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Инструкция за употреба 

Нагревателна кана 

R-7540 NEXT GEN 

 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОЗИ РЪКОВОДСТВО ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА 

ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШАТА КАНА И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ ЗА 

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА  
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Предохранителни мерки 

Когато използвате електрически уред, винаги трябва да се спазват основните предпазни 

мерки, включително следното: 

• Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате какъвто и да е 
уред. 

• Преди да свържете каната към захранването, проверете дали напрежението, 
посочено на уреда (отдолу на каната и основата), съответства на напрежението 
във вашия дом. Ако случаят не е такъв, свържете се с вашия дилър и спрете да 
използвате каната. 

• Не оставяйте кабела да виси над ръба на маса или плот. Уверете се, че кабелът 
не е в положение, при което може да бъде изтеглен неволно. 

• Не позволявайте кабелът или уредът да докосват горещи повърхности и не 
поставяйте върху или близо до гореща газова или електрическа горелка или в 
загрята фурна. 

• Не работете с уреда, без да има нищо в него, за да избегнете повреда на 
нагревателните елементи. 

• Винаги работете с уреда на равна, стабилна повърхност. Не поставяйте 
устройството на гореща повърхност. 

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

• Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не играят с 
уреда. 

• За да намалите риска от токов удар, не потапяйте и не излагайте каната, 
основата, щепсела или захранващия кабел вода или друга течност. 

• Никога не потапяйте устройството във вода или друга течност с цел почистване. 
Не позволявайте на течността да проникне в електрическите части на каната. 

• Докато водата кипи или непосредствено след като водата заври, избягвайте 
контакт с пара от чучура. 

• Внимавайте, когато наливате-изливате бавно и не накланяйте прекалено каната 

• Внимавайте когато пълните каната, докато е още гореща. 

• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца над 8 
години) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса 
на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно 
използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 
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Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без 
надзор. 

• Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжката и бутона за 
освобождаване на капака 

• Захранващата основа не може да се използва за други цели 

• Трябва да бъдете изключително внимателни, когато премествате уред, 
съдържащ гореща вода. 

• Този уред не е подходящ за използване на открито. Не използвайте този уред за 
нищо различно от предназначението му 

• Използването на аксесоари, които не се препоръчват или доставят от 
производителя, може да доведе до наранявания, пожар или токов удар. Каната 
трябва да се използва само с предоставената основа 

• Не оставяйте уреда без надзор по време на употреба. Винаги изключвайте 
уреда от контакта, когато не се използва или преди почистване, и го оставете да 
се охлади напълно преди почистване 

• За да изключите, изключете управлението, след което извадете щепсела от 
контакта. 

• Проверявайте редовно захранващия кабел и щепсела за повреди. Ако кабелът 
или щепселът са повредени, те трябва да бъдат заменени от производителя 
или квалифицирано лице, за да се избегне опасност 

• Уредът е предназначен само за битова употреба и не може да се обслужва от 
потребителя. Търговската употреба обезсилва гаранцията и доставчикът не 
може да носи отговорност за наранявания или щети, причинени при използване 
на уреда за други цели, различни от предвидените 

• Този уред не е подходящ за използване на открито. Не използвайте този уред за 
нищо различно от предназначението му 

• Този уред е предназначен за използване в домакинството и подобни 
приложения като: 
- Кухниза персонала в магазини, офиси и други работни среди 
- Ферми 
- От клиенти в хотели, мотели и други  
- Настаняване на база нощувка със закуска 
Каната може да се използва само с предоставената основа. 

• Не пълнете чайника над MAX ниво (1.7L). Врящата вода може да се прелее, ако 
се препълни.  
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• Не отваряйте капака, докато чайникът се използва. Преди да включите чайника, 
проверете дали капакът е напълно затворен, в противен случай може да не се 
изключи 

• Запазете инструкции за бъдещи справки. 
 

Описание на уреда 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Предипърва употреба 

Извадете всички опаковки Преди да използвате каната си за първи път, 

напълнете до линията "MAX" с хладка вода. Кипнете вода без никакви добавки. 

След като заври внимателно излейте водата в мивката си и повторете още 

веднъж. Това ще гарантира, че остатъците, останали от производствения процес, 

са напълно отстранени. 

Забележка: Макс.капацитет на каната е 1.7L. 

1. Капак 
2. Чучур 
3. Крпус 
4. Бутон за освобождаване на 

капака 
5. Дръжка 
6. Цензорни бутони 
7. Base with plug 

Макс. ниво на водата е отбелязано 
вътре в каната. Маркирано като 
„MAX 1.7L“. 
Мин. ниво на водата също е 
отбелязано вътре в каната. 
Маркирано като „MIN 0.5L“. 
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Зашита от сухо варене 

Ако случайно включите празна кана, вградената защита от сухо кипене автоматично ще 

изключи захранването. Ако това се случи, изключете каната от основното захранване и 

оставете да се охлади преди да напълните с хладка вода. 

Начин на употреба 

• Поставете основата на каната върху суха и равна повърхност и далеч от 
потенциалния източник на топлина 

• Развийте кабела, необходима за да достигане до контакта. Уверете се, че 
кабелът не виси над ръба на работната повърхност 

• Извадете каната от основата 

• Отворете капака. Напълнете с хладка вода между маркировките MIN и MAX, 
разположени вътре в чайника. 

• Затворете капака и поставете каната обратно върху основата. Уверете се, че 
капакът е добре затворен преди кипене. 
Забележка: Винаги изваждайте каната от основата, преди да я напълните. Не 
пълнете над маркировката MAX или под маркировката MIN. 

• Включете каната в контакта. 

• Натиснете превключвателя и индикаторът му ще светне и тогава започва да 
завира водата. След като направите своя избор, ще чуете звуков сигнал, което 
показва, че избраната функция е на път да започне. 

• Дисплеят показва температурата в реално време, индикаторите за настройка 
40 ℃, 60 ℃ и 90 ℃ ще светнат, изборът по подразбиране е 100 ℃, а 

индикаторът 100 ℃ мига, след което влиза в етап на избор на температура.  

• Натиснете бутоните "+" и "-", за да изберете температурата. По време на 
процеса на избор на температура, избраният индикатор за температура 
продължава да мига, а другата лампа остава включена.  

•  Поддържане на топлината: След като изберете температура, натиснете 
бутона ” keep warm”, дисплеят ще показва само избраната температура и 
само избраната светлина. Каната започва да работи, След като водата 
заври до избраната температура, ще се чуе дълъг звуков сигнал и 
автоматично ще влезе в етап за поддържане на топлината. След 4-
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часово поддържане на топлинаната, ще чуете звуков сигнал 3 пъти, всички 
светлини ще изгаснат, за да приключи етапа за поддържане на топлината, 
каната преминава в режим на готовност.  

• “STAR-STOP”  : След избора на температура, натиснете бутона „STAR-STOP“, 
на дисплея ще се покажат само избраната температура и само избраната 
светлина. Каната започва да работи, След като водата заври до избраната 
температура, зумерът ще има звуков сигнал 3 пъти, всички светлини ще 
изгаснат, каната ще премине в режим на готовност. 

 

• Забележка: 
1. Когато каната влезе в етап на избор на температура, Ако не се извърши 
операция в рамките на 1 минута, ще прозвучи 3 пъти звуков сигнал, Всички светлини 
са изключени и уреда влиза в състояние на готовност.  
2. Дисплеят винаги трябва да показва температурата в реално време след 
включване; 
3. Изборът по подразбиране е 100 ℃ след включване; \ 
4. След влизане в работно състояние можете да излезете от програмата само с 
натискане на бутона „старт стоп“.  

• Ще има толеранс от ± 5 ° C, различен от зададената температура.   
  

По време на работа дисплеят ще свети с температура в реално време и ще 
отброява, докато температурата на водата се увеличава. 
Дисплеят също ще отброява в реално време, когато температурата на водата 
намалява. 
Забележка: Уверете се, че превключвателят е без препятствия и капакът е 
здраво затворен, каната няма да се изключи, ако превключвателят е ограничен 
или ако капакът се отваря 

• Каната ще се изключи автоматично и индикаторът ще се изключи, след като 
водата заври. Ако е необходимо, ще ви отнеме 30 секунди, за да изчакате, 
преди отново да натиснете превключвателя, за да заври отново водата. Можете 
да изключите чрез директно повдигане на каната от захранващата основа по 
всяко време, за да спрете процеса на кипене. 

• Повдигнете каната от захранващата основа и след това излейте водата. 
Забележка: Работете внимателно, когато изливате водата, тъй като врящата 
вода може да доведе до изгаряне, освен това не отваряйте капака, докато 
водата в каната е гореща. 
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• Водата в каната няма да заври отново, докато ключът не бъде натиснат отново. 
Каната може да се съхранява на захранващата основа, когато не се използва. 
Забележка: Винаги изключвайте от захранването, когато не я използвате. 

• Имайте предвид, че можете да спрете кипенето или да поддържате 
температурата по всяко време, като натиснете бутона START / STOP 

• Ако повдигнете каната от основата по време на работа и я поставите отново на 
основата, каната ще влезе в режим на готовност и няма да възобнови 
предварително избрания цикъл. На екрана ще се покаже реалната температура 
на водата. Моля, не добавяйте вода по време на кипене или при поддържане на 
температурата. Винаги се уверете, че сте извадили каната от основата, преди 
да го излеете. 

• Когато водата заври (без да се използва цикъл за поддържане на топлината), 
каната ще влезе в режим на готовност и дисплеят му ще се изключи 
приблизително за 30 секунди. За да събудите уреда, натиснете произволен 
бутон. 

 

Внимание: 

• Никога не отваряйте капака и не докосвайте стоманените му повърхности по 
време на кипене. Моля, внимавайте да не излиза пара от капака, когато се 
използва. 

• Не поставяйте каната на обратно, тъй като водата може да попадне в и върху 
контролната зона. Ако това се случи, оставете да изсъхне старателно преди 
следващата употреба. Препоръчваме да го поставите на сухо и топло място за 
12 часа. 

• Може да видите влага върху основата, когато повдигнете каната. Не се 
притеснявайте, тъй като парата се използва за автоматично изключване на 
каната. Парата се кондензира и изтича през отворите под каната. 

• Може да забележите обезцветяване на дъното на каната. Това е нормално и се 

дължи на залепването на елемента към дъното на каната. 

Фунция за поддържане на топлината 

• Изберете предпочитаната от вас настройка на температурата. Когато водата се 
загрее до точка на кипене, натиснете бутона KEEP WARM. Тогава водата ще 
запази първоначално избраната температура. След като температурата на 
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водата намалее, кипенето ще започне отново, докато достигне първоначално 
избраната температура.  

• Дисплеят ще свети с температура в реално време и ще отчита, когато 
температурата на водата се увеличава. 

• Цифровият дисплей също ще отброява в реално време, когато температурата 
на водата намалява. 

• Ако повдигнете каната от основата му по време на цикъла за поддържане на 
топло и го поставите отново на основата, тогава цикълът за поддържане на 
топлината ще спре и каната ще премине в режим на готовност.   

• Препоръчваме ви да не пълните каната с хладка вода по време на цикъла за 
поддържане на топлината.   

• Ако повдигнете каната от основата му по време на цикъла за поддържане на 
топлината и го напълните с вода, тогава цикълът за поддържане на топлината 
ще спре и канатаще премине в режим на готовност.   

• Ако каната е празна, отменете цикъла за поддържане на топлина, за да 

удължите живота на уреда. 
 

Контролен панел 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температурна настройка 

Поддържане на 

топлина 

Намаляване 

Захранване 

Показание на температурата на 

водата 

Увеличаване 
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Полезни съвети 
Използвайте оптималната температура на водата за приготвяне на перфектни топли 

напитки. Правилната температура на водата ви помага да извлечете точното количество, 

като избягвате силни или слаби напитки. Той също така гарантира, че вкусът, който 

получавате, е точно такъв, какъвто трябва да бъде. 

Мляко: Използвайте функцията за мляко, за да загреете млякото до 40 ℃. За да 

стерилизирате водата за използване в адаптираното мляко, първо кипете водата 

правилно, за да елиминирате вредните бактерии. Важно е да оставите водата да се 

охлади, преди да използвате удобната функция за мляко, за да загреете до 40 ℃, преди 

да я смесите с бебешката формула, Изпробвайте температурата на млякото / формулата 

от вътрешната страна на китката си, преди да я дадете на бебето. Трябва да е с телесна 

температура, което означава, че трябва да се чувства топло или хладно, но не горещо. 

Чай: Чайовете са твърде деликатни за вряща вода, като идеалната температура е 70 ℃ 

за бял чай. Препоръчителните температури варират в целия спектър на чая: черният и 

улунният чай изискват вода около 85 градуса, докато билковите се нуждаят от 100 ℃, а 

за лайка около 90. 

Кафе: Врящата вода може да изгори кафето. Най-добрата температура за приготвянето 

му е между 80 ℃ (разтворимо кафе) и 96 ℃ (варено). 

Функция против сухо варене 

1. Когато потребителят забрави да добави вода или не успее да покрие дъното на каната, 

електрическата кана е включена. По това време ще се активира функцията и каната 

автоматично ще се изключи, за да предотврати изгарянето на електрическата кана. 

2. Ако възникне горната ситуация, моля, изключете захранването и извадете щепсела от 

контакта. След като каната се охлади за около 10 минути, термостатът автоматично 

ще се затвори, преди каната  да може да работи нормално. 

Почистване и поддръжка 
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Почистване на външната част 

Оставете уреда да се охлади преди почистване. Преди да почистите извадете щепсела и 

се уверете, че цялата вода е излята. Не потапяйте уреда или основата му във вода или 

друга течност или го дръжте под течаща вода за почистване. 

Изсушете с чиста, суха, мека кърпа. Внимателно избършете корпуса и основата с влажна 

кърпа. Никога не използвайте препарати, агресивни химикали или абразивни почистващи 

препарати върху чайника си. 

Почистване на вътрешната част 

Препоръчваме ви да почиствате каната си ежемесечно. Всяко натрупване на котлен 

камък причинява прегряване, което намалява живота на елемента и може да задейства 

защитата от сухо варене. Варовикът може да е бял, леко оцветен или на ръжда, но 

обикновено се вижда. Моля, обърнете внимание, че продуктите, върнати под гаранция с 

неизправности, свързани с варовика, ще бъдат предмет на такса за ремонт. 

С течение на времето във вашата кана може да се натрупа варовик. За да премахнете 

варовика, следвайте стъпките по-долу: 

• Напълнете каната със смес от равни части вода и оцет или лимонов сок 

• Оставете сместа да престои за 1 (един) час и след това заври 

• Изсипете сместа и изплакнете обилно с чиста вода 

• Повторете този процес няколко пъти  

 

Внимание: АКО КАНАТА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ЗАГРЯВАНЕ НА МЛЯКО, ВЪТРЕШНОСТТА 

ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОЧИСТВАНА ЗА 10 МИНУТИ ОТ НАГРЯВАНЕ, ЗА ДА ИЗБЯГНЕ 

ВРЕДА НА КОТЛАТА. 
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Съхранение 

• Уверете се, че всички части са сухи, преди да ги съхранявате. 

• Никога не съхранявайте уреда, докато е все още мокър или мръсен. 

• Съхранявайте уреда в неговата кутия чист. 

• Никога не увивайте захранващия кабел около уреда. 
 
 
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. 

 


