 
же в течение одной минуты после его 
окончания.
Если снять чайник с основания, когда 
включена функция KEEP WARM, чайник 
автоматически выключится.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы изменяете температуру нагрева 
при включенной функции KEEP WARM, 
край кнопки START/ CANCEL светится 
красным цветом.

RU
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ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕМПЕРАТУР

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
80°o

БЕЛЫЙ ЧАЙ 85° ЧАЙ УЛОНГ 90°o КОФЕ 95° ЧЕРНЫЙ ЧАЙ 
100°o

Идеальный 
диапазон 75°- 85°

Идеальный 
диапазон 80°- 90°

Идеальный 
диапазон 85°- 95°

Идеальный диапазон 90°- 
100°

Идеальный 
диапазон 100°

АРАВИЙСКАЯ 
НОЧЬ 

ЯБЛОКО БОЛЬШИНСТВО 
ЧАЕВ УЛОНГ 

БЕЗ КОФЕИНА ASSAM

ASATSUYU ЧЕРНАЯ ВИШНЯ РАСТВОРИМЫЙ 
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 

КОФЕ

ANCIENT TREE

БАНЧА ЧЕРНАЯ 
СМОРОДИНА

ФРЕНЧ ПРЕСС ЧАЙ В 
ПАКЕТИКАХ 

ЦЕЙЛОНСКИЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ 

КИТАЙСКИЙ ИНЬ 
ЖЕНЬ  

(СЕРЕБРЯНЫЕ 
ИГЛЫ)

ЧАИ С РЕКОМЕНДУЕМОЙ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ЗАВАРКИ 

95°o

CHAI

КИТАЙСКИЙ 
CHUN MEE 

КОКОС ЦЕЙЛОНСКИЙ РОМАШКА

ЗЕЛЕНЫЙ 
ДАРДЖИЛИНГ

ЦВЕТКИ БУЗИНЫ  КИТАЙСКИЙ LAPSANG 
SOUCHONG

КОРИЦА

DRAGON WELL ИМБИРЬ КИТАЙСКИЙ РОЗОВЫЙ GOLDEN YUNNAN

GENMAICHA ЛИМОН CHINA YUNNAN ТРАВЯНОЙ

GUNPOWDER ЛИЧИ ДАРДЖИЛИНГ HUA

GYOKURO МАНГО EARL GREY LAPSANG 
SOUCHONG

JASMINE АПЕЛЬСИН ENGLISH BREAKFAST LEMONGRASS

НЕПАЛЬСКИЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ

ЗЕМЛЯНИКА ИНДИЙСКИЙ ЧАЙ KENYA

ПЕРСИК IRISH BREAKFAST МЯТНЫЙ

СЕНЧА KEEMAN PU-ERRH

SHINCHA NILGIRI КРАСНЫЙ

ORANGE PEKOE ROOIBOS

PASSIONFRUIT SPEARMINT

RUSSIAN SAMOVAR WHOLE LEAF

VANILLA WULONG

VIENNESE BLEND

ПРИМЕЧАНИЕ
В этой таблице приведены только основные рекомендации, которые могут 
варьироваться в зависимости от вкуса потребителя, используемых сортов и возраста 
чая или кофе. Поэкспери- ментируйте с вашими любимыми сортами чая или кофе и 
подберите температуру и длительность заваривания по своему вкусу.
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ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 
80°o

БЕЛЫЙ ЧАЙ 85° ЧАЙ УЛОНГ 90°o КОФЕ 95° ЧЕРНЫЙ ЧАЙ 
100°o

Идеальный 
диапазон 75°- 85°

Идеальный 
диапазон 80°- 90°

Идеальный 
диапазон 85°- 95°

Идеальный диапазон 90°- 
100°

Идеальный 
диапазон 100°

АРАВИЙСКАЯ 
НОЧЬ 

ЯБЛОКО БОЛЬШИНСТВО 
ЧАЕВ УЛОНГ 

БЕЗ КОФЕИНА ASSAM

ASATSUYU ЧЕРНАЯ ВИШНЯ РАСТВОРИМЫЙ 
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 

КОФЕ

ANCIENT TREE

БАНЧА ЧЕРНАЯ 
СМОРОДИНА

ФРЕНЧ ПРЕСС ЧАЙ В 
ПАКЕТИКАХ 

ЦЕЙЛОНСКИЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ 

КИТАЙСКИЙ ИНЬ 
ЖЕНЬ  

(СЕРЕБРЯНЫЕ 
ИГЛЫ)

ЧАИ С РЕКОМЕНДУЕМОЙ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ЗАВАРКИ 

95°o

CHAI

КИТАЙСКИЙ 
CHUN MEE 

КОКОС ЦЕЙЛОНСКИЙ РОМАШКА

ЗЕЛЕНЫЙ 
ДАРДЖИЛИНГ

ЦВЕТКИ БУЗИНЫ  КИТАЙСКИЙ LAPSANG 
SOUCHONG

КОРИЦА

DRAGON WELL ИМБИРЬ КИТАЙСКИЙ РОЗОВЫЙ GOLDEN YUNNAN

GENMAICHA ЛИМОН CHINA YUNNAN ТРАВЯНОЙ

GUNPOWDER ЛИЧИ ДАРДЖИЛИНГ HUA

GYOKURO МАНГО EARL GREY LAPSANG 
SOUCHONG

JASMINE АПЕЛЬСИН ENGLISH BREAKFAST LEMONGRASS

НЕПАЛЬСКИЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ

ЗЕМЛЯНИКА ИНДИЙСКИЙ ЧАЙ KENYA

ПЕРСИК IRISH BREAKFAST МЯТНЫЙ

СЕНЧА KEEMAN PU-ERRH

SHINCHA NILGIRI КРАСНЫЙ

ORANGE PEKOE ROOIBOS

PASSIONFRUIT SPEARMINT

RUSSIAN SAMOVAR WHOLE LEAF

VANILLA WULONG

VIENNESE BLEND

ПРИМЕЧАНИЕ
Если кнопка START/CANCEL 
нажата (до установки температуры 
соответствующей кнопкой), край кнопки 
START /CANCEL будет светиться красным 
цветом, засветится край кнопки 100o, и 
чайник начнет нагреваться.
3. Выберите нужную настройку, нажав 

одну из пяти кнопок температуры (80°, 
85°, 90°, 95°, 100°). Края выбранной 
кнопки и кнопки START/ CANCEL 
засветятся белым.

ПРИМЕЧАНИЕ
Функцию KEEP WARM можно включить до 
начала цикла нагрева воды, в течение или 
по окончании этого цикла (см. стр. 34).

4. Нажмите кнопку START/CANCEL, 
ее край засветится красным 
цветом, край кнопки выбранной 
температуры засветится, и чайник 
начнет нагреваться. Во время 
нагрева воды не снимайте чайник с 
основания. Прежде чем снять чайник с 
основания, убедитесь в том, что чайник 
выключился после нагрева воды до 
выбранной температуры. Если чайник 
снять с основания во время действия 
функции Keep Warm, он автоматически 
выключится.

5. Когда чайник нагреет воду до 
выбранной температуры, прозвучат 
3 звуковых сигнала, подсветка края 
кнопки START/CANCEL погаснет, а край 
кнопки выбранной температуры будет 
светиться в течение 1 минуты, пока не 
выключится.

6. Если была выбрана функция Keep 
Warm, то край кнопки Keep Warm будет 
продолжать светиться красным, край 
кнопки выбранной температуры – 
белым, и чайник в течение 20 минут 
будет поддерживать необходимую 
температуру.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ
Тщательно удалите с чайника и ыбросьте 
все упаковочные материалы и рекламные 
наклейки. Перед первым применением 
рекомендуется максимально заполнить 
чайник холодной водопроводной водой, 
довести ее до кипения, воспользовавшись 
кнопкой BOIL 100°, потом вылить 
этй воду. Чайник будет работать 
только в том случае, если он стоит на 
электрифицированном основании. Чайник 
автоматически выключится, когда вода 
достигнет выбранной температуры.

КАК ОБРАЩАТЬСЯ В ЧАЙНИКОМ
1. Чтобы наполнить чайник, снимите 

его с основания и откройте крышку 
нажатием на кнопку открывания. 
Залейте нужное количество воды. 
Всегда наливайте столько воды, чтобы 
указатель уровня в окошке оставался 
между отметками минимального 
(MIN 500) и максимального (MAX 
1700) количества воды. Если воды 
будет слишком мало, это может 
привести к неправильному указанию 
температуры, или же чайник 
выключится прежде, чем вода 
нагреется до нужной температуры.

2. Убедитесь в том, что крышка закрыта 
и прочно зафиксирована. Надежно 
установите чайник на основание. 
Подсоедините штекер к розетке 
переменного тока и включите чайник. 
Края кнопок START/CANCEL и 100° 
BOIL в течениеодной минуты будут 
светиться белым цветом. Две минуты 
будет слышен звуковой сигнал. 
Освещение краев кнопки START/
CANCEL через минуту автоматически 
выключится, если кнопка не будет 
нажата.
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7. Если вы не намерены в ближайшее 

время воспользоваться чайником, 
выключите его, отсоедините шнур 
питания от розетки, вылейте воду 
из чайника. Поставьте чайник на 
основание и закройте крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Когда вы включаете чайник в сеть, 
первоначальная настройка температуры 
– 100°.
– Если чайник был отключен от розетки 
и снова включен, автоматически 
устанавливается температура 100°.
– Если чайник оставалсяся включенным 
в розетку и производились другие 
настройки температуры, то сохраняются 
настройки температуры, выбранные 
последними.

ВНИМАНИЕ!
Не открывайте крышку чайника во 
время и после нагрева воды. Это может 
привести к выплескиванию кипящей 
воды. Вылейте всю горячую воду из 
чайника, прежде чем открывать крышку 
для следующего наполнения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот чайник должен эксплуатироваться 
только в сочетании с прилагаемым к 
нему электрифицированным основанием. 
Будьте осторожны при выливании воды 
из чайника, ведь кипящая вода и пар могут 
причинить ожоги. Не выливайте горячую 
воду слишком быстро.

ПРИМЕЧАНИЕ
Всегда наливайте столько воды, чтобы 
указатель уровня в окошке оставался 
между отметками минимального (MIN 
500) и максимального (MAX 1700) 
количества воды. Если вода будет налита 
выше максимального уровня, это может 
привести к выплескиванию кипящей/
горячей воды из чайника.

Функция предотвращения полного 
выпаривания воды 
Чайник оборудован предохранительным 
устройством, которое предотвращает 
перегревание в том случае, если в чайник 
было налито слишком мало воды. В таком 
случае чайник прекращает нагрев, и 
раздается непрерывный звуковой сигнал, 
сообщающий о полном выпаривании 
воды. Края кнопок START/CANCEL и 
KEEP WARM мигают красным цветом. 
Отключите чайник от сети и дайте ему 
остыть, прежде чем снова наполнить. 
Предохранительное устройство 
автоматически отключится, когда чайник 
в достаточной мере остынет.

ВНИМАНИЕ!
Этот чайник предназначен для кипячения 
или нагревания только питьевой воды. 
Ни в коем случае не используйте его 
для нагревания или кипячения других 
жидкостей или пищевых продуктов. Не 
засыпайте в чайник чай или кофе.Перед 
включением крышка чайника должна 
быть надежно зафиксирована в закрытом 
положении.
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Уход и очистка
ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Наружную поверхность чайника следует 
чистить влажной тканью, а затем 
полировать мягкой,сухой тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ
Со временем фильтр может получить 
повреждения, поэтому регулярно 
проверяйте его состояние и заменяйте, 
если он поврежден.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не пользуйтесь для очистки внутренних 
или наружных поверхностей чайника 
никакими химикатами, металлическими 
мочалками или абразивными чистящими 
средствами.

ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения устройства 
не пользуйтесь щелочными моющими 
средствами. Применяйте мягкую ткань и 
мягкие моющие средства.

ВНИМАНИЕ
Не удаляйте диффузорное кольцо, 
находящееся внутри на дне чайника.

ВНИМАНИЕ
Не допускайте погружения дна чайника, 
электрифи- цированного основания, 
шнура питания или штекера в воду, 
избегайте также любого контакта влаги с 
этими деталями.

ХРАНЕНИЕ
Перед хранением чайника убедитесь в  
ом, что он выключен, очище и просушен. 
Убедитесь, что крышка надежно закрыта 
и зафиксирована. Намотайте шнур 
питания в специальном отсеке под 
электрифицированным основанием. 
Установите чайник вертикально на 
основании. Не кладите ничего на чайник.

Перел очисткой обязательно выключите 
чайник и отсоедините шнур питания от 
сети.

СЪЕМНЫЙ ФИЛЬТР
В чайнике Sage Smart Kettle™ имеется 
съемный сеточный фильтр для очистки 
воды от кусочков накипи. Для удаления 
накипи с фильтра откройте крышку, 
снимите фильтр и выньте его из чайника. 
Промойте фильтр под проточной горячей 
водой, очистите тканью или щеточкой. 
Для установки фильтра просто вставьте 
его в паз за носиком чайника и нажмите 
до фиксации в нужном положении.

УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ
Минеральные отложения из 
водопроводной воды со временем 
приводят к изменению цвета внутренней 
поверхности чайника и указателя уровня 
воды. Минеральные отложения можно 
удалить обычными средствами для 
удаления отложений, которые продаются 
в супермаркетах, универмагах и 
магазинах бытовой техники.

Или же:
1.  На 2/3 наполните чайник смесью 

1 части уксуса и 2 частей воды. 
Вскипятите смесь и оставьте на ночь.

2. Вылейте жидкость из чайника. Налейте 
в чайник чистую воду, доведите до 
кипения и вылейте. Повторяйте этот 
процесс, пока чайник не будет готов к 
применению.
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