
Инструкции 

Модели：R-7020 / R-7900 

 
При използване на чайника е необходимо винаги да спазвате прпедохранителни мерки, 
включващи следното: 
1． Прочетете внимателно всички инструкции преди да работите с чайника. 
2． Необходимо е наблюдение, когато уредът се използва в близост до деца. 
3． Преди да свържете чайника проверете дали показаното върху уреда напрежение (от 

долната страна на чайника и модула на основата) съответства на захранващото 
напрежение в дома ви. Ако не е така, се свържете с дилъра и не използвайте 
чайника. 

4． Изключете уреда и извадете щепсела от контакта преди да го напълните, изпразните 
или почистите, или когато не го използвате. 

5． Ако чайникът се препълни е възможен разлив на кипяща вода. Наливайте само 
студена вода. 

6． Не работете и не поставяйте части на уреда върху или в близост до горещи 
повърхности (като газови или електрически котлони или нагрети фурни). 

7． Не позволявайте кабелът да виси от ръбовете на маса или плот. Не позволявайте 
кабела да докосва горещи повърхности.． 

8． Никога не притискайте кабела, тъй като това може да го повреди и да създаде риск 
от токов удар. 

9． Ако захранващият кабел бъде повреден, е необходимо да бъде сменен от 
производителя, техен сервизен агент или лице с подходяща квалификация, за да се 
избегнат опасностите.． 

10． Избягвайте да докосвате повърхността на горещия чайник. Използвайте 
ръкохватката. 

11． За да избегнете изгаряне от пара, не се надвесвайте над чайника, когато го отваряте. 
12． Ако работите върху дървени мебели, използвайте защитна подложка, за да 

избегнете повреда на деликатния финиш. 
13． За да избегнете изгаряне, винаги поставяйте правилно капака на уреда преди 

работа. 
14． Възможно е изгаряне, ако капакът се отстрани по време на нагряване. 
15． Отваряйте капака внимателно, когато е горещ. 
16． Внимавайте много, когато придвижвате чайник, съдържащ гореща вода. Никога не 

вдигайте чайника за капака. Винаги използвайте дръжката на корпуса. 
17． Не включвайте чайника, когато е празен. 
18． За да се защитите от токови удари, не потапяйте чайника, захранващата основа или 

кабела в течности. 
19． Чайникът се използва само с доставената стойка. 
20． За да се защитите от пожар, не работете в присъствие на експлозивни и/или 

възпламеними пари. 
21． Уредът не трябва да се потапя във вода. 
22． Този продукт не е създаден за други цели освен посочените в настоящата листовка. 
23． Уредът не е създаден за използване от лица (включително деца) с намалени 

физически, сензорни или умствени способности или при липса на опит и 
познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани относно 
употребата на уреда от отговорно за тяхната безопасност лице. 

24． Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да играят с уреда. 
25． Уредът е предназначен за домакинско използване или други приложения, 

включващи: 



        -- Кухни в магазини, офиси и други работни среди; 

        - Ферми; 

        - От клиенти в хотели, мотели и други жилищни среди; 
        - Заведения, предлагащи легло и закуска 
Запазете тези инструкции 
====================================================================== 
Инструкции за употреба 

1. Преди първото използване напълнете чайника с чиста вода до максимален капацитет 
и кипнете. Ѝизхвърлете водата и повторете процеса. 

2. Чайникът винаги трябва да се изключва при пълнене или добавяне на вода. 
3. Напълнете чайника с вода до желаното ниво. Не препълвайте или съществува риск от 

разливи. Нивото на индикатора за вода ще ви помогне да измерите правилното 
количество. Можете да напълните чайника през чучура или след отваряне на капака. 
Не забравяйте да затворите капака след пълнене. В противен случай чайникът няма 
да се изключи автоматично след употреба. 

4. Не пълнете с по-малко от 0,5 литра вода (до индикацията за минимум), за да 
предотвратите работа на чайника без течност. 

5. Не пълнете с повече от 1,7 литра вода (до отметката за максимум)= 
6. Оборудван е автоматичен обезопасителен прекъсвач за защита срещу прегряване. Той 

сработва, ако чайникът се включи, когато съдържа недостатъчно количество вода. 
Винаги се уверявайте, че водата в чайника покрива отметката за минимум . Ако 
автоматичният прекъсвач сработи, изключете чайника, извадете щепсела от контакта 
и оставете да се охлади за 5-10 минути. Напълнете отново и включете. Чайникът 
започва нормална работа. 

7. Поставете захранващата основа върху суха, равна повърхност. Поставете чайника на 
захранващата основа.. Електрическата връзка се осъществява автоматично, когато 
чайникът се постави на основата. 

8. Включете щепсела в контакт. Електрическата връзка се осъществява автоматично, 
когато чайникът бъде поставен на основата. 

9. Включете кабела в замезен електрически контакт и включете като натиснете 
превключвателя на чайника на позиция за включване. 

10. Когато водата кипне, чайникът се изключва автоматично. Оставете го да се охлади за 
15-20 секунди. Можете да кипнете отново водата като натиснете превключвателя за 
включване. По време на охлаждането не включвайте уреда, тъй като това може да 
повреди работния механизъм. 

11. Не отстранавайте чайника от захранващата основа без да сте го изключили. 
12. Помнете, ако не желаете да кипнете отново водата в чайника, изключете уреда. 
13. Чайникът може да се изключва ръчно по всяко време чрез поставяне на 

превключвателя за вкл./изкл. на позиция за изключване. 
====================================================================== 

Гражи за чайника 
Избършете външната страна на чайника с мека, влажна кърпа или гъба. Отстранявайте 
упоритите петна с кърпа, натопена в мек, течен препарат. Не използвайте абразивни 
гъби или пудри. 
Никога не потапяйте чайника във вода или други течности. 
Периодично, в зависимост от водоснабдяването, се формира котлен камък и може да 
полепне по нагревателния елемент и да намали нагревателната ефективност. 
Количеството на котления камък (което трябва да се отстранява при почистване) до 
голяма степен зависи от твърдостта на водата и честотата на използване на чайника. 



Котленият камък не е вреден за здравето. Но ако се изсипе в напитка може да й 
придаде неприятен вкус. Следователно котленият камък от чайника трябва да се 
отстранява периодично, както е посочено по-долу. 
 
 
Отстраняване на котления камък 
Редовно отстранявайте котления камък. При нормална употреба: поне 
два пъти годишно 
1. Напълнете чайника до отметката за максимум със смес от една част обикновен 

оцет и две части вода. Включете уреда и изчакайте да се изключи автоматично. 
2. Оставете сместта в чайника през нощта. 
3. Изхвърлете сместта на следващата сутрин. 
4. Напълнете чайника с чиста вода до отметката за максимум и кипнете отново. 
5. Изхвърлете водата, за да отстраните остатъците от котлен камък и оцет. 
6. Изплакнете вътрешността на чайника с чиста вода. 
 
 
Съхранение 
     Продуктът трябва да се изпразва и поставя на сухо място с нормална 
температура, за да се избегне влажност, ако не се използва за продължителен период от 
време. 
 
Изхвърляне 
     Продуктъ трябва да се изхвърля и рециклира в съответствие с местните закони и 
правила. 
 
 
 
 
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА 
ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 
 
В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с 
домакинските отпадъци. 
Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на 
отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 
Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 
възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които 
произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на 
ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. 
Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение 
за разделното му изхвърляне. 

 


