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VIKTIGT
Bästa kund, tack att du valde Bugatti Jacqueline –vattenkokaren. Som övriga hushållsapparater skall även 
denna apparat användas med omsorg enligt bruksanvisningarna för att undvika person- och apparatskador.

INNAN APPARATEN TAS I BRUK SKALL MAN 
NOGA LÄSA ALLA INSTALLATIONSRÅD, 
BRUKSANVISNINGAR,UNDERHÅLLSRÅD SAMT 
SÄKERHETSVARNINGAR. ANVÄND INTE APPARATEN 
IFALL DU INTE HAR BEKANTAT DIG VID RÅDEN.
VARNING
Tillverkaren ansvarar inte för skador:
- Som uppstår pga. fel användningssätt eller fel användningsändamål
- Som uppstår som följd av att apparaten är kontinuerligt på
- Som uppstår av fel service
- Som uppstår ifall man använder delar som tillverkaren inte rekommenderar
- Som orsakas om eluttaget inte är jordat

Ifall du behöver tilläggande information, eller om du har ett problem som inte beskrivs i denna manual kan du 
kontakta vår kundtjänst på adressen http://www.casabugatti.com/home-appliance-service eller skicka e-post till 
diva@casabugatti.it

SPARA DESSA RÅD och kom ihåg att även ge dem till följande användare. Ifall du tappar råden 
kan du be om en ny manual från BUGATTI-kundtjänsten eller skicka e-post till diva@casabugatti.it, du kan även ladda 
ner manualen på adressen www.casabugatti.it. På manualens första sida hittar du bilderna som man hänvisar till i 
texten. Håll första sidan öppen då du läser råden.
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Innehåll

Sida 63    Teknisk information

Sida “   Beskrivning av delarna

Sida “           Vattenkokarens elektroniska reglage

Sida 65   Installation och ibruktagning

Sidorna 66-67    Råd och rekommendationer

  Sida 66          Anslutande av basen till eluttaget

  Sida 66            Val av temperaturenhet

  Sida 66              Vattenmängdsindikator

Sida 67               Kokfunktion

Sida 67            Inställningsfunktion av uppvärmningstemperatur

 Sida 67           Varmhållningsfunktion

          
Sida 69  B Chef –applikationens användning

Sida 69  Automatisk avstängning och säkerhetssystem   

Sida 70  Rengöring och underhåll  

Sida 71             Felsökning

Sida 72            Garanti och service

OBS:
Alla detaljer i texten är granskade noga. Vi behåller alla rättigheter att erbjuda en förklaring ifall det i texten 
finns tryckfel eller missvisande information. Observera: vårt företag utför kontinuerligt teknologisk utveckling gäl-
lande alla detaljer som förekommer i manualen, även den tekniska informationen. Vi behåller alla rättigheter till 
uppdatering av manualen utan skild anmälan. Produktens utseende, form och färg grundar sig på standarden av den 
verkliga fysiska produkten.
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TEKNISK INFORMATION
Elkälla   Se namnplåt i apparatens botten
Effekt   Se namnplåt i apparatens botten
Mått   150x250x h x 280mm 
Skrov   Pressat fast 18/10 rostfritt stål
Vikt   1,4 kg
Elkabelns längd  0,75 m
Överhettningsskydd  Inbyggt
Vattenkokarens kapacitet 1,20 liter
Certifikat   Se namnplåt i apparatens botten
Garanti   Enligt bifogat certifikat
Bluetooth-information Version 4.0; frekvenserna 2402-2480 MHz; sändningseffekt 0dBm

BESKRIVNING AV DELARNA 

Lock    
Skärm   
Handtag som hålls svalt   
Vattenkokare 18/10 Rostfritt stål  
Strömbas    
Anslutning    
Stickpropp    
Filter/pip    
Märke för max-vattenmängd  

1
2
3
4
5
5a
6
7
8
   

VATTENKOKARENS ELEKTRONISKA REGLAGE
Strömställare    
°C / °F ikoner   
Temperatur   
Indikator för vattenmängd  
B-Chef –ikon   
Timer-/Tidtabellsikon  
Bluetooth-ikon   
On/Off –ikon

 9
10
11
12
13
14
15
16   



64

VIKTIGA SÄKERHETSRÅD
LÄS ALLA RÅDEN NOGA. APPARATEN FÅR ENDAST 
ANVÄNDAS AV VUXNA PERSONER SOM BEKANTAT SIG MED 
KORREKT ANVÄNDNINGSSÄTT. SPARA DESSA RÅD.
1. FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA SKADOR, ELDSVÅDA 
OCH ELSTÖT SKALL MAN INTE SÄNKA ELKABELN, 
STICKPROPPEN, STRÖMBASEN ELLER SJÄLVA KOKAREN 
I VATTEN ELLER ANNAN VÄTSKA HELT ELLER DELVIS. 
VARNING: RISK FÖR BRÄNNSKADA! OBSERVERA HETA YTOR!
Rör inte vid heta ytor. Använd handtaget då du lyfter kokaren. Använd ugnshandskar ifall du vidrör heta delar som skrovet 
(4), locket (1) eller kokarens ytor: 

RISK FÖR BRÄNNSKADA!
2.Denna vattenkokare är avsedd ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK. Vattenkokaren kan användas i hushållsbruk 
och motsvarande användningsändamål som:
- Personalutrymmen
- Bondgårdar
- Kundbruk i hotell, motell och motsvarande
- Bed&Breakfast –ställen
Använd vattenkokaren enkom för korrekt användningsändamål. Produkten får användas endast med bifogad bas. 
Modifiera inte apparaten, detta kan orsaka fara.
3.Denna apparat kan användas av barn som fyllt åtta år ifall de guidats gällande rätt användningssätt eller om 
de övervakas, användarna skall förstå riskerna som hör samman med användandet av apparaten. Rengörings- och 
underhållsuppdrag skall utföras under vuxen uppsyn. Håll apparaten, basen (5) och elkabeln utom räckhåll för barn. 
Övervaka barn ifall apparaten används då de är i närheten. Lossa apparaten ur elkällan ifall den inte används och före 
den rengörs. Låt apparaten svalna före installation och lossande av delar samt före rengöring. Anslut elkabeln alltid först 
till apparaten och först sedan till eluttaget. Ställ apparaten till läget OFF innan den lossas ur eluttaget.
4.Apparaten har en kort elkabel för att den inte skall fastna vid föremål och för att ingen skall snubbla på den samt för 
att kabeln inte skall fastna vid andra kablar. Längre skarvsladdar kan användas ifall ett proffs bekräftar att dessa fyller 
de tekniska kraven. Använd INTE adapter. Ifall du använder skarvsladd:
a)De tekniska värdena för skarvsladden skall vara minst lika stora som de tekniska kraven som anges på apparatens 
namnplåt 
b) Elkabeln skall fylla de tekniska kraven och den skall jordas. Skarvsladden får aldrig hänga över bordskanter eller andra 
föremål så att man kan snubbla på den eller någon kan dra i den.
c) Ställ inte kokaren eller elkabeln i närheten av heta spisar eller ugnar 
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d) Använd inte utomhus. Låt inte elkabeln hänga över bordskanten eller röra vid heta föremål Apparaten får inte användas 
ifall den skadas eller om elkabeln/stickproppen är skadad. För apparaten på reparation. Tillverkaren rekommenderar inte 
användning av tilläggsutrustning, detta kan resultera vid eldsvåda, elstöt eller personskada.
e) Ifall stickproppen eller elkabeln skadas, skall de bytas av ett proffs.
5. Rör inte vid delar som är under spänning. Du kan få en elstöt och skada dig. Anslut strömbasen (5) till en elkälla vars 
spänning är korrekt. Spänningen skall motsvara värdena som anges i apparatens botten. 
Säkra att eluttaget är jordat. 
6. Använd inte apparaten med bara eller våta fötter. 
7. VARNING: Undvik att spilla vatten eller annan vätska på basen (5) och anslutningen (5a).
8. VARNING: Fyll inte över 1200 ml vatten, detta indikeras med MAX-märket.
9. VARNING: Fyll inte på vattenkokaren medan den är på basen (5).
10. VARNING: Fyll apparaten endast med kallt vatten, använd inte mjölk, kaffe eller andra vätskor.
11. VARNING: Lämna inte apparaten obevakad under bruk. Flytta inte vattenkokaren när den är på
12. Använd inte apparaten tom. Fel användningssätt upphäver garantin.
13.Koka inte vatten om apparaten fyllts på för mycket eller om locket (1) är öppet. Kokande vatten kan stänka och skada 
människor.
14. Häll det heta vattnet försiktigt och utan att spilla.
15. För att undvika brännskador, öppna inte locket under kokandet eller genast efter kokande. ÅNGA KAN ORSAKA 
BRÄNNSKADOR! Öppna locket (1) försiktigt ifall apparaten ännu är het.
16. Töm kokaren helt efter bruk. Lämna inte vatten längre tider i kokaren.
17. Var försiktig, ytorna är heta. Använd handtaget och vid behov ugnshandskar. Var väldigt försiktig då du rör vid heta 
ytor som locket (1), skrovet (4) och kokarens ytor. VARNING! RISK FÖR BRÄNNSKADA! Kokarens skrov (4) och lock (1) blir 
heta under bruk. 
18. Uppvärmningsmotståndet i apparatens botten blir hett.
19. Säkra att apparaten är avstängd innan den lossas ur eluttaget. Håll i stickproppen medan den lossas ur eluttaget. Obs: 
Lossa apparaten ur eluttaget då den inte används.
20. Ställ apparaten på ett jämnt underlag där den inte kan falla. Ställ den inte på eller nära heta ytor eller öppen eld. 
Akta: använd inte apparaten på lutande ytor.
21. För att säkra att apparaten fungerar ändamålsenligt använd den på jämna ytor, i god belysning, i en ren omgivning där 
elkällan är tillräckligt nära. Håll apparaten på minst 10 cm avstånd från väggar.
22. Använd inte i närheten av brandfarligt material som gardiner, väggar och tapeter.
23. Lossa apparaten omedelbart ur elkällan ifall du upptäcker ett fel eller om apparaten faller. Starta inte en trasig 
apparat. Apparaten skall repareras på BUGATTI-service. Du kan kontakta din återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst 
eller skicka e-post till diva@casabugatti.it. Vid eldsvåda använd CO2-släckare, inte vatten eller pulversläckare.
24.Noggrannare råd för rengöring hittar du i kapitlet Rengöring och underhåll.
25. VARNING: Använd inte alkaliska rengöringsmedel vid rengöring, använd en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel 
för att förhindra skador på apparaten.

SPARA DESSA RÅD
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Originalförpackningen är formgiven med postleverans i tankarna. Spara förpackningen, du kan behöva den för 
transporteringsbehov. Läs tidigare nämnda säkerhetsråd och följ dem då apparaten tas i bruk. Då apparaten 
plockas ut ur förpackningen skall man säkra att apparaten är oskadad och att det inte finns förpackningsmate-
rial, garantibevis eller annat material i den.
Håll förpackningens plastpåse utom räckhåll för barn, kvävningsrisk. Säkra att kokaren är i perfekt skick. 
Apparatens yttre ytor kan torkas av med en mjuk och torr trasa. När du utfört dessa åtgärder och följt råden 
kan apparaten anslutas till eluttaget.
Anslutande till eluttaget: elektricitet kan döda! Följ säkerhetsråden. Anslut elkabeln (6) till ett eluttag som 
motsvarar namnplåtens värden.
Skölj noga pipen och apparatens innandöme: fyll kokaren till max-märket (1200 ml), koka vattnet och töm 
apparaten. Upprepa minst två gånger.

ATT FYLLA KOKAREN:
a) Lossa kokarens skrov från strömbasen (5). Håll i apparaten i handtaget (3).
b) Avlägsna locket genom att dra i knoppen (bild ”b”). Locket (1) är avtagbart.
c) Fyll kokaren direkt från kranen eller använd kanna eller flaska. Fyll inte på över 1200 ml vatten, max-mär-
ket får inte överskridas (bild d).

   b              d
FUNKTIONER:
Vattenkokaren är elektronisk och alla funktioner justeras från displayen eller med B-Chef –applikationen:
a) DISPLAYfunktioner: inställning av temperatur och varmhållningsfunktion
b) B Chef –applikation: inställning av temperatur, varmhållning, timer/tidtabell, vatten för barnmat.

Installation och ibruktagning
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1) ANSLUTANDE AV BASEN TILL ELUTTAGET
a) VARNING: Säkra att elkällan du använder är jordad. Låt inte delar under 
spänning röra vatten, kortslutningsrisk! Följ alla säkerhetsråd. Släck apparaten 
innan du lossar den ur eluttaget, håll i stickproppen (6) medan apparaten lossas 
ur eluttaget. För att apparaten skall slockna helt skall stickproppen (6) lossas ur 
eluttaget.
b) Då basens (5) stickpropp (6) ansluts till eluttaget, piper basen en gång. Vänta 
10 sekunder tills du ställer kokaren på basen. Ifall kokaren ställs för tidigt på 
basen, står det på displayen UP: lyft upp kokaren och vänta 10 sekunder.
c)När kokaren ställs på basen (5), visar displayen:
- Temperaturens (10) enhet °C eller °F
- Värdet (11) som visar vattnets verkliga temperatur (i 6 sekunders tid) och 
vattenmängden (i 3 sekunders tid)
- Vattenmängden med sträck (12): varje sträck motsvarar en deciliter 
- B-Chef –applikationsikonen (13) röd
- Timer- och programmeringsikonen (14) OFF
- Bluetooth-ikonen (15) blinkar
- On/Off –ikon (16) OFF

2) VAL AV TEMPERATURENHET
Apparatens display kan visa temperaturen antingen i formen °C eller °F. För att 
byta enhet, dubbelklicka/tryck på strömställaren (9). Ikonerna °C och °F byts 
motsvarande.

Advice and reccomendations on use

3) VATTENMÄNGDSINDIKATOR (12)
a) Inget vatten i kokaren: displayen visar temperaturen (6 sekunder) och ordet ”ADD” (3 sekunder). Detta 
betyder att vatten bör tillsättas.
b) Vattenmängd: Varje sträck (12) motsvarar hundra milliliter. När man häller 100ml vatten i apparaten tänds 
ett sträck (12) och det blinkar. Då man tillsätter 200-1200ml uppenbarar sig fler sträck och de slutar blinka. 
När det finns över 1200ml vatten, visar displayen (11) vattentemperaturen (6 sekunder) och ordet ”MAX” (3 
sekunder) för att visa att det finns för mycket vatten i apparaten. OBS: ANVÄND INTE APPARATEN IFALL MAN 
TILLSATT FÖR MYCKET VATTEN. VID UPPHETTNING KAN VATTEN STÄNKA OCH ORSAKA BRÄNNSKADOR.

Råd och rekommendationer

10
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1314

16

9

15



68

Advice and reccomendations on useRåd och rekommendationer
4) KOKFUNKTION
a) Ställ kokaren på strömbasen (5), tryck på strömställaren (9). När kokaren börjar värma vatten stiger siffror-
nas (11) värde för att visa genomsnittliga temperaturen på skärmen (2)
b) När kokaren värmer syns den röda strömindikatorn (16), och vattenmängdsindikatorn (12) byter färg från 
blå (kallt vatten) till rött (hett vatten)
c) När vattentemperaturen är 100 °C slocknar apparaten automatiskt, apparaten piper tre gånger och på skär-
men (11) står det ”HOT” i 10 sekunders tid. Displayen (11) visar kokarens interna medeltemperatur 
d) Kokprocessen kan när som helst avbrytas genom att trycka på strömställaren (9)
e) ATT HÄLLA VATTEN: Lyft kokaren bort från strömbasen (5), håll i handtaget (3). Håll kokaren stabil då du 
lyfter den från strömbasen (5). Häll vattnet genom pipen (7) med locket (1) helt stängt. OBS: kokande vatten 
kan orsaka brännskador, häll vattnet försiktigt, luta inte kokaren för hastigt
f) Temperaturen som anges på displayen representerar vattnets medeltemperatur

5) INSTÄLLNINGSFUNKTION AV INSTÄLLNINGSTEMPERATUREN
a) Vattenkokaren kan värma vattnet till önskad temperatur mellan 40-100 °C (tolerans ±3 °C)
b) Ställ kokaren på strömbasen (5). För att justera temperaturen till önskad inställning, sväng strömställaren 
(9) med- eller motsols. Displayens (11) tal antingen stiger eller sjunker. Sluta svänga då önskad temperaturin-
ställning uppnåtts 
c) Blinkande siffrorna (11) visar den inställda temperaturen i 15 sekunders tid 
d) Då strömställaren (9) trycks inom dessa 15 sekunder, startar apparaten. Ifall strömställaren trycks efter 
15 sekunder raderas inställningen du valde, apparaten startar och börjar värma vatten till den förinställda 
temperaturinställningen 100 °C
e) Då den önskade temperaturen uppnåtts slocknar apparaten automatiskt, kokaren spelar upp tre st ljudsi-
gnaler och på skärmen (11) står det ”HOT” i tio sekunders tid, displayen visar kokarens interna medeltempe-
ratur 
f) Uppvärmningsfunktionen kan när som helst avbrytas genom att trycka på strömställaren (9)
g) OBS: Temperaturinställningsfunktionen är inte bestående. Inställningen skall justeras alltid då apparaten 
används. Skärmens temperaturtal är vattentemperaturens medeltal (tolerans ±3 °C)

6) VARMHÅLLNINGSFUNKTION
Kokaren kan i en timmes tid upprätthålla inställd temperatur mellan 40-100 °C (tolerans ±3 °C). Aktivera 
funktionen enligt följande råd:
1 Aktivera funktionen genom att trycka på strömställaren (9) i över 2 sekunders tid, på skärmen (11) står det 
K  W ON, detta betyder att varmhållningsfunktionen är startad
2 Ifall du inte har ställt in en temperatur, upprätthåller apparaten temperaturen vid 100 °C. Ifall du ställer in 
temperaturen använder apparaten det inställda värdet som mål 
3 Ifall du vill annullera funktionen, tryck åter på strömställaren i 2 sekunders tid, på skärmen (11) står det K 
W OFF, detta betyder att varmhållningsfunktionen är avstängd 
4 Då funktionen är aktiverad visar skärmens siffror den önskade temperaturen i 6 sekunders tid och bokstäver-
na K W i 3 sekunders tid. Den röda strömikonen (16) blinkar
5 Funktionen slocknar automatiskt efter 60 minuter



69

B-Chef är Bugattis applikation för pekplattor och mobiltelefoner, förbindelsen sker via Bluetooth® 4. Denna 
applikation hjälper dig att tillreda mat som en köksmästare. För vattenkokarens del kan man med B-Chef 
styra funktionerna: temperaturinställning, varmhållning, timer, vatten för barnmat.
B-chef –applikationen tillåter dig:
- Bläddra i det enorma Bugatti-receptarkivet
- Få uppdaterade råd, recept och tips av stora köksmästare
- Välja om du tillverkar receptet själv eller med guidning av applikationen
- Dela recept i sociala medier eller Bugatti-forumet
- Bjuda vänner på middag
- Skapa inköpslistor och skicka dem per e-post 
- Lagra recept för personliga receptsamlingar 
- Skicka dina recept till Bugatti för att öka på receptsamlingen 
B-Chef applikationen ger dig möjligheten att tillreda mat manuellt, tillreda med apparaten genom att följa 
receptets steg eller tillreda mat med hjälp av B-Chef applikationen.
Ifall du vill tillreda med hjälp av applikationen, ladda ner den och följ råden på mobiltelefonen eller pekplat-
tan.

Automatisk strömavbrytning
Vattenkokaren har automatisk strömavbrytning som bryter strömmen då vattnet kokat.
Du kan när som helst avbryta kokprocessen genom att trycka på strömställaren (9). Strömmen bryts även då 
apparaten lyfts bort från strömbasen (5).

Säkerhetssystem
En termostat skyddar apparaten mot överhettning: ifall apparaten startas av misstag tom, bryter apparaten 
strömmen. De normala funktionerna fortsätter efter ca 10 minuter.
Ifall det första överhettningsskyddet inte fungerar har apparaten ännu ett skydd till som garanterar 
säkerheten.

Användning av B-Chef –applikationen
(finns både för iOS samt Android)
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Cleaning and maintenance
VARNING: Lossa apparaten ur elkällan före rengöring.
Säkra före rengöring att apparaten inte är het. Rengör de yttre ytorna med en mjuk och fuktig trasa. Torka 
och polera med en torr trasa.
Rengör inte några ytor med skurande tvättmedel eller skurande redskap. Sänk inte kokaren eller basen i vat-
ten eller annan vätska, håll stickproppen (6) och basens (5) anslutning (5a) torra.

a) Filter/pip (7)
Kalk bildas då hårt vatten kokas. Filtrets uppgift är att samla upp kalk. Rengör filtret regelbundet. Filtrets 
nät finns innanför pipen. Rengör nätet genom att pensla det med en pensel som doppats i ättika. Skölj un-
der rinnande vatten. OBS: Denna funktion får utföras endast då apparaten är avstängd och den svalnat. 
KOKAT VATTEN OCH ÅNGA KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR!

b)Avkalkning
Vid avkalkning avlägsnar man kalk som bildats på de interna metalldelarna. BÄSTA EFFEKTEN NÅS DÅ MAN 
REGELBUNDET AVKALKAR APPARATEN. Passligt avkalkningsintervall beror på vattnets hårdhetsgrad och 
apparatens användningsmängd. Vi rekommenderar avkalkning med 100-200 användningsgångers mellanrum, 
med två veckors mellanrum eller då du ser ljusa kalklagringar innanför apparaten. Vi rekommenderar att du 
använder avkalkningsmedel som avsetts för vattenkokare. Följ råden på ämnets förpackning. Du kan även 
följa denna naturliga metod av Bugatti ifall du inte har rengöringsämne: tillsätt i kokaren 500ml vatten och 
500ml ättika. Gnugga bort avlagringarna med en diskborste. Koka blandningen. Du kan vara tvungen att 
upprepa åtgärden flera gånger med svalnad blandning för att få bort all kalk. Skölj apparaten många gånger 
efter åtgärden med rent vatten. All annan service skall lämnas till proffs.

Rengöring och underhåll

Felsökning

Avbryt användandet omedelbart ifall du upptäcker ett fel eller onormal funktion, lossa apparaten ur elkäl-
lan. Ifall du inte kan avlägsna felet med hjälp av manualen, kontakta vår kundtjänst på nätet http://www.
casabugatti.co/home-appliance-service eller skicka e-post till diva@casabugatti.it
Fel utförda reparationer kan utsätta användaren för fara. Vi ansvarar inte för olyckor och skador som sker 
som följd av felaktig service, dessutom träder garantin ur kraft.
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FEL

Apparaten fungerar inte 
rätt eller den slocknar 
innan vattnet kokar.

Vattnet smakar illa

Apparaten slocknar fort 
efter avstängning.

Handtagets display tänds 
inte.

Vattnet kokar men  tempera-
turvärdet på displayen är un-
der 99 °C

På displayen står det ”UP”

Timer- och varmhållningsin-
ställningar som startats med 
applikationen kan inte hävas.

ORSAK

Kalklagringar i kokaren.

1) Vattnet har stått i koka-
ren i över 12 timmar

2) Kokaren har inte tvättats 
väl efter avkalkning

Kokaren är tom och 
skyddsmekanismen bryter 
strömmen.
Kokaren har inte placerats 
väl på basen (5) och/eller 
stickproppen (6) är dåligt 
ansluten.

Apparaten används 
500/1000m ovanför havsytan 

Kokaren har ställts på basen me-
dan stickproppen ansluts eller 
inom 10 sekunder från anslutning

Kokaren stannar inte varmhåll-
ningsfunktionen och börjar ej 
heller värma vatten vid inställd 
tidpunkt.

LÖSNING

Utför avkalkning enligt 
råden.
1)Häll ur överloppsvatten 
efter bruk
2) Skölj kokaren tillräckligt 
många gånger

Vänta ca 10 minuter, fyll ko-
karen och knäpp den på.
Kontrollera om stickproppen 
(6) är väl ansluten till eluttaget. 
Kontrollera eluttagets skick.

Vattnets kokpunkt varierar be-
roende på höjd. Vid höga höjder 
kokar vattnet vid lägre tempe-
ratur pga. tryckskillnad. Det är 
viktigt att du förstår att tem-
peraturvärdet är ett medeltal.

Lyft kokaren från basen och 
vänta i 10 sekunder innan du 
ställer den tillbaka.

Strömställaren skall tryckas 
i minst 7 sekunder. Efter 7 
sekunder står det ”RES” på 
skärmen, ifall användaren 
frigör strömställaren nollställs 
alla timerinställningar.

Höjd (m) °C °F Höjd (fot)

0 100 212,00 0

500 ÷ 1.500 98 ÷ 95 208,40 ÷ 203,00 1.640 ÷ 4.291

1.500 ÷ 2.500 95 ÷ 91 203,00 ÷ 195,80 4.291 ÷ 8.202

2.500 ÷ 4.000 91 ÷ 85 195,80 ÷ 185,00 8.202 ÷ 13.123
* Riktgivande
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  Garanti och service 
1) Garantin täcker kostnadsfritt byte eller reparation av felaktiga delar gällande tillverkningsfel 
2) Tillverkaren behåller rätten att byta ut produkten mot en ny motsvarande produkt ifall apparaten på grund av 
tillverkningsfel inte kan repareras eller har reparerats upprepade gånger
3) Garantin täcker inte fel som:
a) Orsakas av felaktig användning
b) Uppstår som följd av olyckor eller vårdslös användning 
c) Orsakas av felaktig installation, användning mot råden, fel rengöring eller fel underhåll 
d) Orsakas av otillåten service och modifikation
e) Orsakas av användning av reservdelar som tillverkaren inte rekommenderar
f) Orsakas under transport
g) Orsakas om apparaten används tom längre tider 
h) Inte beror på tillverkningsfel
4) Garantin täcker inte fel som uppstår av felaktig användning, speciellt fel som uppstår i kommersiellt bruk 
5) Tillverkaren ansvarar inte för direkta eller indirekta skador och olyckor på människor, husdjur eller egendom som 
följd av att råden inte följs, speciellt gällande råden för installation, användning och service 
6) Reparation eller byte av produkten förlänger inte garantiperioden. Garantin täcker inte utbyte av konsumtionsdelar, 
t.ex. batterier och resistanser 
7) Garantin börjar från datumet som märkts ut på inköpskvittot
8) ANSLUT DIG TILL CASABUGATTI: VI BJUDER DIG ATT REGISTRERA DIN PRODUKT/GARANTI PÅ VÅRA NÄTSIDOR. 
Välj ”REGISTER YOUR PRODUCT” i menyn ”PRODUCTS”.
Länken är: http://www.casabugatti.com/web_eng/registra_prodotto.asp

SERVICECENTRE
Ifall apparaten får fel, kontakta din återförsäljare, denne kan returnera produkten till tillverkaren. Köparen ansvarar 
för sändnings- och reparationskostnader som uppstår av reparationer som inte täcks av garantin. Vi rekommenderar 
att originalförpackningen sparas för transportbehov. Viktigt: Ifall reparationen av en trasig produkt utförs av någon 
annan än vår egen service, är det viktigt att man påminner serviceaffären att kontakta vår service för att säkra att 
felet är rätt diagnoserat och att rätta reservdelar används.
Ifall du har några frågor kan du alltid kontakta oss på adressen http://www.casabugatti.com/home-appliance-
service eller skicka e-post till diva@casabugatti.it

AVLÄGSNANDE AV APPARATEN I ENLIGHET MED EU-DIREKTIVET 2002/96/EC 
Då apparaten kommer till ändan av sin livslängd skall den återvinnas, den får inte avlägsnas bland hushållsavfall. 
Apparaten skall föras till en återvinningsplats. Återvinning av apparater hjälper till att spara naturresurser och 
minska utsläpp. Skräpkorgssymbolen visar att apparaten inte skall avlägsnas bland hushållsavfall.


