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Käyttöohjeet

(IT) Tutti i dettagli del testo sono stati attentamente controllati. L'azienda si riserva il diritto di fornire 
qualsiasi chiarimento in caso nel testo ci siano errori di stampa o informazioni fuorvianti. 
Attenzione: L'azienda mantiene aggiornati i dettagli di prodotto presenti nel manuale istruzioni, incluse 
le revisioni delle specifiche tecniche; si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche senza 
preavviso. La prospettiva, la forma e il colore del prodotto si ispirano al prodotto reale standard. 
(EN) All the details of the text have been carefully checked. Our company reserves the full right to 
explain the elaboration of the text if there is any printing error or misleading information. 
Note: Please be reminded that our company keeps updated every product detail shown on the instruc-
tion book, including technical specification. We reserve to revise the instruction book without prior 
notice. All product’s outlook, shape and color are based on the standard of actual physical products.
(FR) Tous les détails du texte ont été contrôlés attentivement. Notre entreprise se réserve le droit de 
fournir tous les éclaircissements qui s’imposeront au cas où le texte contiendrait des erreurs 
d’impression ou des informations trompeuses.
Attention : Nous continuerons de mettre à jour les détails de produit présents dans le manuel 
d’instructions, compris les révisions des spécifications techniques. Nous nous réservons toutefois la 
faculté d’apporter des modifications sans préavis. La perspective, la forme et la couleur du produit 
s’inspirent du produit standard réel.
(ZH) 
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VIGTIGE INSTRUKTIONER 
Kære kunde, tillykke med Deres nye Vera - den elektroniske kedel fra Casa Bugatti. Som alle andre 
husholdningsapparater skal denne elkedel bruges med omtanke, for at forhindre ulykker i forbindelse med 
brug af produktet.  

FØR DE BRUGER ELKEDLEN FOR FØRSTE 
GANG, SKAL DE LÆSE ANVISNINGERNE ANG. 
INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE, 
SAMT SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. BRUG 
IKKE ELKEDLEN, MEDMINDRE DE ER GRUNDIGT 
BEKENDT MED VEJLEDNINGEN. 
ADVARSEL  
Produktets garanti bortfalder ved skader, som er opstået på følgende måde: 
- Ukorrekt anvendelse eller anden anvendelse end dets tiltænkte formål 
- Ved at tænde for elkedlen uden at fylde vand i 
- Reparationer udført af uautoriserede personer 
- Brug af ikke-originale reservedele eller tilbehør 

 
Læs instruktionerne før brug
For yderligere oplysninger, eller i tilfælde af problemer, der ikke er blevet behandlet tilstrækkeligt i 
denne instruktionsmanual, kontakt venligst kundeservice på casaBugatti.it 

Gem disse instruktioner omhyggeligt, og husk at give dem videre til de personer, 
der vil bruge elkedellen efter Dem. Hvis vejledningen er mistet, før De bruger kedlen, bedes De  venligst 
anskaffe en ny, ved enten at 
-   Kontakte Customer Care på casaBugatti.it 
-   Sende en e-mail til diva@casabugatti.it 
-   Downloade den fra www.casabugatti.it 

På den første side af omslaget kan De finde 
illustrationer om teksten. Behold den første 
side åben, mens De læser resten af brugsmanualen.
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TEKNISKE FUNKTIONER  
Strømforsyning:   Se typeskilt under maskinen 
Power rating:   Se typeskilt under maskinen 
Dimensioner:   Ca. 220 x 180 x h. 300 mm 
Materialer:  Trykket 18/10 rustfrit stål 
Vægt:    1,7 kg  
Længden af ledning: 0,75 meter 
Tørkogningssikring:  Indbygget
Batteri display  Opladeligt, indbygget 
Kapacitet:  1,75 liter / 47 fl.oz 
Certificeringer:  Se typeskilt under maskinen 
Garanti:   Fremgår på vedlagte certifikat 

2
9
10
11
12
14
15
16
18

10A Temperaturdisplay
10B Ur-Timer display

10C Display for kogestatus 

BESKRIVELSE AF ELKEDLENS DELE

ELKEDLENS ELEKTRONISKE FUNKTIONER 

Låg 
Elektronisk display 
Stay-cool håndtag 
18/10 rustfrit stål kedel
Base  
Stik
Stikprop
Filter
Vandstandsniveau, max

1
2
3
4
5
5a
6
7
8   

Elektronisk display   
Proces indikation: “Kedlen er varm / i drift” 
Ur-timer + Temperatur + Program ikoner
Vandniveau-display  
Ur - Temperatur - Timer display    
“On / off”-knap
“Mode”-knap  
“▲” Setting knap
Reset-knappen
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VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

LÆS ALLE ANVISNINGERNE NØJE. 
ELKEDLEN MÅ KUN ANVENDES AF VOKSNE, 
DER HAR SAT SIG IND I BRUGEN HERAF. 
OPBEVAR DISSE ANVISNINGER OMHYGGELIGT. 
1. FOR AT FORHINDRE ALVORLIGE KVÆSTELSER, 
ELEKTRISK STØD OG BRAND, NEDSÆNK ALDRIG 
KABLER, STIK, EL BASE ELLER KEDLEN I VAND ELLER 
ANDRE VÆSKER, ENTEN DELVIST ELLER HELT 
ADVARSEL: FARE FOR FORBRÆNDINGER! VÆR 
OPMÆRKSOM PÅ VARME OVERFLADER! 
Rør ikke ved varme overflader. Brug kun håndtaget til at løfte elkedlen. Brug en grillhandske, hvis der skal røres ved 
varme dele, såsom kedel (4), låg (1), og alle overflader i elkedlen for at undgå fare for forbrændinger! 

2. Elkedlen er udelukkende konstrueret TIL HUSHOLDNINGSBRUG. Brug kun 
elkedlen til den påtænkte anvendelse. Lav aldrig nogle tekniske ændringer, der kan medføre risici. 
3. Nøje opsyn er nødvendigt, når apparatet anvendes i nærheden af børn. Apparatet kan bruges af børn i alderen 
fra 12 år og derover, og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring 
og viden, hvis de er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og de forstå de 
pågældende risici. 
4. Rør aldrig de elektriske dele. De kan forårsage elektriske stød og alvorlig personskade. Tilslut basen (5) til en 
stikkontakt, der har den rigtige spænding. Spændingen skal svare til den spænding, der er angivet på typeskilt 
under kedlen (4). 
5. Figur A: Ledning med stik. En kort ledning mindsker risikoen for at vikle sig ind i genstande, at folk snubler over 
den, og at den vikler sig omkring en anden ledning. Forlængerledning kan anvendes om nødvendigt, men de må kun 
anvendes, hvis en autoriseret elinstallatør, kan bekræfte, at de er i overensstemmelse med godkendte standarder. 
Brug ikke stikkontakt adaptere. 
Hvis en forlængerledning bruges: 

10B Ur-Timer display
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VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
a) Den elektriske spænding af forlængerledningen bør være mindst lige så stor som elkedlens - angivet under 
elkedlen. 
b) En forlængerledning skal være af 3-wire/pole type. Forlængerledningen må aldrig rage ud under eller fra 
møbler, så voksne, børn eller husdyr kan forårsage, at elkedlen bliver trukket ud over bordkanten. 
c) Undlad at placere kedel og ledning/base på eller i nærheden af et varmt gaskomfur, elektriske kogeplader, eller 
andre varme overflader. 
d) Må ikke anvendes udendørs. 
Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet og undgå, at ledningen kommer i berøring med varme overflader. 
Brug ikke kedlen: med et beskadiget stik, når apparatet udviser fejl, eller er blevet beskadiget på nogen måde. 
Returnér apparatet til nærmeste autoriserede serviceforhandler til undersøgelse eller reparation. Brugen af 
tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten kan resultere i brand, elektrisk stød eller alvorlige skader på personer 
e) Hvis ledning eller stikprop bliver beskadiet, kontakt forhandleren hvor blenderen er købt, og denne kan hjælpe 
med at skaffe en ny orginal ledning.
6. Figur B: Sørg for, at børn ikke kan komme til at lege med elkedlen. Børn er ikke bevidste om farerne ved 
elektriske apparater. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af børn uden opsyn.
7. Placer elkedlen på en plan, fast overflade, og sørg for, at basens fødder klæber fast til overfladen, så apparatet 
ikke kan væltes. Undlad at placere kedlen på eller i nærheden af varme overflader eller i nærheden af åben ild. 
BEMÆRK:  Brug kun kedlen på en helt plan overflade
8. Figur C: Vær opmærksom på varme overflader. Brug håndtaget til at løfte kedlen. Brug  ovnhandsker og vær 
meget forsigtig, når De rører dele såsom låg (1), kedel (4) overflader, som kan være meget varme. ADVARSEL! Fare 
for forbrændinger! 
Selve kedlen (4) og låg (1) bliver meget varmt under brug. 
9. Figur D: For at sikre, at elkedlen fungerer korrekt, skal den stå på en plan overflade i tilstrækkeligt lys og et 
hygiejnisk miljø med en let tilgængelig stikkontakt. Hold elkedlen mindst 10 cm fra væggen. 
10. Figur E: De må aldrig røre ved apparatet med våde klude / hænder. Afbryd altid elkedlen, når den ikke er i 
brug, og før rengøring. Afbryd ikke apparatet fra stikkontakten ved at trække i ledningen – gør det altid ved at tage 
fat i stikket. Hiv stikket ud, når elkedlen ikke er i brug og ved rengøring. Kedlen skal rengøres med en tør eller lidt 
fugtig ikke-slibende klud med et par dråber neutral, syrefri rengøringsmiddel (brug aldrig opløsningsmidler eller 
alkaliske produkter). Rens kun de udvendige flader. 
11. Brug ikke elkedlen under eller i nærheden af brændbare materialer, såsom gardiner, tapet, vægge og lignende. 
12. I tilfælde af fejl, mangler eller mistanke om fejl fx efter at være tabt, hiv stikket ud straks. Start aldrig et 
defekt apparat. Reparationer skal udføres af Casa Bugatti Service Center. Kontakt din forhandler og / eller kontakt 
kundeservice på CasaBugatti.it eller send en e-mail til diva@casabugatti.it. I tilfælde af brand, brug carbon-dioxid 
(CO2) ildslukkere. Der må ikke anvendes vand eller pulverslukkere.
13. Brug kun kedlen med den medfølgende base. 
14. Fyld aldrig vand på kedlen, når den står på basen. 
15. Overskrid aldrig kedlens “MAX”-mærke på kontrol display panel (2). Kedlen har et sikkerhedssystem, der ikke 
vil tillade at tænde den, hvis niveauet på 1,75 liter er overskredet.
15a. BEMÆRK: Kedlen skal være placeret korrekt på basen, før den tændes.  
16. Kog aldrig vand med låget åbent. 
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VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
17. Sørg altid for, at De serverer kogende vand langsomt og omhyggeligt.
18. For at forhindre brandsår: undgå at åbne låget, når vandet er kogt eller lige efter elkedlen er blevet slukket. 
Vær forsigtig, når De åbner låget, hvis kedlen stadig er varm, og De ønsker at genopfylde den med vand. 
Kogende vand kan forårsage forbrændinger. 
19. Flyt apparatet med største omhu, når det indeholder varmt vand. 
BEMÆRK: Fjern ikke kedlen, mens den er i brug.
20. Rengør med en fugtig klud.
21. Når stikket skal hives ud, så sørg altid for, at kedlen er slukket. Hiv altid kun i selve stikket og ikke i 
ledningen.
22. Hiv stikket ud, når kedlen ikke er i brug, og når kedlen skal rengøres. Sørg for, at kedlen er kølet ned før 
rengøring.
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Installation og opstart 
Den originale emballage er konstrueret til at kunne klare forsendelse med post. Opbevar det i tilfælde 
af, at De er nødt til at returnere kedlen til leverandøren. Før De installerer kedlen, overhold punkterne i 
sikkerhedsinstrukser på de foregående sider. Efter fjernelse af kedlen fra emballagen, sørg da for, at det er 
i perfekt stand og sørg for, at der er ingen former for emballage eller andet der ved et uheld er faldet ind 
i kedlen under transporten eller ved åbning af emballagen. Plastposen, hvor kedel er pakket bør opbevares 
utilgængeligt for børn, da det udgør en risiko for kvælning. 
For at fjerne støv, der kan have akkumuleret på kedlen, brug en tør blød klud. Når De har udført ovenstående 
trin og nøje har fulgt de sikkerhedsmæssige standarder, kan elkedlen forbindes til stikkontakten.

Tilslutning til strømforsyning: elektrisk strøm kan dræbe! Følg sikkerhedsanvisninger strengt. 
Sæt Vera ledningsstikket (6) i en stikkontakt, hvor spændingen er den svarer til den  spænding, der er 
angivet på typeskilt under kedlen. 

Når De skal hive stikket ud, skal De sørge for, at kedlen ikke er tændt – skulle den være tændt, så skal der 
trykkes på Stop-knappen (14). Kedlen må ikke afmonteres fra stikkontakten ved at trække i ledningen. Frakobl 
altid apparatet ved at holde om selve stikket. Vera kedlen vil vise, at det er forbindelse til elnettet, når 
skærmen er tændt. For at slukke fuldstændigt for kedlen, skal stikket fjernes fra stikkontakten. 

Brug aldrig defekte eller beskadigede ledninger. Brug kun en forlængerledning når det er sikret, at den er i 
perfekt stand (følg sikkerhedsforskrifterne anført i punkt 5). 
Tillad aldrig delene, der transporterer strøm til at komme i kontakt med vand: Det kan forårsage en kortslutning! 
(følg alle sikkerhedsinstruktioner, specificeret på side 172, punkt 3 og side 173, punkt 6-13-15).
 

Rådgivning og anbefalinger om brug
Opsætning af kedlen og backup batteri
1) Vera er en elektronisk kedel, og alle funktioner styres af et display panel (2) placeret på håndtaget (3). 
a) - viser vandstand 
b) - kontrollér og indstil den ønskede vandtemperaturs 
c) - indbygget timer: mulighed for at få varmet vand ved en forudindstillet tid 
d) - indbygget ur 

2) Følg nøje alle sikkerheds-, installation- og idriftsættelses instruktioner som angivet tidligere. 
3) Placer basen (5) og kedlen (4) på en stabil flad overflade, som hverken er varm eller i nærheden af en 
varmekilde. Overfladen skal være tør. Hold elkedlen og dets ledning utilgængeligt for børn. Under brug, skal 
basen ikke placeres på en metalbakke eller en metaloverflade. 
4) Vera er udstyret med et backup batteri til hukommelse af indstillinger. Før brug af kedlen skal batteriet 
have en fuld opladning på 12 timer. (for mere information, se side 180, punkt c)
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Efter opladningen foreslår vi, at nulstille panelet ved at trykke på reset-knapperne på bagsiden af håndtaget. 
Følg trinene vist i “Specielle instruktioner”; se afsnit. 
Når kedelen fjernes fra stikkontakten (5), vil kedelen de-aktivere alle funktioner, vise vandstand, tid og (P) de 
forudindstillede funktioner, hvis de er aktiverede.

5) Når ledningen (6) fra basen (5) er indsat i stikkontakten vil displayet være på. Displayet 
viser klokken og vandstanden  og “Ml minimum ” vil blinke, når kedlen er tom/ ved en 
vandstand på (under 800 ml): skal kedlen fyldes med vand.  
6) Påfyldning af vand: 
a)  Fjern kedlen fra base. Hold det i håndtaget (3) 
b)  Åbn låget (1): tryk på området af gummi på låget (1) og tryk ned. Derefter slip og
låget åbnes automatisk. Låget kan ikke tages af og maksimal åbning er som vist på billedet. 

c) Fyld elkedlen med den nødvendige vandmængde enten med vand direkte fra vandhanen 
eller ved at bruge en kande eller en flaske. (Vær opmærksom på, at min. niveauet er 
800 ml, for at elkedlen kan fungere).  På displayet (2) kan vandniveauet aflæses (11) det 
fremgår af de aflange lysfelter. Det blå niveau er: ml minimum (mellem 0 – 800 ml).  800 ml, 
1250 ml, 1500 ml og det røde niveau er 1750 ml. De blå niveauer er: ml minimum, 800ml 
(ca. 22 oz), 1250ml (ca. 35 oz), 1500ml (ca. 40oz) og det røde lysfelt er 1750ml (ca. 47pz). 
Mens kedlen er fyldt med vand, vil lyset være tændt. Hvis kedlen er fyldt med mere end 
1750ml (ca. 47oz) og mindre end 1950ml (ca. 54oz) vil kun det røde lysfelt være tændt. 
Hvis vandstanden er over 1950ml (ca. 54oz) vil det røde lysfelt blinke og dermed vise, at 
kedlen er overfyldt. Af sikkerhedsmæssige grunde (vand vil sprøjte ud fra tuden) tillader 
elkedlen ikke, at den ville kunne tændes for at påbegynde opvarmning. Hvis vandniveauet 
er lavere end 800 ml, vil den blå kontrollampe for min. niveauet ”ml minimum” blinke 
på displayet (2), fordi elkedlen næsten er tom. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at 
beskytte varmelegemet FUNGERER elkedlen IKKE, hvis vandniveauet er for lavt. Kontrollér 
og fyld eventuelt elkedlen med vand, indtil den blå kontrollampe for ”min. niveauet ”ml 
minimum” holder op med at blinke, og den blå kontrollampe for niveauet ”800 ml” tænder. 
Herved kan elkedlen benyttes.
I tilfælde af, at batteriet ikke er opladet eller ikke virker, vil vandstandsniveauet (11) ikke 
vises på displayet (2). BEMÆRK: for at undgå at overfylde kedlen, så fyld kun op til den 
anviste streg inde i kedlen (8).
BEMÆRK: Fjern ikke kedlen, mens den er i brug.
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on o�

mode

Rådgivning og anbefalinger om brug

Opvarmning / kogning af vand 
  a) Placer kedlen på basen (5) og tryk på “on / off”-knappen (14). Når kedlen starter  
  kogningen, tændes temperaturfeltet “° C” (Celsius grader) og tallet vil stige i takt med  
  vandtemperaturen inde i kedlen. 
  b) Mens kedlen opvarmer, vil et par små lysfelter køre med uret. Det indikerer, at kedlen  
  er tændt og i gang med opvarmning. 
  c) Når vandtemperaturen når kogepunktet, vil kedlen automatisk slukke, og ordet 
  “Boil” vil blinke i displayet i 10 sekunder. Derefter vil displayet ændre sig til at vise det 
  aktuelle vandtemperatur “95°C”. 
  d) Skulle det være nødvendigt, så er det altid muligt at afbryde kogefunktionen ved at 
  trykke på On / Off-knappen (14). 
  e) Tømning af vand. Fjern kedlen fra base (5) ved at løfte den i håndtaget (3). Vær 
  opmærksom på, at kedlen løftes og holdes lige (5). Hæld vandet ud gennem tuden med 
  låget (1) lukket. Advarsel: Kogende vand kan forårsage skoldning. Vær altid opmærksom 
  på, at det kogende vand serveres langsomt og omhyggeligt. 
  f) Hvis De vil skifte mellem urvisning og temperatur på displayet, så klik blot en enkelt  
  gang på indstillingsknappen “▲” (16). Denne funktion kan bruges, når Vera ikke er i gang  
  med opvarmning af vand. 
g) Temperaturen som vises på displayet er en gennemsnit temperatur af vandet. 

Temperatur- og timerindstilling
Vera kan opvarme vand til en forudindstillet temperatur (mellem 45 ° C og 98 ° C - Tolerance ± 3 ° C). Elkedlen 

kan også tænde på et forudindstillet tidspunkt. Følg blot disse enkle instruktioner: 
a) Tryk på “mode” i 1 sekunde -knappen (15) for at vælge indstillingen af temperatur, og
derefter se det “ °C ”-ikon tænde og røde “ P ”-ikonet blinke. 
b) Tryk på knappen “▲” (16) for at indstille temperaturen. Det er ikke muligt at stille 
temperaturen højere end 98 ° C og ikke lavere end 45 ° C. Et klik svarer til 1 ° C. Holdes “▲” 
knappen (16)  nede vil temperaturen stige løbende, indtil knappen slippes. Når 98 ° C er nået 
og “▲” indstilling knappen (16) stadig er trykket ned, starter den forfra ved 45 ° C. 

Hvis De blot ønsker at indstille temperaturen, kan De nu gå til punkt g). 
Hvis De har brug for at vide, hvordan timeren indstilles, skal De fortsætte med punkt c). 

on o�

mode
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c) Efter indstilling af temperatur, tryk på “mode”-knappen (15) igen for at angive indstilling Timer-funktion.
Derefter vil den blå “     ”-ikon tænde og at blinke med timer tallene. 
d) Tryk på indstillingsknappen “▲” (16) for at indstille timer. Et klik svarer til en time, og hvis 
indstillingensknappen “▲” (16) holdes nede vil tallet stige løbende, indtil knappen slippes igen. 
e) For at indstille minutter tryk på “mode”-knappen (15) igen, og minuttallet begynder at blinke. 
f) Tryk på indstillingsknappen “▲” for at indstille minutter. Et klik svarer til ét minut og hvis indstillingensknappen 
“▲” (16) holdes nede vil antallet stige løbende, indtil knappen slippes igen. 
g) Efter indstilling af temperatur eller temperatur og tid, skal De trykke på “mode”-knap (15) i 4 sekunder 
for at bekræfte indstillingen. Rød “P” og blå “° C”-ikoner tændes, og displayet skifter til at vise det aktuelle 
klokkeslæt. 
h) Når klokken bliver det tidspunkt Vera er indstillet til, tændes kedlen og den varmer vandet til den 

indstillede temperatur. Når opvarmningen er gennemført, vil det røde “P”-ikon blive 
slukket - (se punkt o) i slutningen af dette afsnit. 
i) Hvis det er nødvendigt, at kun temperaturen indstilles og opvarmning påbegyndes 
straks, gøres det ved et tryk på tænd / sluk-knappen (14). Vera varmer så vandet til den 
indstillede temperatur er nået. Når Vera begynder at varme med denne indstilling, vil 
det røde “P”-ikonet være slukket (se punkt “o” i slutningen af dette afsnit) 
l) Når kedlen er ved at varme vand op, er der to lysfelter, der drejer rundt på displayet 
i urets retning. Det indikerer, at kedlen arbejder, og det er ON.
m) For at nulstille kogepunktet og temperatur, holdes indstillingensknappen “▲” inde 
i 3 sekunder. Det røde “P”-ikon vil blive slukket. Efterfølgende er det blot at trykke på 
“on / off”-knappen Vera begynder at varme vandet til det når kogetemperaturen. (se 
punktet om Kogefunktion).
n) Hvis De vil skifte mellem ur (10B) og temperatur (10A) på displayet, skal der trykkes 
på  indstillingsknappen “▲” (16). Denne funktion fungerer ikke, når Vera kedlen er i gang 
med at opvarmning / kogning af vand. 

o) Advarsel: 
Timer-temperaturfunktionen er ikke en permanent funktion. Af sikkerhedsmæssige grunde skal indstillingen af 
Timerfunktionen gøres hver gang, det skal anvendes.
Temperaturen som vises på displayet er en gennemsnit temperatur af vandet (Tolerance ± 3 ° C). 

on o�

mode
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Rådgivning og anbefalinger om brug
Ur indstilling
Indstilling af 24 timers-uret kan ske, når Vera ikke er i gang med opvarmning af vand. 
Stil Vera på basen (5) og uret kan indstilles meget let ved at følge disse enkle trin. 
a) Tryk på “mode”-knap (15) i 3 sekunder, indtil ur-ikonet “10B” og time tallene på displayet begynder at 
blinke. 
b) Tryk på indstillingsknappen “▲” (16) for at indstille time. Et klik svarer til en time, og hvis indstillingsknappen 
“▲” (16) holdes inde, stiger antallet løbende indtil den krævede tid. 
c) for at indstille minutter, tryk “ét klik” på “mode”-knap (15) igen og minut tal blinkende. 
d) Tryk på indstillingsknappen “▲” for at indstille minutter. Et klik svarer til ét minut og hvis indstillingsknappen 
“▲” (16) er holde trykket antallet stiger løbende indtil den krævede tid. 
e) Efter indstilling af minutter, skal De trykke på “mode”-knap (15) i 3 sekunder for at afslutte indstillingen. 
f) Hvis De vil skifte mellem ur (10B) og temperatur (10A) på displayet, skal der trykkes på  indstillingsknappen 
“▲” (16). Denne funktion fungerer ikke, når Vera kedlen er i gang med at opvarmning / kogning af vand.
 

Specielle instruktioner 
A) Automatisk sikkerhedsslukning 
Vera er automatisk beskyttet mod skader som følge af brug uden tilstrækkeligt vandniveau. I så fald 
starter elkedlen ikke, hvis der trykkes på on/off knappen (14), og den blå kontrollampe ”ml minimum” 
blinker på elkedlens display. Fyld elkedlen med vand, indtil den blå kontrollampe for min. niveauet ”ml 
minimum” holder op med at blinke, og den blå kontrollampe for niveauet ”800 ml” tænder. Herved kan 
elkedlen benyttes. 
Hvis der trykkes på on/off knappen (14), mens elkedlen er tom eller næsten tom samt ved fejlagtigt 
signal af vandniveauet, og elkedlen begynder at opvarme, sker der en automatisk sikkerhedsslukning af 
strømmen ved overophedning af varmelegemerne. Lad elkedlen køle af i min. 10 minutter, før den igen 
fyldes vand, hvis den var tom i forbindelse med brug. Fjern elkedlen fra soklen (5), efter den er kølet af.  
Når elkedlen er afkølet, tilbagestilles sikkerhedssystemet automatisk.
B) Inden brug af Vera
Rengør indersiden af kedlen, før De bruger den første gang ved at fylde den helt (til MAX-niveau) med vand. 
Bring vandet til kogning – se punktet Kogefunktion - og derefter kassere vandet. Denne operation gentages to 
gange. Gør det også, hvis kedlen ikke har været brugt i lang tid. 

C) Reset af display     
    Hvis displayet ikke korrekt viser de forskellige funktioner, skal  

   det nulstilles. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager for at  
   opdatere alle MCU hukommelserne. Placer Vera på basen (5).  
   Tilslut det til elnettet. Tryk på reset-knappen (18) med en del  
   af en metal klip eller tandstikker i 5 sekunder. Displayet vil  
   genstarte med de oprindelige indstillinger, hvorefter 
   de forskellige funktioner kan indstilles igen. CU

RĂ
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Rengøring og vedligeholdelse 
Advarsel: De skal altid afbryde elkedlen fra stikkontakten før rengøring. Før rengøring, skal De sørge for, at 
kedlen er kold. Rengør den udvendige overflade af kedlen med en ren, fugtig klud for at bevare den oprindeligt 
stærkt polerede finish. Tør efter med en blød klud. Brug ikke slibende rensemidler eller vaskeprodukter af 
enhver art på den ydre eller indre del af kedlen. Undlad at nedsænke kedlen eller basen i vand eller andre 
former for væsker. Sørg altid for, at kedlens bund og base holdes tør. 

a) Filter (7) 
Kalk / calcium, er et naturligt stof, der opstår, når hårdt vand koges. Filteret tjener til at holde calciumet i 
kedlen. Det er vigtigt at rengøre filteret regelmæssigt. Filteret  i tuden kan fjernes ved at trække den op fra 
hældetuden. Det kan rengøres ved forsigtig børstning med en blød børste under rindende vand. 
OBS: Dette skal kun gøres, når kedlen ikke er i brug og når alle kedlens dele er afkølede. Fjern ikke filteret, 
når Vera er ved at opvarme vand. Kogt vand og damp kan medføre skoldning!  

                           
 b) Afkalkning 
Afkalkning betyder, at man fjerner kalk, som har sat 
sig inden i selve kogeren. FOR AT OPNÅ DEN BEDSTE 
UDNYTTELSE AF VERA-KOGEREN, SKAL DEN AFKALKES 
REGELMÆSSIGT. Afkalkningens hyppighed afhænger 
af vandets hårdhed, og hvor ofte du bruger kogeren. 
Vi foreslår, at afkalkningen udføres efter hver 100-
200 kogningscyklusser, hver anden uge eller under 
alle omstændigheder, hver gang bunden i kogeren 
får hvidlige pletter. Det betyder nemlig, at der er 

kalkaflejringer på bunden af kogeren. Vi foreslår, at du bruger et afkalkningsmiddel til kogere, som hurtigt 
opløser kalken. Følg anvisningerne på afkalkningsmidlets pakning. BUGATTI foreslår også følgende naturlige 
metode: Fyld kogeren med 500 ml ufarvet husholdningseddike og 500 ml vand. Brug en børste, der er dyppet 
i denne blanding, for at rengøre linjen med niveausensorerne inden i selve kogeren, så kalkaflejringer fjernes 
fra sensorerne. Tryk derefter på knappen ON/OFF (14), og kog blandingen med vand og eddike. Det kan være 
nødvendigt at gentage handlingen flere gange for helt at fjerne kalken. Når afkalkningen er udført, tømmes 
kogeren. Fyld den igen med frisk, rent vand for at fjerne lugten og smagen af eddike. 

c) Batteri  
Det genopladelige batteri kan ikke fjernes eller udskiftes, fordi det befinder sig inde i håndtaget (3). 
Batteriet har en levetid på over to år. Herefter er batteriets kapacitet stadigt på 70 %. Batteriet har nået 
min. kapacitetsniveau, hvis displayet (2) slukker, når elkedlen (4) er fjernet fra soklen (5). 
Kontakt den autoriserede kundeserviceafdeling for Bugatti for udskiftning af batteriet. Du får tilsendt en 
batteripakke og anvisninger vedrørende udskiftning. ADVARSEL: Opbrugte batterier skal kasseres i de dertil 
beregnede beholdere. Husk, at batterierne er et normalt forbrugsmateriale og derfor ikke er omfattede af 
garantien.
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Fejlfinding 

Hvis Vera udvikler fejl eller mangler, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, afbryd da 
med det samme. Hvis De ikke kan fjerne fejlen ved at følge anvisningerne i denne manual, kontakt 
kundeservice på casaBugatti.dk. Reparationer, der udføres forkert udsætter brugeren for alvorlig fare. 
Der er ingen erstatningsansvar, hvis der opstår skader i forbindelse med reparationer eller efterfølgende 
skader, forårsaget af reparationer, der udføres ukorrekt og i sådanne tilfælde kasseres garantien.

Display på håndtaget 
tænder ikke.

Display viser ikke korrekt 
information

Vandstandens lys er tændt 
uden der er vand i kedlen

Kedlen virker ikke 
ordentligt eller stopper 
før vandet koger

Vandet smager ikke godt

Elkedlen begynder ikke 
at opvarme, når der er 
trykket på on/off knappen 
(14).

Under opvarmningen når 
vandet kogepunktet, 
men displayet viser en 
temperatur, der er lavere 
end 99 °C. 

Kedlen er ikke rigtigt 
anbragt i basen (5) og 
stikket  (6) er ikke sat 
ordentligt i kontakten. 
Batteriet er ikke opladet 
korrekt.

Kedlen virker ikke i lang 
tid ad gangen

Der er afkalkningsmiddel 
på vandbeholderens  
senstor

Der er afkalkningsmiddel 
i kedlen

Vandet i kedlen er mere 
end 12 timer gammelt – 
Kedlen er ikke ordentligt 
rengjort  efter afkalkning.

Vandniveauet i elkedlen 
er lavere end ”800 ml”, 
og den blå kontrollampe 
for min. niveauet ”ml 
minimum” blinker på 
displayet på håndtaget.

Elkedlen er brugt på en 
højde, der er højere end 
500/1.000 meter over 
havets overflade.

Check at stikket (6) er sat rigtigt I basen (5). Check 
din stikkontakt virker. HUSK at kedlens batteri skal 
oplades i 12 timer før brug.

Brug ”Genstart” funktionen i displayet. Se under 
”Speciel instruktion” i denne brugsvejledning.

Hvis ikke ”Genstart ” funktionen hjælper, prøv 
at afkalke kedlen. Se under ”Rengøring og 
vedligeholdelse.

Afkalk kedlen. Se punkt B under ”Rengøring og 
vedligeholdelse. 

Vi anbefaler at skifte vand på kedlen ved hver kogning. 
Rens kedlen jævnligt for at fjerne eventuelt kalk.

Fyld elkedlen med vand, indtil den blå kontrollampe 
for min. niveauet ”ml minimum” holder op med at 
blinke, og den blå kontrollampe for niveauet ”800 ml” 
tænder.

Se tabellen på tredje side i omslaget med 
brugsanvisning for anvendelse af elkedlen i højder.

Problemer Mulige årsager Løsning
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GARANTI  
1) En garanti dækkende for udskiftning eller reparation af de dele, der udgør kedlen, der var defekt på 
købstidspunktet på grund af fabrikationsfejl. 
2) I tilfælde af uoprettelig eller gentagne fejl, som skyldes, at fabrikationsfejl som ovenfor, efter fabrikantens 
eget skøn, vil produktet blive erstattet. 
3) Garantien dækker ikke skader som følge af: 
a) - ukorrekt eller forkert brug 
b) - fejl forårsaget af utilsigtet brug eller skødesløshed 
c) - manglende evne til at følge anvisninger og advarsler, forkert installation og vedligeholdelse 
d) - reparation og / eller ændringer udført af uautoriseret personale 
e) - brugen af ikke-originale reservedele 
f) - forkert håndtering under transport 
g) - ved kontinuerlig brug af elkedlen under der er vand i 
h) - enhver anden omstændighed, som ikke kan henføres til fabrikationsfejl.
4) Garantien dækker ikke skader som følge af ukorrekt brug. 
5) Producenten påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade på personer, ting og husdyr, der 
kan opstå som følge af manglende evne til at overholde alle sikkerhedsinstruktionerne i denne manual. Især 
manglende overholdelse af instruktioner angående installation, anvendelse og vedligeholdelse af kedlen. 
6) Erstatning eller reparation forlænger ikke garantiperioden. 
7) Garantien løber fra datoen som fremgår af dokumentation for køb og modtagelse af garantibevis ved Casa 
Bugatti.  

SERVICE CENTER
I tilfælde af fejl på elkedlen, skal der kontaktes en autoriseret Bugatti forhandler, som vil returnere 
kedlen til fabrikanten. Køberen er ansvarlig for al transport og forsendelses-omkostninger samt for alle 
reparationer, der ikke er omfattet af garantien. Hvis muligt beholdes elkedlen originale emballage til 
forsendelsen. 
BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV 2002/96/EF. 
I slutningen af produktets levetid må det ikke bortskaffes sammen med andet byaffald. Det skal leveres til 
genbrugsstation, de lokale myndighed, som står for adskilt indsamling af affald, eller til en forhandlere, 
der yder denne service. Adskilt bortskaffelse af et husholdningsapparat gør det muligt at undgå eventuelle 
negative konsekvenser for miljø og sundhed, som følge af forkert bortskaffelse. 




