
Нагревателна кана R-7920 

Инструкция за употреба 

 
 

Важни предохранителни мерки 

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните мерки за безопасност, за 
да се намали рискът от пожар, токов удар и / или нараняване на хора, включително следните: 

Прочетете инструкциите внимателно преди да използвате продукта и ги запазете за бъдещи справки 

Важно: Винаги използвайте източник на електроенергия със същото напрежение, честота и номинал, 
както е посочено на табелката на продукта. 

⚫ Необходим е строг надзор, когато електрически уред се използва или работи близо до деца или 
инвалиди. 

⚫ Каната трябва да се използва само с предоставената захранваща основа. 

⚫ Не отваряйте капака, докато водата кипи. 

⚫ Внимание: Поставете капака така, че парата да е насочена към дръжката. 

⚫ Внимание: Избягвайте разливането на вода върху захранващата основа 

⚫ Внимание: Неправилната употреба може да доведе до потенциални наранявания. 

⚫ Повърхността на нагревателния елемент е подложена на остатъчна топлина след употреба. 

⚫ Този уред може да се използва от деца над 8 години, ако те са били под наблюдение или 

инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и ако разбират съответните 

опасности. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако не са 

на възраст над 8 години и са под наблюдение.  

⚫ Пазете уреда и неговия кабел далеч от деца на възраст под 8 години. 

⚫ Уредът може да се използват от хора с намалени физически, сетивни или психически способности 

или липса на опит и познания, ако те са били под наблюдение или инструктирани относно 

използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности. 

⚫ Децата не трябва да играят с уреда. 

⚫ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия 
сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност. 

⚫ Не оставяйте уреда без надзор, когато го използвате. 

⚫ Малките деца трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че не играят с уреда. 

⚫ Не потапяйте продукта, захранващия кабел или щепсела във вода или друга течност.  

⚫ Винаги използвайте продукта на суха и равна повърхност, на проветриво място, далеч от стени и 
запалими материали и т.н., избягвайте работа / използване на продукта върху метални повърхности 
като мивки и др.. 

Внимание: Внимавайте, когато отваряте капака. Това е продукт, който генерира топлина и пара при 
висока температура, която излиза веднага след отваряне на капака. Избягвайте да докосвате горещи 
повърхности, използвайте дръжката. 

Внимание: Не работете с продукта на наклонена повърхност; не работете, освен ако награвателя не е 
напълно потопен; не премествайте продукта, докато е включен. Неспазването на тези предупреждения 
може да доведе до повреда на каната. 

Внимание: Ако каната е препълнена, може да се изхвърли вряща вода. 

⚫ Не използвайте този продукт в помещение с експлозиви и запалими течности или дим. 

⚫ Изключете и извадете щепсела от контакта, когато не го използвате, преди да го напълнете или 



изпразните с вода. Оставете уреда да се охлади напълно преди почистване. 

⚫ При съхранение на продукта внимателно навийте кабела на предназначеното за това място в 
долната част на каната, в противен случай разхлабвайте кабела. Избягвайте навиването на кабела 
около продукта.  

⚫ Не работете и не поставяйте никакви части от този продукт върху или близо до горещи повърхности, 
като газова печка, електрически елемент или в загрята фурна, или нека кабелът виси над ръба на 
маса или плот. 

⚫ Не използвайте продукта за друго освен предназначението му, както е описано в тези инструкции. 
Този продукт е предназначен само за битова употреба. Използването на принадлежности за 
аксесоари, различни от препоръчаните от производителя, причинява опасности за безопасността. 

⚫ Не използвайте никакви продукти с повреден кабел или щепсел или след неизправност на продукта, 
ако той е изпуснат или по някакъв начин е повреден. Върнете незабавно целия продукт в сервизен 
център на продукта или оторизиран сервизен агент 

 

Сервиз 

⚫ Този продукт се доставя до вас в запечатана картонена кутия. Ако уредът бъде повреден, изпускан 
или не работи нормално, или ако захранващият кабел е повреден и се нуждае от подмяна, свържете 
се с най-близкия оторизиран сервизен център за проверка и ремонт. 

⚫ Винаги използвайте продукта, както е описано в тези инструкции. 

 

Описание на уреда 

 

 

 

1. Захранваща основа 2. Корпус 

3. Филтър 4. Дръжка 

5. Капак 6. Показател за нивото на водата 

7. Превключвател 8. Индикаторна лампа 

 

 

 

 

 

 



Преди първа употреба 

Внимателно разопаковайте каната, като внимавате да пазите целия опаковъчен материал, докато всички 
части на уреда не бъдат намерени и уредът е бил използван. Препоръчваме да съхранявате всички 
опаковъчни материали на безопасно място, в случай, че желаете да опаковате отново. 

За да премахнете прах, който може да е натрупан по време на опаковането, просто избършете външната 
страна на продукта с чиста мека, леко навлажнена (не мокра) и оставете да изсъхне. Не използвайте 
абразивни почистващи препарати, тъй като те могат да надраскат повърхността. 

Препоръчваме да почистите вътрешността на каната като се напълни до MAX ниво със студена вода и 
кипене два пъти. След това варената вода трябва да се изхвърли. Изплакнете каната отново със студена 
вода преди първа употреба. 

 

Начин на употреба 

1. Отворете капака, напълнете каната с желаното количество студена вода (между маркерите MAX и 
MIN) и затворете капака. 

2. Включете захранващия кабел в контакта и след това го включете. 

3. Натиснете превключвателя, за да стартирате варенето на водата. Индикаторът на каната ще светне. 

4. Когато водата заври, каната автоматично ще се изключи. Ако е необходимо, водата може да се свари 
пак, изчакайте няколко секунди и отново натисне бутона. 

 

Автомачино изключване 

Системата за автоматично изключване се монтира на каната за защита от прегряване и сухото кипене. 
Той ще работи, ако каната е включена, когато в каната няма достатъчно вода (т.е. водата не е над 
маркировката MIN). Ако това се случи, изключете каната и извадете захранващия кабел от контакта. 
Оставете да се охлади в продължение на 10 минути, след което отново се зарежда със студена вода и се 
свързва отново към електрическия контакт. 

 

Почистване и поддръжка 

1. Уверете се, че продуктът е изключен и изключен от контакта. Продуктът да се охлади след употреба 
преди почистване. 

2. Почистете външната част на продукта, като го избършете с леко навлажнена (не влажна) мека кърпа. 
Премахнете упоритите петна с кърпа, навлажнена (не мокра), с пяна вода или лек, неабразивен 
почистващ препарат. Избягвайте употребата на почистващи тампони, груби препарати, разтворители, 
полиращи, абразивни или аерозолни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят 
повърхностите на продукта. Преди съхранение изсушете с чиста, мека кърпа или отново към контакта. 

От време на време, в зависимост от вида на водата, може да се наложи да почистите вътрешността на 
каната. Това може да стане по следния начин: 

1. Напълнете наполовина каната със студена чешмяна вода. 

2. Добавете 30 мл бял оцет към водата в каната. 

3. оставете сместа да се вари и оставете да престои 1 до 2 минути, след това отново да сварете сместта 
и отново кипнете.  

Забележка: В крайни случаи може да се наложи процедурата да се повтори. 

Важно: Излейте сместа и я изплакнете каната няколко пъти преди следваща употреба. 

Внимание: Не трябва да се използват препарати, съдържащи фосфорна киселина, сулфаминова 
киселина или техни еквиваленти, тъй като те могат да повредят каната ви. 

 



Почистване на филтъра 

Следващите стъпки са приложими само когато каната е изключена, щепселът е изваден от контакта и 
каната, включително и водата, са охладени. 

1. Отворете капака и извадете филтъра от мястото му в корпуса на продукта. 

2. Измийте филтъра в топла сапунена вода. Изплакнете и изсушете с чиста, мека кърпа.. 

3. Поставете филтъра обратно в каната, като се уверите, че е правилно разположен. 

 

Спесисифкация: 220-240V~   50/60Hz    1850-2200W, 

 

 

 

 

 

 

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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