
 

 
 
 

 
 

Нагревателна кана R-7105 

 
Инструкция за употреба 

 
 

Важни предохранителни мерки 
• Преди пускане в експлоатация на тази кана, моля, прочетете внимателно 
ръководството за употреба. 
• Моля, запазете инструкциите за употреба, гаранционния сертификат, касовата 
бележка и, ако е възможно, картонената опаковка с вътрешната опаковка. 
• Тази кана е предназначена за дошашна употреба, а не за търговска употреба. 
• Изключете каната и извадете щепсела от контакта, когато каната не се използва. 
Когато изключвате захранващия кабел, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела / 
кабела. 
• Изключете каната, преди да почистите каната. 
• Дръжте каната на недостъпно за деца място. Не оставяйте децата без надзор, 
когато са близо до каната. 
• Този уред може да се използва от деца над 8 години, ако те са наблюдавани или 
инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират 
опасностите. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от 
деца, освен ако те не са на възраст над 8 години. Съхранявайте уреда и кабела на 
място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.  
• Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или 
умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под надзор или 
инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разберат 
свързаните с тях опасности.. 
• Децата не трябва да играят с уреда. 
• Проверявайте редовно каната и нейния кабел за повреди. Проверете дали каната 
работи правилно. Ако има повреда от какъвто и да е вид или ако каната не работи 
правилно, спрете да използвате и незабавно го изключете от контакта.. 



• Не се опитвайте да ремонтирате каната сами, обърнете се оторизиран и 
квалифициран персонал. 
• Дръжте каната и захранващият кабел от топлина, пряка слънчева светлина, вода, 
влага, остри ръбове и други подобни. 
• Използвайте само оригинални аксесоари, не свързвайте несъвместими продукти. 
• Не използвайте каната на открито. 
• Основата и външността на каната не са водоустойчиви, винаги я държат суха. 
• При никакви обстоятелства каната не трябва да се поставя във вода или каквато и 
да е течност или да влиза в контакт с течност. Не дръжте каната с мокри или влажни 
ръце. Ако каната се намокри, незабавно извадете щепсела от контакта.  
• НЕ докосвайте чстите вътре в каната. 
• Използвайте каната само по предназначение. 
• Каната може да се използва само с предоставената захранваща основа. 
• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирани лица, за да се 
избегне опасност. 
 
Начин на употреба 
1. Преди да използвате каната за първи път, напълнете каната със студена вода и я 

сварете два пъти. 
2. Моля, извадете щепсела преди да напълните с вода. 
3. Напълнете каната с вода. Не препълвайте. Използвайте индикатора за нивото на 

водата и се уверете, че капакът е плътно затворен, в противен случай каната няма 
да се изключи автоматично. 

4. Моля, не оставяйте нивото на вода да е под маркера MIN, за да избегнете варене 
на сухо. 

5. Моля, не пълнете каната над MAX ниво. 
6. Има функция за защита срещу варене на сухо, така че каната ще се изключи 

автоматично, когато в каната няма достатъчно вода. Ако това се случи, моля, 
извадете щепсела и охладете каната за 5-10 минути, след това включете отново. 

7. Включете в контакт, включете превключвателя в позоция 1, каната започва да 
работи. 

8. След завирането на водата каната се изключва автоматично. (След около 5 
минути, моля, включете превключвателя на 0, за да възстановите превключвателя 
на парата и след това можете да продължите с варенето). 

9. Моля, изключете щепсела от контакта, ако не се налага да кипвате вода. 
10. Каната може да бъде изключена ръчно по всяко време, просто включете 

превключвателя в положение 0. 
 

Почистване 
Външната повърхност на каната трябва да се почисти, ако е необходимо, с леко 
влажна кърпа без добавки. Моля, не поставяйте каната във вода. 

 
 

Премахване на котлен камък 
Поради различното качеството на водата, след определен период на употреба, ще се 
появят отлагания, които няма да навредят на здравето, но ще направят по-дълго време 
за варене, затова ви предлагаме да използвате по-долу метод за премахване на 
котлен камък: 
1. използвайте на бял оцет: напълнете каната с разтвор 1/2 от оцет и вода, до MAX 
ниво на водата. 
2. сместа се държи в каната за 12 часа без нагряване. 
3. изхвърлете сместа 
4. напълнете каната с чиста вода до нивото на водата MAX и го сварете. 
5. изхвърлете кипящата вода. 
6. Моля, изплакнете каната с чиста вода, а също така почистете филтъра без 
корозивен препарат. 
7. Моля, не докосвайте филтъра, когато чайникът е все още горещ. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
Спесификация: AC 220-240V 50/60Hz 550-650W 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
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