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Инструкции за употреба 

Електрическа кана R-7112 

 
Преди да използвате уреда, моля прочетете тези инструкции внимателно. 
 
Свързване към захранването 
Уредът трябва да се свързва само към заземен контакт, инсталиран в съответствие с 
нормативните изисквания. Уверете се, че захранващото напрежение съответства на 
напрежението, отбелязано на етикета.  
 
Описание  
1. захранващ кабел  
2. основа  
3. ключ за включване/изключване  
4. предпазен ключ за капака на контейнера за вода 
5. контейнер за вода  
 
Важни инструкции за безопасност 
● Преди употреба проверете уредът дали е цял и дали има дефекти. Например, ако уредът е бил 
изпускан на твърда повърхност не трябва да бъде използван, дори и да няма видими следи от 
повреди. 
● Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица с намалени физически, сетивни или 
умствени способности, или при липса на опит и знания, освен при случаите когато те са оставени 
под наблюдение или след инструкции за използване на уреда от лице, отговорно за тяхната 
безопасност.  
● Децата трябва да се контролират, за да се гарантира, че те не си играят с уреда..  
● Не оставяйте електрическата кана без надзор по време на работа. Използвайте само чиста 
вода при пълнене на контейнера до желаното ниво, при спазване на Мин. и Макс. маркировката.  
 
● Препълването на съда може да доведе до опасност от преливане на вряща вода. Също 
така се пазете от опарване от горещата пара излизаща от каната. Ето защо, не докосвайте 
части на уреда, с изключение на дръжката по време на употреба.  
● Корпусът се нагорещява по време на употреба.  
● Внимание! По време на процеса на кипене и при изливане на гореща вода, капакът трябва да 
се държи затворен през цялото време.  
● Каната може да бъде използвана само с основата, с която се предлага уреда.  
● Уредът трябва да се използва само на устойчива на топлина равна повърхност. 
● Не позволявайте на уреда или захранващия кабел, за да влизат в контакт с открит огън или 
горещи повърхности като котлони.  
● Не позволявайте на захранващия кабел да виси свободно, и го пазете далеч от горещите части 
на корпуса.  
● Винаги изваждайте щепсела от контакта:  
- в случай на всяка неизправност,  
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- след употреба,  
- по време на почистване на уреда.  

● Не се носи отговорност, ако щетите са резултат от неправилно използване или ако тези 
указания не са спазени. 
● Тази кана е предназначена за домашна употреба, а не за търговски приложения.  
● За да бъдат спазени разпоредбите за безопасност и за да се избегнат опасности, ремонтът на 
електрическите уреди трябва да се извършва от квалифициран персонал, включително подмяна 
на захранващия кабел. Ако са необходими ремонти, моля, изпратете уреда на един от нашите 
отдели за обслужване на клиенти.  
 
Термични предпазни мерки 
Предварително зададената топлинна защита защитава нагревателния елемент от прегряване на 
уреда при случаите когато бъде погрешно включен без вода или, ако нагревателния елемент е 
калциран. Когато тази защита се включи електрическата кана ще се изключи. Каната трябва да 
се остави да изстине преди да бъде включена отново. 
 
Преди да използвате за първи път 
● От хигиенни съображения, изхвърлете първите три пълнения с вода.  
 
Вряща вода 
● Никога не махайте или поставяйте контейнера за вода от основата, докато уредът е включен.  
-Извадете контейнера за вода от базата.  
- Отпуснете и отворете капака и напълнете контейнера с вода до желаното ниво, при спазване на 
Мин. и Макс. маркировките. 
- Преди да затворите капака и да поставите съда обратно на основата се уверете, че уредът не е 
бил включен. 
-Включете щепсела в контакта и натиснете бутона за включване/изключване.  
- Процесът на кипене започва. След достигане на точката на кипене, уредът автоматично се 
изключва от устройство за топлинна защита.   
- Ако искате да прекъснете процеса на кипене, натиснете бутона за включване/изключване на 
позиция „изключено“ .  
- За да налеете топла вода, извадете контейнера от неговата основа.  
-За да избегнете горещата пара винаги дръжте капака на каната затворен докато изсипвате 
горещата вода. 
 
Отстраняване на котлен камък  
В зависимост от качеството на водата във вашия район, котлен камък може да се натрупа по 
нагревателния елемент. Препоръчително е да се отстраняват всички такива натрупвания 
периодично. За тази цел смесете 0,5 литра вода и две супени лъжици оцет. 
-Изсипете сместа в каната.  
-Включете уреда и оставете сместа да заври.  
-Оставете да поври няколко минути.  
-След това изплакнете уреда обилно с вода.  
● Не изливайте сместа върху мивки с емайлно покритие. 
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Основно почистване и грижа 
● Преди почистване на уреда, се уверете, че той е изключен от захранването и се е охладил 
напълно. 
● За да избегнете риск от токов удар, не чистете каната и основата с вода и не ги потапяйте във 
вода. Не почиствайте под течаща вода. 
● За почистване може да се използва леко влажна кърпа без власинки.  
● Не използвайте абразивни или разяждащи почистващи разтвори и не използвайте твърди 
четки за почистване. 
 
Изхвърляне 
Не изхвърляйте стари или повредени уреди на боклука, това трябва да бъде направено само 
чрез обществени пунктове за събиране на отпадъци. 
 
Забележки 
1. В инструкциите за безжични електрически кани, трябва да бъде посочено, че каната трябва 

да бъде използвана само с основата, с която е закупена.  
2. Този уред е предназначен за използване в битови и подобни приложения, като например: 

– Кухни, магазини, офиси и други работни среди; 
– Домакинства; 
– Клиенти в хотели, мотели и други жилищни сгради от този тип 

 
 
 
 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ 
С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 
 
Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък. 
Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци 
или при посредник, осигуряващ тази услуга. 
Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последствия за 
околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат 
отделени съставящите го материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да 
напомня за необходимостта домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран 
със задраскан контейнер на колела. 
 
 


