
Страница 1 от 7 

Керамична нагревателна кана 

R-7801 / R-7803 / R-7802 / R-7804 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТИТЕ 
1.чучур 
2.корпус 
3.капак 
4.дръжка 
5.превключвател 
6.светлинна 

 7.основа 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Модел на 
продукта 

Номинално 
напрежение 

Номинална 
честота 

Номинална 
мощност Капацитет 

7801 220V-240V~ 50/60Hz 1200W 1,5L 
7803 220V-240V~ 50/60Hz 1500W 1,7L 
7802 220V-240V~ 50/60Hz 1200W 1,5L 
7804 220V-240V~ 50/60Hz 1200W 1,5L 

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НОВАТА КАНА 
Поздравления за покупката на новата порцеланова кана. Преди да 
използвате уреда за първи път прочетете внимателно настоящите 
инструкции и ги запазете за бъдещи справки. Предайте ги на новия 
собственик, ако предавате каната. 
При използване на електрически уреди винаги спазвайте предохранителните 
мерки, които включват следното, но не се ограничават с него: 
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ВАЖНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ 
1. За да се защитите от токов удар не потапяйте в течности захранващия 
кабел, щепсела, основата или каната. 
2. Не използвайте в бани или в близост до вода. Не използвайте навън. 
3. Винаги използвайте дръжките на уреда, тъй като някои от частите се 
нагорещяват. 
4. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с 
намалени физически, сензорни или умствени способности или на които 
липсва опит, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани относно 
уреда от отговорно за тяхната безопасност лице. 
5. Винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта преди 
почистване. 
6. Когато не използвате уреда, го изключвайте от захранването. 
7. За да изключите, хващайте щепсела и го издърпайте от контакта. Никога 
не дърпайте самия кабел. 
8. Не работете с уреди с повреден кабел или щепсел или с уреди, 
които са работили неизправно или са били изпускани . Отнесете уреда при 
производителя или техен сервизен център, или друго лице с подходяща 
квалификация, за да се избегнат рисковете. 
9. Уредът не съдържа части, които могат да бъдат обслужвани от 
потребителя. Ако захранващият кабел се повреди, е необходимо да бъде 
сменен от производителя или друго квалифицирано лице, за да се избегнат 
опасностите. 
10. Не използвайте на наклонени плотове или върху нестабилни 
повърхности. 
11. Не премествайте уреда, когато функционира. 
12. Уверете се, че капакът е правилно затворен по време на употреба. 
13. Не отваряйте капака, докато водата се нагрява или кипи. 
14. Винаги внимавайте, когато уредът е включен. Изсипвайте бавно и не 
накланяйте каната прекалено. 
15. Опасността от изгаряне продължава дълго след като водата е кипнала. 
Пазете каната, захранващата основа и захранващия кабел далеч от 
ръбовете на масата или плота и извън 
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обхвата на деца или неспособни лица. 
16. Използвайте каната само на предоставената захранваща основа и 
обратно. 
17. Навийте излишния кабел в близост до захранващата основа. 
18. Не поставяйте върху или в близост до нагревателни източници. 
19. Не използвайте уреда за други цели освен по предназначение. 
20. Не включвайте уреда, освен ако в него няма поне две чаши вода. 
21. Не пълнете уреда над обозначението "МАХ". В противен случай водата 
може да изтече през чучура. 
22. Не движете каната, когато работи. 
23. Не оставяйте продукта без наблюдение, когато го използвате или когато 
може да бъде докоснат от деца или неспособни лица. 
24. Не използвайте алкални почистващи препарати или абразиви при 
почистване на уреда. Следвайте инструкциите в раздела "Грижи и 
поддръжка" при почистване на 
уреда. 
ВАЖНИ ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ (продължение) 
25. Уредът не е играчка. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте 
сигурни, че няма да играят с уреда. 
26. Уредът не е предназначен за работа с външен таймер 
или отделна система за дистанционно управление. 
27. Редовно отстранявайте котления камък от каната, за да осигурите 
правилното й функциониране. 
28. CAUTION: Не работете с каната на наклонени повърхности.  
29. Не работете с каната, ако нагревателният елемент не е напълно потопен 
във вода. 
30. Този уред е подходящ за употреба във ферми, от клиенти в хотели, 
мотели и други жилищни среди. 
31. Ако има повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от 
производителя, негови сервизни агенти или други квалифицирани лица, за 
да се избегнат опасности.  
УРЕДЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА 
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Преди употреба: 
Преди да включите уреда се уверете, че захранващото напрежение 
съответства на посоченото върху каната.. Разполагане - поставете 
захранващата основа на стабилна, равна повърхност. Развийте кабела, 
който се намира под основата. 
Разположете кабела така, че да не виси и да не може да заваща и 
предизвиква препъвания. 
Каната трябва да се напълни до знака за максимум, като водата се превари 
два или три пъти. Изхвърлете кипналата вода и изплакнете каната със 
студена (ако водата е много твърда, прахообразните наслоявания могат да 
предизвикат облаковиден изглед. Това е нормално и не е опасно за 
здравето.) 
Пълнене 
Внимание: Ако каната току що е изключена, е пълна с пара. Пазете ръцете 
си, тъй като парата може да излезе от уреда при отварянето му. 
Отстранете каната от захранващата основа. 
Повдигнете внимателно, за да изпуснете парата. 
Напълнете каната поне с 2 чаши вода. Не препълвайте над отметката за 
максимум. 
При препълване кипящата вода може да се разлее от каната. 
Поставете добре капака на място. 
Включване  
Включете захранващата основа в контакта. Разположете каната на равна и 
стабилна повърхност. 
Разположете уреда върху основата. Внимавайте да не разлеете вода. 
Поставете каната върху основата и включете. Включете уреда от бутона. 
При това каната започва работа и светва светлинния индикатор.. 
Внимание: Внимавайте, тъй като по време на работа от чучура може да 
излиза пара.  
Не отстранявайте каната по време на цикъла на нагряване.  
След като водата кипне, каната се изключва и светлинният индикатор 
изгасва. Отстранете каната от основата и внимателно изсипете водата.  
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Ако желаете да сварите отново вода, включете след една минута, за да 
избегнете неправилно функциониране. Уверете се, че в каната има 
достатъчно вода.  
Когато не използвате уреда, го изключвайте от захранването и от контакта и 
го поставете върху основата. 
Докато водата се загрява, индикаторът започва да променя цвета си. При 
пълно кипване на водата всички цветя разцъфтяват и остават така докато 
водата все още е гореща. 
 
Изключване 
Когато няма кипяща вода, каната се изключва сама. 
За да изключите ръчно, придвижете превключвателя или отстранете каната 
от основата. 
 
Общи положения 
При изсипване на вода винаги хващайте дръжката. Страните на каната могат 
да бъдат много горещи. 
За да избегнете риска от разливане, изсипвайте течността бавно и не 
препълвайте каната. 
Не накланяйте уреда назад.  
Възможно е обезцветяване на дъното на каната. Това се дължи на 
заваряването на елемента към дъното на каната. 
 
Използване с недостатъчно вода 
Използването на каната с недостатъчно вода може да съкрати 
експлоатационния живот на елемента. 
Ако каната се включи по грешка, когато е празна, се задейства защитата от 
прегряване и уредът се изключва. 
За да защитите каната, я отстранете от основата. 
Поставете уреда на стабилна топлоустойчива повърхност докато се охлади. 
Не пълнете каната с вода, докато не се охлади. В противен случай е 
възможно да се спука.. 
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Грижи и поддръжка 
Проверете дали каната е включена от бутона. 
Изключете захранващата основа от контакта. 
Оставете каната да се охлади напълно. 
Избършете външната страна на каната и захранващата основа с влажна 
кърпа. 
Препоръчва се да използвате мек препарат за почистване на чинии. 
Не мокрете връзките и контактите. 
Не поставяйте каната или захранващата основа в течности и не почиствайте 
в съдомиялни машини. 
Не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители. 
Редовно отстранявайте котления камък, дори в зони с мека вода. 

Отстраняване на котления камък 
Използвайте препарат за отстраняване на котлен камък от пластмасови 
продукти (повечето кани имат пластмасови части). 
Следвайте инструкциите на препарата за отстраняване на котлен камък. 
Другият начин е да използвате оцет. Напълнете каната до половина с литър 
оцет и оставете да престои за 1 час без да я нагрявате. 
Можете да използвате и лимонова киселина. Кипнете литър вода, добавете 
25 грама лимонова киселина и оставете да престои 15 минути. 
След отстраняването на котления камък изплакнете няколко пъти, 
напълнете с вода, кипнете я и я изсипете, за да отстраните остатъците от 
лимоновата киселина. 
IMPORTANT: НЕ използвайте други препарати за почистване на котлен 
камък на основата на формалдехид или сярна киселина 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

Ако каната не работи, проверете дали кабелът е включен правилно към 
захранването и дали уредът е поставен правилно върху основата. 
Ако водата в каната изври, се задейства защитата. Изчакайте каната да 
се охлади преди да я напълните отново с вода. Натиснете бутона за 
включване и каната автоматично се нулира, за да започне нов цикъл на 
нагряване. Ако каната се изключи преди водата да кипне, означава, че 
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се нуждае от почистване от котлен камък. Вижте "Отстраняване на 
котления камък" по-горе. 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
 


