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EЛЕКТРИЧЕСКО ДЖЕЗВЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

МОДЕЛ: R-922 

 
ОПИСАНИЕ 

 

УРЕДЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ДОМАШНИ 

УСЛОВИЯ И ДРУГИ ПОДОБНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, КАТО: 

- КУХНИ В МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ДРУГИ РАБОТНИ СРЕДИ 

- ФЕРМИ 

- ОТ КЛИЕНТИ В ХОТЕЛИ, МОТЕЛИ И ДРУГИ ЖИЛИЩНИ СРЕДИ 

- ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ХРАНА И ЗАКУСКА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Дръжка 

2. Тяло 

3. Основа 

4. Ключ 

5. Лампа 

6. Захранващ кабел 
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За да  бъде  вашият  уред  ефективен,  моля  прочетете  внимателно  

това ръководство и го запазете за бъдещо ползване. 

 

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
 

При използването  на  електрически  уреди,  трябва  да  се  спазват  

основни предпазни мерки за безопасност. Включително: 

• Уверете се, че  напрежението отбелязано  върху  уреда,  отговаря  на 

напрежението на електрическата мрежа в дома ви. Нашата компания не 

носи отговорност за  всякакви  повреди,  дължащи  се  на  всяко 

несъответствие  с  напрежението  и  такива  повреди  не  се  покриват  

от гаранцията. Този уред е само за домашна употреба. Не го 

използвайте за търговски или производствени цели. Не пълнете с други 

течности или разтвори. 

• Уредът може да се използва от деца на възраст 8 и повече години, ако 

са получили инструкции и са наблюдавани относно безопасната 

употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.  

• Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен 

ако не бъдат наблюдавани. Пазете уреда и кабела му далеч от обхвата 

на деца на възраст под 8 години.  

• Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сензорни 

или умствени способности или при липса на опит, ако бъдат 

наблюдавани или инструктирани относно употребата по безопасен 

начин и разбират свързаните с нея опасности.  

• Децата не трябва да играят с уреда. 

• Дръжте уреда далеч от обсега на деца. 

• Включете уреда към заземен контакт. За да се предотврати увреждане 

на Вашия уред не използвайте удължители, които доставят 

недостатъчен ток. Когато използвате удължители се уверете, че 

използвате заземен контакт и захранващият кабел е със сечение 0.75 ㎡. 

• Не поставяйте уреда върху или в близост до преки източници на 

топлина като печка, фурна и др. 

• Уверете се, че уредът е поставен върху твърда и равна повърхност. Не 

го поставяйте на ръба на маса или пейка. Най-малкият удар или 

побутване може да го преобърне. Не забравяйте, че може да е пълен с 

гореща вода. 
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• Не позволявайте на кабела да виси над ръба на масата или плота или 

да се докосва до други уреди. 

• Избягвайте действия, които могат да навредят или да повредят кабела 

или щепсела на вашият уред. Не пренасяйте вашия уред, чрез 

захващане на кабела.  За  да  изключите  уреда,  задръжте  щепсела  и  

НИКОГА  не дърпайте за кабела. 

• Никога не се  опитвайте да  поправяте  вашия  уред,  освен  за  целите  

на почистване и поддръжка. Не работете с уреда, ако е с повреден 

кабел или щепсел  или при  неизправности  или е  бил  повреден  по  

какъвто  и да е начин, като например когато е бил изпуснат и т.н. Не се 

опитвайте да го поправяте сами.  За  да  се  избегне  опасност,  уредът  

трябва да бъде подменен от  производителя  или  от  негов  сервизен  

агент  или  подобно 

квалифицирано лице. 

• Винаги дръжте уреда за дръжката. Неговата външна повърхност може 

да е гореща. 

• Изключете от контакта, когато уредът не е в употреба и преди 

почистване. Оставете да се охлади напълно преди почистване на уреда. 

• Използвайте уреда  само  със  собствената  му  захранваща  основа.  

Не  го поставяйте върху други основи на други уреди. 

• Когато  сте  приготвили  своето кафе,  натиснете  бутона  за  включване  / 

изключване за да изключите уреда. 

• Можете да използвате електрическата кана и като чайник. В този 

случай, когато водата  заври,  изключете  уреда,  като   натиснете   

бутона  за включване/изключване, тъй като вашето устройство няма да 

се изключи автоматично. 

• Ако искате  отново  да  притоплите  водата,  изчакайте  за  около  15-20 

секунди, преди да включите вашия уред отново. 

• Поставете достатъчно количество студена вода в каната, според броя 

на чашите кафе (за 3-4 души, макс). 

• С помощта на вашия уред можете да приготвите кафе за до 3-4 човека. 

• Пригответе съответните чаши или напълнете до максималното ниво. 

• Ако желаете да приготвите средно кафе за 1 човек, сложете 1 чаша 

вода и една таблетка захар и една лъжица гръцко кафе на прах, с 

помощта на мерителната лъжичка доставена с уреда. 

• Поставете уреда върху  захранващата  основа,  и  натиснете  бутона  за 
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включване/изключване. 

• В този момент разбъркайте кафето един или два пъти. 

• Когато кафето започне да се надига, изключете уреда и изсипете малко 

количество кафе в чашите (за пяна). 

• Поставете каната обратно на основата и рестартирайте уреда. След 

това налейте кафето в чашата, когато подготвеното кафе започне 

отново да ври и да се надига. 

• Можете да приготвите кафе в различни дозировки според вашия личен 

вкус. 

 

БЕЗОПАСНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА 
 

Превенция срещу варене на сухо: Ако по време на работа водата във уреда 

свърши,   защитата   срещу   варене   на   сухо   ще   прекъсне   

захранването автоматично. В такива случаи, изключете уреда от контакта и 

го оставете да изстине напълно. 
 

 

ПОЧИСТВАНЕ 
 

• Преди почистване на  уреда,  винаги първо четете  инструкциите  за 

безопасност в раздел "Важни предпазни мерки". 

Преди почистване изключете бутона за включване/изключване 

разположен на уреда, изключете от контакта и оставете да изстине 

напълно. 

• Изсипете съдържанието на  вода  от  уреда  и  избършете  уреда  отвън 

старателно със суха или влажна кърпа. 

• НИКОГА  не  потапяйте основата  и  тялото  във  вода,  нито  ги  мийте  в 

миялна машина. 

• Избягвайте използването на абразивни и химически агенти за 

почистване (течна белина, солна киселина и др.) в почистването на 

каквито и да било аксесоари на уреда. 

• Уверете се,  че  захранващия кабел  и  щепсел  са  напълно  сухи.  Ако 

се навлажнят, изключете от контакта и подсушете старателно както 

кабела така и щепсела. 

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК 
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• Важно е котленият камък да се премахва периодично, което е 

необходимо от хигиенна гледна точка и за спестяване на енергия. 

• Варта и котленият  камък,  които  се  съдържат  в  използваната  вода  

ще образуват кафяв слой на дъното  на уреда. По този начин се 

намалява ефективността на вашия уред. 

• Леките натрупвания от  вар  и  котлен  камък  могат  лесно  да  бъдат 

отстранени с помощта на четка (не забравяйте да изключите уреда 

преди това). 

• Също така са подходящи препаратите за отстраняване на котлен камък, 

които се продават в търговската мрежа, както и оцет също може да се 

използва за премахване на твърдите частици котлен камък. 

• Почистване на каната с препарат за отстраняване на котлен камък: След 

като сте кипнали известно количество вода в каната, добавете 

препарата и разбъркайте добре. Оставете да ври 2-3 минути, след това 

изпразнете и изплакнете вътрешността старателно 2-3 пъти. 

• За да  почистите  с обикновен  оцет: Напълнете  каната  с  половин 

литър обикновен оцет  и  изчакайте  един  час.  След  това,  изсипете  

оцета и изплакнете старателно каната 2-3 пъти с чиста вода. 

• За да почистите с лимонена киселина: След като сте кипнали 200 мл 

вода, добавете 25г  лимонена  киселина  и  оставете  за  15  минути.  

След това, изпразнете каната  и  я  изплакнете  старателно  2-3  пъти  с  

чиста вода. Повторете този процес, ако е необходимо. Винаги добавяйте 

вода, когато се използва лимонена киселина, и не почиствайте без 

добавяне на вода. 

 
СЪХРАНЕНИЕ 

 

• Изключете уреда и извадете захранващия кабел от захранването. 

• Оставете уреда да изстине напълно преди да го приберете. 

• Съхранявайте уреда на сухо и хладно място. 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Ако в някой случай каната работи без вода по време на работа, ще се 
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включи автоматично защита против пресъхване. В такъв случай трябва 

да позволи  на  каната да  се  охлади  напълно  преди  презареждане  

със студена вода. 

• Избягвайте контакт с парата, която извира от чучура, когато водата кипи 

и не позволявайте на деца да използват уреда. 

• Винаги изливайте врящата вода бавно и внимателно, като внимавате да 

не изсипете съдържанието твърде бързо. 

• Не пълнете с вода над нивото Макс. 

• Никога не потапяйте уреда или щепсела във вода или друга течност, 

нито ги мийте в миялна машина, нито използвайте уреда в банята или 

други места с висок процент на влага. 

• Никога  не  оставяйте  основата и  електрическия  щепсел  завършва  

във влажно състояние. Ако се намокрят, извадете от щепсела преди да 

ги подсушите и не работете с уреда, преди да е напълно изсъхнал. 

• Не включвайте уреда, ако той не е напълнен с вода. 

• Когато няма вода в уреда, винаги го изключвайте. 
 
 

УПОТРЕБА 
 

• Когато   се   използва   уредът,   външната   повърхност   се   

нагорещява. Следователно, вие  не  трябва  да  докосвате  горещите  

повърхности. При приготвяне на кафе или когато водата заври, дръжте 

ръцете си далеч от чучура. 

• Уредът  трябва да  бъде  изключен  автоматично  или  ръчно,  преди  да  

се опитате да вдигнете каната от основата. 

• Не  използвайте  уреда  за  никакви  други  цели,  различни  от кипване  

на вода или приготвяне на кафе. Не пълнете с други течности или 

разтвори. 

• Преди да използвате за първи път, почистете уреда и след това 

напълнете с вода до нивото MAX. Изключете уреда, когато водата заври. 

• На този етап се уверете, че водата е пълна до максималното ниво. 

• Изсипете водата и оставете уреда да изстине. 

• След кипване на водата може да се натрупат прахобразни отлагания в 

резултат на  твърдостта  на  водата.  Това  е  съвсем  естествено  и  

няма странични ефекти за човешкото здраве. 
 

ПЪЛНЕНЕ С ВОДА 
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• Когато пълните  уреда с  вода,  винаги  отстранявайте  резервоара  

от основата. По този начин, можете да предотвратите разливането 

на вода по масата. 

• Не пълнете повече от 250 мл вода (ниво "MAX"). 

• Ако се опитате  да  кипнете  вода,  превишаваща максималното  

ниво, водата може да изтече от чучура. 
 

 

КИПВАНЕ НА ВОДА 

• Издърпайте  и отмотайте  захранващия  кабел  от  основата  на  уреда  и 

свържете щепсела в заземен контакт. 

• Напълнете с вода (макс. 250 мл) или колкото ви е необходимо. 

• Поставете каната върху основата. 

• Натиснете бутона "Включено" “。“,  Светлинен индикатор ще се включи и 

водата ще започне да се затопля. Когато водата заври, натиснете 

бутона за включване/изключване на позиция "Изключено". 

• Ако желаете да спрете кипенето можете да натиснете бутона 

"Изключено". 

• Ако искате  да  спрете  функцията  на  кипене  по-рано,  натиснете  ключа 

"OFF", за да изключите електрическата кана. 
 
 

ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ 

• С помощта на вашия уред можете да приготвите кафе за 3-4 души. 

• Използвайте чашата си за мярка или MAX ниво, като ориентир. 



 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ 

С ДИРЕКТИВА 2012/19/EU 

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. 

 


