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Инструкция за употреба 

Нагревателна кана R-7060 

 

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА 

СПРАВКА. 
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Важни предохранителни мерки 

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните 
предпазни мерки за намаляване на риска от пожар, токов удар и / или 
нараняване на хора, включително следното: 

• Винаги се уверявайте, че напрежението на етикета отговаря на 
напрежението на мрежата във вашия дом. Не използвайте друг уред с 

висока мощност с тази кана в същия контакт заедно. 
• Не се използва на открито.  

• Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или копчета.  

• Не пълнете каната над MAX ниво (1.7L). Врящата вода може да прелее, 
ако е препълнена. Не пълнете вода под нивото MIN (0,5L). 

• Не започвайте работа без да има вода в каната. 
• Тази кана е предназначена само за кипене на ВОДА. Не загрявайте 

друга течност и не се опитвайте да готвите храна в този уред.  

• Използвайте каната само със захранващата основа, предоставена от 
доставчика.  

• Използвайте само на твърда, равна повърхност, за да избегнете 
прекъсване на въздушния поток под уреда.  

• Съхранявайте каната на безопасно на място, недостъпно за деца. 
Необходимо е наблюдение, когато този уред се използва от деца или в 
близост до деца. 

• Уверете се, че каната е правилно разположена на захранващата основа, 
преди да го включите в контакта или да включите. За да прекъснете 
връзката, завъртете всички контроли на „Изключено“, след което 
извадете щепсела от контакта.  

• Изключете захранващата основа от контакта, когато не се използва, 
преди повторно позициониране и преди почистване. Оставете да се 
охлади преди да сложите или свалите части и преди да почистите уреда.  
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• Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след повреда на 
уреда или е повреден по някакъв начин. Върнете този уред само в най-
близкия оторизиран сервизен център за преглед, ремонт или настройка.  

• За да се предпазите от токов удар, не потапяйте уреда, включително 
захранващата основа, във вода или друга течност.  

• Използването на аксесоари, които не се препоръчват от производителя 
на уреда, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване. 

• Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата или плота или да 
докосва горещи повърхности.  

• Не поставяйте този уред върху или близо до гореща газова или 
електрическа горелка или в загрята фурна.  

• Извадете каната от захранващата основа, преди да го напълните или 
излеете. Не се опитвайте да изваждате каната от захранващата основа, 
докато не се изключи ръчно или автоматично.  

• Трябва да се внимава изключително много при работа или преместване 
на каната и изливане от каната.  

• Ако капакът се отстрани по време на цикъла на нагряване, може да се 
получи попаряване. 

Внимание: за да избегнете изгаряне, боравете внимателно с тази 
кана, тъй като водата загрява, кипи и охлажда. Капакът трябва да остане 
на място по време на употреба, за да се избегнат изгаряния с пара. 
Пазете чучура далеч от хора, тъй като обгарянето може да е резултат от 
пара.  

Запазете инструкциите за употреба 
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Описание на уреда 

 

1.Метален филтър, 2.Капак, 3.Дръжка, 4.Корпус, 5.LED 

светлина, 6.Дисплей, 7. Бутон вкл./изл., 8.Конектор, 

9.Настройка на температурата, 10. Основа/Котролен панел 
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Начин на употеба 

1. Капак 

 

Забележка: Моля, не прекалявайте с отварянето на капака 

2. Контролен панел 

 

Cover the lid: Моля, насочете 

филтъра към чучура и първо 

поставете филтъра в каната. 

Отворете капака: моля, 

използвайте едната ръка, за да 

каната и след това отворете 

капака. 
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1. Проверете захранването 

2. След като включите в захраването, ще чуете звук „DI“, индикатора ще 
мига еднократно и след това ще се изключи. 

3. Режим готовност 

4. Натиснете бутона „ВКЛ. / ИЗКЛ.“, Също така ще чуете звук „DI“, дисплеят 
ще покаже действителната температура на водата в каната (и 
индикаторът мига), каната влиза в режим на готовност, ако не работи в 
рамките на 5 минути, каната ще обратно към състоянието на първата 
стъпка, когато просто включите в захранването. 

5. Работен режим 

6. Натиснете бутона “TEMP./SETTING” в режим готовност, изберете 

желаната температура. 

7. ON/OFF 

8. В режим готовност: натиснете бутона за 5 секунди, и ще изключитте 

9. В работен режим: натиснете бутона, каната ще се върне в режим на 
готовност. 

10. Настройка на температурата: 

11. В режим готовност, натиснете бутона “TEMP./SETTING”, температурата 
при поддържане на топлината е 

55℃，65℃，75℃，85℃，95℃，100℃。Температурата на кипене 

по подразбиране е 100℃ 

3. Инструкции 

Преди първа употреба: 

При първа употреба, моля, добавете вода до максималното ниво и я сварете до 

100 ℃, за да почистите вътрешността и капака, повторете операцията два пъти, 

накрая хвърлете водата. 
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1. Добавете вода в каната, (не забравяйте да поставите каната правилно 
върху основата) 

2. След като включите в контакта, натиснете „on / off“, каната ще премине в 
режим на готовност, натиснете „TEMP./SETTING“, за да оставите каната 
да работи. 

Когато добавите чешмяна вода, оставете да заври до 100 ℃ 

Ако искате да изберете друга температура за поддържане на топлината, първо 

натиснете „ON / OFF“ след кипене и след това изберете температурата, която 

искате. 

Почистване и поддръжка 

• Минералните отлагания във водата могат да доведат до образуване на 
котлен камък вътре в каната след честа употреба. За да премахнете 
това натрупване на котлен камък, напълнете каната с разтвор от 3 чаши 
бял оцет и 3 чаши вода. Нека пестои една нощ. 

• Излейте оцетния разтвор от каната. Отстранете останалите петна 
отвътре, като използвате влажна кърпа. 

• Напълнете каната с чиста вода. Поставете каната на основата и 
оставете да заври, след което изхвърлете водата. Повторете и ще бъде 
готова за употреба. 

• Електрическата кана няма да работи отново, докато превключвателят за 
включване / изключване не бъде натиснат надолу. 

• Винаги изваждайте каната от захранващата основа и изключвайте 
захранващата основа от контакта преди почистване. Не потапяйте 
каната или захранващата основа във вода или друга течност. 

• Външната част на електрическата кана може да се избърсва с мека 
влажна кърпа.  

Забележка: Никога не използвайте никакви химически, стоманени 

или абразивни почистващи препарати за почистване. 
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Спесификации 

Напрежение 220-240 V 

Честота 50/60 Hz 

Мощност 1850-2200 W 

Капацитет 1.7 Lt 

 

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.  

 

 


