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Инструкция за употреба 

Нагревателна кана “Tea Time” R-7633 

 

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ И 

ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. 
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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: 

• Прочетете всички инструкции, преди да използвате. 

• Преди да включите 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 масата или плота или да 
докосва горещи повърхности.  

• Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или копчета.  

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

• Необходимо е наблюдение от възрастни, когато този уред се използва от 
деца или в близост до деца.  

• 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.  

• 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.  

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

• Не използвайте на открито.  

• Не поставяйте уреда върху или близо до гореща газова или 
електрическа горелка или в загрята фурна.  
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• Уверете се, че каната е правилно разположен на захранващата основа, 
преди да я включите в контакта. За да прекъснете връзката, завъртете 
всички контроли на „Изключено“, след което извадете щепсела от 
контакта.  

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

• Използвайте каната само с доставената захранваща основа и обратно.  

• Не използвайте уреда за различна от предвидената употреба.  

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

• Трябва да бъдете внимателни при работа или преместване на каната и, 
съдържаща вряща вода.  

• Ако капакът се отвори по време на цикъла на нагряване, може да се 
получи изгаряне. 

Запазете тези инструкции за бъдещи справки 

1. Осигурен е къс захранващ кабел, за да се намалят опасностите, 
причинени от заплитане или препъване на по-дълъг кабел.  

2. Удължителен кабел може да бъде закупен и използван, ако се полагат 
грижи при използването му.  

3. Ако се използва удължителен кабел, маркираната електрическа мощност 
на удължителния кабел трябва да бъде най-малко 16 ампера и 250 
волта. Полученият удължен кабел трябва да бъде поставен така, че да 
не се спуска върху плота или масата, където може да бъде изтеглен от 
деца или случайно някой да се спъне в него.  

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

1. Поставете електрическата кана добре назад от ръба на плота.  

2. Тази кана е предназначена само за кипене на ВОДА. Не загрявайте друга 
течност и не се опитвайте да готвите храна в този уред.  

3. НИКОГА не поставяйте каната близо до горещи повърхности.  

4. Частите не се мият в съдомиялна.  

5. Не превишавайте знака за максимално ниво на водата при пълнене, ако 
каната е препълнена, може да излезе вряща вода. 

6. Не дръжте превключвателя включен, тъй като това може да повреди 
механизма за автоматично изключване.  

7. Носете или премествайте електрическа кана само с дръжка.  

8. Корпуса на каната може да се нагрее много, внимавайте при работа.  

9. Не потапяйте каната или захранващата основа във вода или друга 
течност. 

10. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени 
физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и 
знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани. Деца, които се 
наблюдават, за да не играят с уреда. 

11. Каните трябва да се използват само с предоставената захранваща 
основа 

Внимание - Уверете се, че каната е изключен, преди да го извадите от 
основата " 

12. Този уред е предназначен за използване в битови и подобни приложения 
като: 

− Кухни за персонал в магазини, офиси и други  

− Ферми 

− от клиенти в хотели, мотели и други  
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− настаняване на база нощувка със закуска 

−  

Преди първа употреба 

Почистете каната преди първа употреба  

1. Измийте вътрешността на каната и капака с мек препарат и вода. 
Изплакнете старателно. Не потапяйте каната или захранващата основа 
във вода или друга течност. Тези части не могат да се мият в 
съдомиялна машина. 

2. Напълнете електрическата кана с вода до отметката“MAX”. Включете 
захранващата основа в контакта. Поставете каната в захранващата 
основа. Включете, като натиснете бутона за включване / изключване. 
Индикаторът за включване / изключване ще светне, показвайки, че 
каната е ВКЛЮЧЕНА. Оставете водата да заври. 

3. Когато водата и уредът се охладят, изхвърлете водата. Изплакнете със 
студена вода и повторете. 

4. Вашата електрическа кана вече е готова за употреба. 

 

Начин на употреба 

• Поставете захранващата основа върху равна, топлоустойчива 
повърхност, възможно най-близо до контакта.  

• Следвайте пътя на кабела в захранващата основа според моделите на 
изход. Правилното прокарване на кабела ще доведе до полагане на 
захранващата основа, когато каната е поставена в основата. НЕ 
работете с уреда, ако захранващата основа не е плоска. Ако 
захранващата основа не е плоска, извадете каната от основата и 
повторете инструкциите за поставяне на кабела.  
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• За да напълните с вода, свалете капака. Напълнете с вода под знака за 
ниво на вода “MAX”. ЗАБЕЛЕЖКА: Не превишавайте знака за ниво на 
вода „MAX”, посочен на електрическата кана. 

• Включете в контакта. Включете ключа, като натиснете бутона за 
включване / изключване. Индикаторът ще светне, за да покаже, че 
устройството е включено. Водата ще се загрее и електрическата кана ще 
се изключи автоматично, когато водата заври. ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, 
че превключвателят за включване / изключване е без препятствия и 
капакът е здраво затворен. Електрическата кана няма да се изключи 
автоматично, ако ключът за включване / изключване е ограничен или ако 
капакът е оставен отворен.  

• Внимателно повдигнете каната от захранващата основа и налейте 
горещата вода.  

• Водата няма да заври отново, докато ключът за включване / изключване 
отново не бъде включен. Изчакайте 25 секунди, оставяйки каната да се 
охлади, след което включете. 

 

Почистване и поддръжка 

• Минералните отлагания във водата от чешмата могат да доведат до 
образуване на отлагания в електрическата кана след често използване. 
За да премахнете това натрупване на котлен камък, напълнете каната с 
разтвор от 3 чаши бял оцет и 3 чаши вода. Оставете да седнете през 
нощта. 

• Изсипете оцетния разтвор от електрическата кана. Отстранете 
останалите петна отвътре, като използвате влажна кърпа. 

• Напълнете каната с чиста вода. Поставете каната върху захранващата 
основа и оставете да заври, след което изхвърлете водата. Повторете и 
каната ще бъде готова за употреба. 
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• 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 електрическия контакт преди почистване. Не 
потапяйте каната или захранващата основа във вода или друга течност. 

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

Забележка: Никога не използвайте никакви химически или 

абразивни почистващи препарати за почистване на която и да е част 

от каната, включително захранващата основа. 

Спесификации 

Напрежение 220-240 V 

Честота 50/60 Hz 

Мощност 1850-2200 W 

Капацитет 1.8 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. 

 
 


