DUO EVO PLUS
TM

Мултифункционален уред за
готвене под налягане
Безопасност,
Поддръжка
и Гаранция
Важни мерки за
безопасност
Грижа, почистване и
съхранение
Отстраняване на
неизправности
Гаранция
Контактна информация

Пълно ръководство за употреба, видеа и рецепти са достъпни онлайн на www.instantpot.bg

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате
основни предпазни мерки:
1.

ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА УПОТРЕБА,
КАКТО И ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА.
НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА
ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ И / ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ.

2.

Използването на капаци от други уреди за готвене под налягане
може да причини нараняване, повреда и / или материални щети.
Капакът от темперирано стъкло Instant Pot, който може да бъде
закупен отделно, може да се използва за готвене без налягане.

3.

Не допускайте деца в близост до уреда по време на употреба. Децата
не трябва да играят с уреда. Използвайте само капака Instant Pot
Duo Evo Plus с основния корпус Instant Pot Duo Evo Plus.

4.

Не поставяйте уреда в загрята фурна или върху каквато и да е
нагрята повърхност.

5.

Не премествайте уреда, докато е под налягане.

6.

Не използвайте уреда за каквато и да е друга цел, освен тази, за
която е предназначен.

7.

Този уред готви под налягане. Неправилната употреба на уреда
може да доведе до изгаряния. Уверете се, че уредът е правилно
затворен преди да стартирате програма за готвене. Вижте ПЪРВИ
СТЪПКИ ЗА УПОТРЕБА.

8. Никога не отваряйте уреда принудително, използвайки сила.
Уверете се, че налягането в уреда е спаднало изцяло, преди да го
отворите. Вижте ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА УПОТРЕБА.
9.

Никога не използвайте Вашия уред, без да сте добавили вода, тъй
като това ще го повреди сериозно.

10. Н
 е пълнете уреда над 2/3 от неговата вместимост. При готвене на
хранителни продукти, които се разширяват по време на готвене,
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ВНИМАНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно и го запазете за бъдеща
справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до
сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
като ориз или дехидратирани зеленчуци, не пълнете уреда повече
от 1/2 от неговата вместимост.
11. Когато готвите тестени храни, бъдете внимателни, когато сваляте
капака, за да избегнете преливане на храна.
12. Използвайте подходящ източник/ци на нагряване в съответствие с
ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА УПОТРЕБА.
13. След готвене на месо с кожа (например език), което може да
набъбне под въздействието на налягането, не пробождайте месото
с остри предмети, докато кожата е все още подута. Това може да
доведе до опарване.
14. След употреба, във вътрешността на основния корпус има
остатъчна топлина. Не докосвайте!
15. Преди всяка употреба се уверете, че клапаните не са запушени.
Вижте ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА УПОТРЕБА.
16. Никога не използвайте уреда в режим под налягане за дълбоко или
плитко пържене на храна.
17. Не манипулирайте или отремонтирайте която и да е от системите
за безопасност извън инструкциите за поддръжка, посочени в
инструкциите Безопасност, Поддръжка и Гаранция.
18. Използвайте само резервни части и аксесоари за Instant Pot,
съвместими със съответния модел. По-специално, използвайте
основен корпус в комбинация с капак от същия производител,
посочени като съвместими един с друг.
19. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел, уред с
неизправност или уред, повреден по какъвто и да е начин. Ако
захранващият кабел е повреден, потребителят трябва да се свърже
с Отдел за Обслужване на клиенти, за да получи съдействие.
20. Само за домашна употреба. Не е предназначен за търговска
употреба или употреба на открито.

ВНИМАНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно и го запазете за бъдеща
справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до
сериозни наранявания и/или материални щети.
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ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
21. Имайте предвид, че определени храни като ябълков сос, червени
боровинки, ечемик, овесени ядки/каша или други зърнени храни,
грах, нудли, макарони, спагети и др. могат да се разпенят и да
задръстят клапана за изпускане на пара. Тези храни следва да НЕ
се готвят под налягане, освен ако не се спазват инструкциите в
ръководството за Instant Pot.
22. Този уред не трябва да се използва от деца, от хора, чиито физически,
сетивни или умствени способности възпрепятстват безопасното
използване на уреда или от хора с ограничени познания относно
използването на уред за готвене под налягане. Използването на
уреда в близост до горепосочените лица следва да се извършва
под постоянен надзор.
23. Разлятата храна може да причини сериозни изгаряния. Кабелът
за захранване е къс с цел намаляване рисковете от издърпване,
заплитане и спъване.
• Дръжте уреда и захранващия кабел далеч от деца.
• Кабелът не трябва да се включва през ръба на плота или масата.
• Никога не включвайте в контакти, разположени под плота и никога
не използвайте уреда с удължител.
24. Изключете уреда от контакта и го оставете да изстине преди
почистване. Оставете всички повърхности на уреда да изсъхнат
напълно преди употреба.
25. Уредът не е предназначен за работа с помощта на външен таймер
или отделна система за дистанционно управление.
26. Не потапяйте основния корпус на уреда във вода. За защита от
токов удар, не потапяйте захранващия кабел, щепсела или основата
на уреда в каквато и да е течност.
27. Винаги се уверявайте, че уплътнителният пръстен е правилно и
изцяло поставен от вътрешната страна на водача за уплътнителен
пръстен.
28. Избягвайте разливане по електрическите връзки.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.
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ВНИМАНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно и го запазете за бъдеща
справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до
сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВНИМАНИЕ
За да избегнете наранявания, прочетете и разберете ръководството
за употреба, преди да използвате този уред. Неправилната употреба
може да доведе до сериозни наранявания.
ВНИМАНИЕ
Опасност от токов удар. Използвайте само заземен контакт.
Не премахвайте заземяването. НЕ използвайте адаптер. НЕ
използвайте удължител. Неспазването на тези инструкции може да
причини токов удар, наранявания и / или смърт.
ВНИМАНИЕ
НЕСПАЗВАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ОТ ВАЖНИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ И ВАЖНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА
Е НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ВАШИЯ УРЕД, КОЕТО МОЖЕ ДА
ДОВЕДЕ ДО ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА И ДА СЪЗДАДЕ РИСК ОТ
СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ.

Специални инструкции за захранването
Съгласно изискванията за безопасност е осигурен къс кабел за захранване с цел
намаляване рисковете от издърпване, заплитане и спъване. Този продукт включва в
комплекта както захранващ кабел със щепсел английски стандарт, така и захранващ
кабел със щепсел европейски стандарт.

Спецификации на продукта

Модел:
Duo Evo Plus 6

5.7 литра

220–240 V ~
50/60 Hz

1000-1200 W

6.1 кг

см: 33.1Д x 32.2Ш x 32.5В

Модел:
Duo Evo Plus 60

5.7 литра

220–240 V ~
50-60 Hz

1000-1200 W

6.1 кг

см: 33.1Д x 32.2Ш x 32.5В

Модел:
Duo Evo Plus 80

7.6 литра

220–240 V ~
50-60 Hz

1200-1400 W

7.18 кг

см: 36.5Д x 35.3Ш x 36В

Работно налягане: Интелигентните програми за готвене под налягане работят при
Високо (70-80 kPa) или Ниско (40-50 kPa) налягане. По-високото налягане води до
по-висока температура на готвене.
Изброените тук модели не са всички модели от серията Duo Evo Plus. Не всички
модели се предлагат във всички страни.

ВНИМАНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно и го запазете за бъдеща
справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до
сериозни наранявания и/или материални щети.
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Грижа, почистване и съхранение
Изключете Вашия Instant Pot от контакта и го оставете да изстине преди почистване.
Оставете всички повърхности да изсъхнат напълно преди употреба.
Част

Аксесоари
• Колектор за
конденз

Капак и части
• Клапан за
изпускане на пара
• Капачка за
изпускане на пара
• QuickCool™ защитно
покритие
• Анти-блокиращ щит
• Уплътнителни
пръстени
• Поплавъчен клапан
• Силиконова тапа на
поплавъчен клапан

Метод за
почистване

Инструкции
• Измивайте след всяка употреба.
• Никога не използвайте алкални почистващи препарати,
прахове и абразивни гъби за почистването на аксесоарите
• При използване на съдомиялна машина - поставяйте върху
горния ред.
• Изпразвайте и изплаквайте колектора за конденз след всяка
употреба.
• И
 змивайте след всяка употреба с гореща вода и препарат за
съдове, и оставете да изсъхне на въздух или поставете на найгорния ред в съдомиялната машина.
• Премахвайте всички подвижни части от капака преди миене в
съдомиялна машина.
• Почиствайте вътрешността на тръбата за изпускане на пара,
след като сте премахнали клапана за изпускане на пара и антиблокиращия щит, за да предотвратите запушване.
• За да източите водата от капака след миене в съдомиялна
машина, хванете капака за дръжката и го дръжте вертикално
над мивка, след което го завъртете на 360° - като завъртане на
автомобилен волан.
• След почистване, съхранявайте капака с горната част надолу
върху основния корпус на уреда.
• Съхранявайте уплътнителните пръстени на проветриво място,
за да намалитe остатъчната миризма от ястията със силен
аромат. За да елиминирате миризми, добавете 250 мл вода
и 250 мл бял оцет във вътрешния съд и пуснете програма
Pressure Cook (Готвене под налягане) за 5-10 минути, след това
освободете налягането с Бързо освобождаване на налягането.

Вътрешен съд

• Премахвайте петна, появили се в резултат от твърда вода, с
навлажнена с оцет гъба и търкане. Ако на дъното на вътрешния
съд има твърди или загорели остатъци от храна, накиснете го
в гореща вода за няколко часа за лесно почистване.
• Измивайте след всяка употреба.
• Уверете се, че всички външни повърхности са сухи преди да
поставите вътрешния съд в основния корпус.

Захранващ кабел

• И
 зползвайте много леко навлажнена кърпа, за да избършете
зацапвания от захранващия кабел.

Основен корпус

• И
 збърсвайте вътрешността на основния корпус, както и канала
за конденз, с много леко навлажнена кърпа и оставяйте да
изсъхне на въздух.
• Почиствайте основния корпус и контролния панел с мека,
много леко навлажнена кърпа или неабразивна гъба.

Съдомиялна
машина /
Ръчно миене

Само с
навлажнена
кърпа

ВНИМАНИЕ
Уверете се, че
нагревателят
остава сух през
цялото време.
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Не потапяйте основния
Не потапяйте
корпус във вода и не правете никога захранваопити за почистването му в щия кабел.
съдомиялна машина.

Не мокрете
щифтовете на
захранващия
кабел.

Отстраняване на неизправности
Отдел за Обслужване на Клиенти: support@instantpot.bg, тел. +359 878 698 965
Проблем

Затруднение при
затварянето на
капака

Затруднение при
отварянето
на капака

Вътрешният
съд е прилепнал
към капака при
отваряне на уреда

Възможна причина

Решение

Уплътнителният пръстен
(УП) не е правилно поставен

Поставете отново УП, уверете се, че е плътно легнал
във водача за уплътнителен пръстен.

Поплавъчният клапан (ПК) е
в изскочило положение

Натиснете внимателно поплавъчния клапан надолу
с дълъг прибор.

Съдържанието в уреда е все
още горещо

Преместете Ключа за бързо освобождаване в
позиция Vent (Изпускане), след това спуснете бавно
капака върху основния корпус, като позволите на
топлина да се разсее.

Налягане вътре в уреда

Освободете налягането според рецептата; отворете
капака само след като ПК е спаднал надолу.
може да е под
ВНИМАНИЕ Съдържанието
налягане; за да избегнете
нараняване, не се опитвайте за да отворите капака
принудително със сила.

Поплавъчният клапан (ПК)
е заседнал в изскочило
положение заради парчета
или остатъци от храна

Уверете се, че парата е напълно освободена с Бързо
изпускане на налягането, след което натиснете
внимателно ПК с дълъг прибор. Отворете капака
внимателно и старателно почистете ПК, около него и
капака преди последваща употреба.

Охлаждането на вътрешния
съд може да създаде вакуум, За да освободите вакуума, преместете Ключа за
бързо освобождаване в позиция Vent (Изпускане).
причинявайки прилепване
на вътрешния съд за капака
Няма УП в капака

Поставете уплътнителен пръстен (УП).

УП е повреден или не е
правилно поставен.

Сменете уплътнителния пръстен (УП).

Хранителни остатъци са
залепнали към УП

Извадете уплътнителния пръстен (УП) и го
почистете старателно.

Изпускане на пара Капакът не е затворен
по ръба на капака правилно

Поплавъчният
клапан (ПК) не
изскача нагоре

Отворете, след това затворете капака.

Водачът за УП е изкривен
или не е центриран.

Извадете уплътнителния пръстен (УП) от капака,
проверете водача за изкривяване или огъване.
Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.

Ръбът на вътрешния съд
може да е деформиран.

Проверете за деформация и се свържете с Отдел за
обслужване на клиенти.

Хранителни остатъци
върху поплавъчния клапан
или силиконовата тапа на
поплавъчния клапан

Извадете ПК от капака и почистете старателно;
Вижте ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА УПОТРЕБА и проведете
Първоначален тест, за да проверите работата на
уреда. Отбележете си в случай на неизправности и
се свържете с Отдел за обслужване на клиенти.

Твърде малко течност във
вътрешния съд (ВС)

Проверете за загаряне на дъното на ВС; премахнете,
ако е необходимо. Добавете вода във ВС според
вместимостта на уреда: 5.7л. - 375 мл.; 7.6л. - 500 мл.

Силиконовата тапа на ПК е
повредена или липсва

Поставете тапата или заменете ПК.

ПК е възпрепятстван от
механизма за заключване
на капака

Натиснете ПК с дълъг прибор. Ако ПК не спадне
надолу, изключете уреда. Свържете се с Отдел за
обслужване на клиенти.

Вътрешният съд не се
затопля

Вижте ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА УПОТРЕБА и проведете
Първоначален тест, за да проверите работата на
уреда. Отбележете си в случай на неизправности и
се свържете с Отдел за обслужване на клиенти.

Дъното на вътрешния съд
може да е повредено

Вижте ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА УПОТРЕБА и проведете
Първоначален тест, за да проверите работата на
уреда. Отбележете си в случай на неизправности и
се свържете с Отдел за обслужване на клиенти.
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Отстраняване на неизправности
Проблем

Възможна причина

Решение

Ключът за бързо
освобождаване не е на
позиция Seal (Запечатване)

Преместете Ключа за бързо освобождаване на
позиция Seal (Запечатване)

Уредът регулира излишното
налягане

Това е нормално; не се изисква действие.

Струи пара излизат
от клапана за
изпускане на пара
при ключ за бързо
освобождаване
на позиция Seal
(Запечатване)

Няма достатъчно течност във
вътрешния съд (ВС)

Добавете вода във ВС според вместимостта на
уреда: 5.7 литра - 375 мл.; 7.6 литра - 500 мл.

Грешка в сензора за налягане

Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.

Дисплеят остава
черен след
включване на
захранващия кабел

Лоша захранваща връзка или
липса на електричество

Проверете захранващия кабел за повреда. Ако
забележите повреда, свържете се с Отдел за
обслужване на клиенти. Проверете контакта, за
да се уверите, че има захранване.

Електрическият предпазител
на уреда е изгорял

Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.

C1 / C2
C6 / C6H Неизправен сензор
C6L

Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.

Малко количество
пара изтича/съска
от клапана за
изпускане на пара
по време на готвене

Код за грешка се
показва на дисплея
и уредът издава
продължителен
звуков сигнал

Клапанът за изпускане на пара Преместете ключа за бързо освобождаване на
не е поставен правилно
позиция Seal (Запечатване).

Нагревателят не
работи

Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.

C7
или
NoPr

Няма достатъчно
течност

Добавете вода във ВС според вместимостта на
уреда: 5.7 литра - 375 мл.; 7.6 литра - 500 мл.

Ключът за бързо
освобождаване е на
позиция Vent

Преместете Ключа за бързо освобождаване на
позиция Seal (Запечатване).

C8

Грешен вътрешен
съд в основния
корпус

Поставете правилния размер вътрешен съд с
дръжки за лесно захващане в основния корпус.

Lid
(Капак)

Капакът не е в
правилната
позиция за
избраната програма

Отворете и затворете капака.
Не използвайте капак, когато използвате
програма Sauté (Сотиране).

OvHt /
Burn /
Food
burn

Установена е висока
температура на
дъното на ВС; уредът автоматично
намалява температурата, за да се
избегне прегряване

Натрупване на отлагания на дъното на
вътрешния съд (ВС) може да възпрепятства
правилното отдаване на топлина.
Изключете уреда, освободете налягането
според рецептата и проверете
дъното на вътрешния съд.

PrSE

Звук на щракване
или лек звук на
пукане от време на
време

Натрупало се е налягане по време на
Преместете Ключа за бързо освобождаване на
програма за готвене позиция Vent (Изпускане).
без налягане

Звукът от превключване на
нагревателя или гъвкавата
основа под нагревателя
се движи, при смяна на
температури

Това е нормално; не се изисква действие.

външната повърхност на ВС. УвереДъното на вътрешния съд (ВС) Избършете
те се, че нагревателят е сух преди да поставите
е мокро
вътрешния съд обратно в основния корпус.

Всяко друго обслужване на уреда трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.
8

Гаранция
Ограничена гаранция
За INSTANT POT DUO EVO PLUS, наричан по-долу накратко “Уред”,
Хийт-ОН ООД, ЕИК 20067702, оторизиран дистрибутор за България на Instant Brands Inc., (наричан
по-долу накратко „Дистрибутор“) гарантира, че този уред няма да има дефекти в изработката
и материала при нормална употреба в домашни условия за период от две (2) години от
датата на първоначалната покупка. Покритието на тази ограничена гаранция важи само за
първоначалния купувач и само при използване на уреда в България. Тази гаранция не покрива
използването на уреда извън територията на Република България.
За възползване от услуга по тази ограничена гаранция е необходимо доказателство за
първоначалната дата на покупка (касов бон или фактура), както и връщане на целия уред
при поискване. При условие, че с този уред се работи и същият се поддържа в съответствие
с предоставените инструкции за употреба, приложени към уреда (също достъпни на www.
instantpot.bg), Дистрибуторът ще реши по свое усмотрение и в съответствие с приложимото
законодателство, или: (i) да поправи дефектирали елементи и материали; или (ii) да замени
уреда. В случай, че уредът бъде сменен в рамките на гаранцията, ограничената гаранция за
заместващия уред изтича 24 месеца след датата на оригинална покупка. Срокът на гаранцията
спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на дефектиралия уред,
или за постигане на писмено споразумение между Дистрибутора и потребителя за решаване
на казуса.

Ограничения и Изключения
Всяко манипулиране / модифициране, опит за манипулиране / модифициране или неоторизирано
ремонтиране на уреда може да попречи на безопасната работа на устройството и може да доведе
до сериозни наранявания, повреди и материални щети. Всяко манипулиране/модифициране/
изменение, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтиране на уреда
или която и да е част от него ще анулира гаранцията, освен ако такива изменения или промени
не са изрично писмено упълномощени от Дистрибутор.
Тази гаранция не покрива (1) нормалното износване; (2) щети, в резултат на небрежна, неразумна
или неправилна употреба на уреда; неправилно сглобяване или разглобяване, употреба в
противоречие с инструкциите за употреба, приложени към уреда, неосигуряване на разумна
и необходима поддръжка, форсмажорни обстоятелства (като пожар, наводнение, урагани,
торнадо и т.н.), или отремонтиране или манипулиране от когото и да е, освен ако не е изрично
писмено упълномощено от Дистрибутора; (3) ремонти в резултат от употреба, различна от
стандартна домашна употреба и по начин, противоречащ с която и да е част от цялата приложена
към уреда документация; (4) прегряване, причинено от работа с празен вътрешен съд; (5)
подмяна на консумативи (уплътнителни пръстени, гарнитури и т.н.); (6) дефекти, в резултат на
използване на неоригинални консумативи; (7) вътрешни или външни петна, обезцветяване или
драскотини и (8) удряни или изпускани продукти.
До степента, разрешена от приложимото законодателство, отговорността на Дистрибутора,
ако има такава, за всеки евентуално дефектирал уред или част се ограничава до ремонт
или подмяна на уреда или част от него и не надвишава покупката цена на съпоставим
уред за подмяна. С изключение на изрично предвиденото тук и доколкото е разрешено по
приложимото законодателство (1) Дистрибуторът не дава допълнителни гаранции и условия,
изрични или по подразбиране, по отношение на уреда или частите, обхванати от настоящата
гаранция, и (2) Дистрибуторът не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди
и щети, произтичащи от или във връзка с използването или работата на уреда или повреди,
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Гаранция
свързани с икономическа загуба, загуба на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба
на удовлетвореност или невъзможност за използване, разходи за монтиране или други
последващи вреди и щети от какъвто и да е вид.
Потребителят има права съгласно приложимите закони, които са в допълнение към всяко право
или средство за защита, предлагащо се под тази ограничена гаранция. Тази търговска гаранция
не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115
от ЗЗП, и по-точно, че независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на
съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.
112 - 115 от ЗЗП.

Гаранционно Обслужване
За да получи гаранционно обслужване, потребителят следва да предостави:
•

Име, имейл адрес и телефонен номер.

•

Копие на оригинален касов бон или фактура за покупка, модел и сериен номер на уреда.

•

Описание на дефекта на продукта, включително всякакви снимки или видео, ако е възможно.

• Всички части от уреда, независимо от състоянието им: Основен Корпус, Вътрешен Съд, Капак и/
или оригинали аксесоари (ако се предявяват претенции по гаранция за същите).

Контактна Информация
Хийт-Он ООД - Официален дистрибутор на Instant Pot за Bulgaria
България, гр. София ПК 1618
бул. Братя Бъкстон 40, ет. 3
Имейл: support@instantpot.bg
Телефон: +359 878 698 965

Рециклиране
Този уред е в съответствие с Директивата 2012/19 / ЕС за ОЕЕО относно изхвърлянето
на електрически и електронни устройства и оборудване (WEEE). Този уред отговаря на
европейската директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30 / ЕС и нейните
ревизии, както и Директивата за ниско напрежение (LVD) 2014/35 / ЕС и нейните ревизии.
Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови
отпадъци на територията на ЕС. За да предотвратите евентуално увреждане на околната среда
или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно,
насърчавайки устойчивото повторно използване на материалните източници. За да върнете
използваното устройство, моля, използвайте системи за връщане и събиране или се свържете
с отдела за обслужване на клиенти за допълнителна информация за рециклиране и WEEE.
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Instant Brands Inc.
11- 300 Earl Grey Dr., Suite 383
Ottawa, Ontario
K2T 1C1
Canada
Earlyview Ltd (Instant Pot Official Distributor)
5 Hersham Farm Business Park
Kitsmead Lane,
Chertsey, Surrey, KT16 0DN
UK
Хийт-ОН ООД
(Официален дистрибутор на Instant Pot за България)
бул. Братя Бъкстон 40, ет. 3
София, 1618
България
Контактна информация:
office@instantpot.bg
www.instantpot.bg
Тел.: +359 878 698 965
Свалете Instant Pot приложението безплатно
(достъпно на английски език)

@instantpotBG
@instantpotBG
Произведено в Китай
Хийт-ОН ООД си запазва правото на промени в настоящото ръководство/инструкция без предизвестие.
Пълна и актуална информация можете да намерите на сайта на Instant Pot за България - www.instantpot.bg
или да получите от наш представител.
Всички права запазени © 2020 Instant Brands™ Inc
2021-0002

