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Награвателна кана R-7612 

 

Инструкция за употреба 

Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да работите уреда. Запазете 

ги за бъдещи справки. 
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• Прочетете внимателно инструкциите и запазете за бъдещи справки. 

• За допълнителна защита препоръчваме използването на електрически контакт с 
номинален ток 10A. За да избегнете претоварване на веригата, не използвайте 
друг уред с висока мощност на същата верига. 

• Не пълнете каната, когато е поставена на базата. Изсушете водата в долната 
част на тялото, преди да я поставите върху захранваща основа. 

• Никога не оставяйте уреда без надзор, когато го използвате. 

• Необходимо е наблюдение, когато уредът се използва в близост до деца или 
немощни лица. 

• Електрическата кана трябва да работи на равна повърхност. Не поставяйте този 
уред върху или близо до горещ газ или електрическа горелка или върху върха 
на други електрически уреди. 

• Не докосвайте горещи повърхности, използвайте дръжката. Бъдете внимателни 
при изпускане на пара от чучура или капака, особено по време на пълнене. Не 
сваляйте капака по време на цикъла на кипене. 

• Не използвайте каната, за да загреете нищо друго освен вода. Не попълвайте 
над индикацията „max“. Не използвайте каната, ако водата е под минималното 
количество. 

• Не позволявайте захранващия кабел да виси над ръба на масата или да 
докосва горещи повърхности. Винаги съхранявайте излишната част от 
захранващия кабел в отделението на базовото устройство. 

• Не потапяйте уреда във вода или друга течност. Не използвайте уреда с 
удължителен кабел, освен ако този кабел не е проверен и тестван от 
квалифициран техник или сервизно лице. Винаги използвайте уреда от изхода 
на захранването на напрежението (само А.С.), отбелязано на уреда. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от 
производителя или упълномощени лица. 

Важни предохранителни мерки 
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Забележка: Ако каната се препълни, може да се изхвърли вряща вода. Каната 

трябва да се използва само с предоставената основа. 

Внимание: Не включвайте, ако има възможност водата в нагревателя да е 

замръзнала. 

• Винаги изключвайте щепсела от контакта при следните условия: 

 Няма вода в каната 
 При наливане на вода в каната 
 Когато не се използва 
 Преди почистване 
 При преместване 

 

• Never Никога не поправяйте уреда сами. Ако има някаква повреда, върнете 
уреда в най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или настройка. 

Внимание: За да намалите риска от пожар или токов удар, не сваляйте сами 
долния капак на тялото или основа. 

• Не използвайте захранваща основа, различна от доставената. Използването на 
аксесоари за аксесоари, които не се препоръчват от производителя, може да 
доведе до пожар, токов удар или нараняване. 

• Не вкарвайте никакъв предмет в отворите на каната. 

• Уредът е само зза домашна употреба. Не използвайте на открито. 

• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са 
наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен 
начин и ако те разбират опасностите. Почистването и поддръжката на уреда не 
трябва да се извършват от деца, освен ако те не са над 8 год. и са под 
наблюдение. Съхранявайте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца на 
възраст под 8 години. 

• Този уред е предназначен за използване в домакински и други подобни 
приложения: 

- Кухни за персонала в магазини, офиси и други; 
- Ферми; 
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- От клиенти в хотели, мотели и други; 

- Настаняване на база нощувка със закуска. 

• Внимание: Не вдигайте капака, докато водата кипи. 

• Внимание: Поставете капака така, че парата да е насочена далеч от дръжката. 

• Внимание: Уверете се, че уредът е изключен, преди да го извадите от стойката. 

• Внимание: Внимавайте избягвайте разливането на вода върху съединителя. 

• Неправилното използване на уреда може да причини сериозни изгаряния, 
трябва да се обърне внимание. 

• Не се опитвайте да влезете в контейнера на каната, нагревателната 
повърхност, подложена на остатъчна топлина след употреба. 

• Ако каната бъде включена случайно без вода, автоматичното изключване ще 
изключи уреда. Изключете захранващата основа от основния захранващ кабел 
и оставете каната да се охлажда бавно. Не се опитвайте да охладите уреда, 
като наливате вода в него. Когато изстине, защитата ще се нулира и каната 
може да се напълни с вода, готова за употреба. 

• Не позволявайте захранващия основен кабел да виси над плота или масата или 
да докосва горещи повърхности. 

• Не позволявайте на децата да работят с каната или да оставят децата без 
надзор в близост до този или други електрически уреди. 

• Не използвайте каната на открит пламък или котлон. 

• При установяване на неизправност на захранващия кабел, той трябва да бъде 
заменен от производителя или техник. 

• Уредите могат да се използват от лица с намалени физически, сензорни или 
умствени способности или с липса на опит и знания, ако са наблюдавани или 
инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират 
на опасностите. 

• Децата не трябва да играят с уреда. 

! 

 



Нагревателна кана R-7612 BG 

 

 
5 

 

 

 

 

Рационален дизайн, внасящ удобство и удоволствие при ползване. 

• Бързо кипене, пести време и енергия. 

• Разполага с филтър, за да поддържате водата чиста. 

• Управление на парата, изключване на каната след кипене. 

• Защита от варене на сухо. 

• Лесен за употреба чучур. 

• Високо качество на нагревателя. 

• Въртяща се на 360° градуса основа. 

• Корпус от неръждаема стомана. 

 

 

 

 

1. Чучур 

2. Капак 

3. Бутон за отваряне на капака 

4. Индикатор за нивото на водата 

5. Дръжка 

6. Индикаторна лампа 

7. Превключвател 

8. Захранваща основа 

Кратко описание 

Описание на уреда 
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• Модел: R-7612 

• Размери: 291x150x245mm 

• Неро тегло: 0.805kg 

• Напрежение: AC 220-240V  

• Честота: 50/60Hz             

• Мощност: 1850W-2200W 

• Капацитет: 1.7L 

 

 

 

При използване на каната запърви път или не е използвана дълго време, 
препоръчва се да напълните до максималното ниво с прясна вода от чешмата, 
кипнете и изпразнете каната поне 2 пъти, за да изчистите от всякакви малки 
частици. Не пийте тази вода. 

• Натиснете бутона на капака на дръжката и можете да го отворите. 

• Извадете каната от основата до мястото за пълнене. Напълнете с желаното 
количество (не по-малко от минималното и не повече от максималното). 
Поставете обратно капака; поставете каната обратно в основата. 

• Включете щепсела в контакта (220-240V, променлив ток), включете каната 
снатискане на превключвателя. Индикаторната светлина ще светне, за да 
покаже, че водата се нагрява. 

• Каната ще се изклщчи автоматично, след като водата заври и светлина угасне. 

• Повдигнете каната от основата и можете да излеете водата. 

 

 

Спесификации 

Начин на употреба 
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➢ За да удължите живота на каната, моля, почиствайте редовно 
котления камък. 

➢ Винаги изключвайте щепсела от контакта и оставете да се охлади 
преди почистване. 

➢ Не използвайте химическиили абразивни почистващи препарати за 
почистване на външната страна на каната, тъй като те ще надраскат 
повърхността и ще избленднее цвета. 

 

• Напълнете каната с 0,5 Lt бял оцет и останалата част водата и оставете 
да престои поне1 час. 

• Изсипете разтвора от каната. Избършете остатъците с влажна кърпа. 

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

• Ако е необходимо, повторете операциите по-горе няколко пъти. 

• Не потапяйте във водата. Повърхността на каната може да се избърше с 
влажна кърпа и да се полира с мека суха кърпа. 

• Почистете филтъра с влажна кърпа колкото можете по-добре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почистване 



Нагревателна кана R-7612 BG 

 

 
8 

 

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. 

 


