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Инструкция за употреба 

Нагрвателна кана за вода R-7606 

 

Преди да използвате този продукт, моля, прочетете внимателно 

инструкциите за употреба 
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Важни предохранителни мерки 

• Прочетете всички инструкции 
• Винаги изключвайте от главното захранване преди кипене и изпразване 

на каната и винаги изключвайте от захранването, когато не се използва. 

• Никога не потапяйте каната или захранващата основа във вода и не 
позволявайте на водата да влиза или да позволява на водата да влиза в 
контакт с клемните щифтове. 

• Ако каната трябва да бъде включен случайно без вода, автоматичния 
предпазител ще изключи каната. Изключете захранването от главния 
захранващ кабел и оставете уреда да се охлажда бавно. Не се 
опитвайте да охладите уреда, като наливате вода в него. Когато изстине, 
предпазителя ще се нулира и каната може да се напълни с вода, готова 
за употреба. 

• Не позволявайте захранващият кабел да виси или да докосва горещи 
повърхности. 

• Не позволявайте на децата да работят с уреда 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 нарушение на захранващия кабел, той трябва да 
бъде заменен от производителя или професионалния протектор. 
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Описание на уреда 
 

 1.Капак 

 2. Бутон вкл./изкл 

 3. Сгъваема дръжка 

 4. Захранваща основа 

 5. Филтър 

 6. Корпус 

 7. Индикаторна светлина 

 

 
 

Преди първа употреба 
• Прочетете всички предпазни мерки и инструкции за експлоатация, преди 

да използвате каната. 

• Напълнете каната със студена вода до максималното ниво и я сварете. 

• Изпразнете каната. Повторете тази операция. Уредът е готов за 
употреба. 
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Начин на употреба 

1. Издърпайте захранването отдолу； 

2. Отворете капак и напълнете с вода； 

3. Затворете капака и поставете каната на равно място； 

4. Включете в 12V контакт； 

5. Включете щепсела в захранването и натиснете бутона вкл / изкл. Уредът ще 
започне да работи и индикаторът ще светне. 

6. Когато водата започне да кипи, каната ще се изключи автоматично и 
индикаторът ще изасне.  

7. След като заври, изключете юепсела, дръжте дръжката, за да излеете 
водата. 

 

 

Внимание: 
• Не напълвайте в вода по-малко от маркировката „MIN“, за да 

предотвратите изсъхването на каната и до маркировката „MAX“, за да 
избегнете препълване и разливане на вода по време на кипене, да 
причини тежки наранявания и изгаряния. 
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• Каната може да се включи отново след като се охлади за 30-60 секунди 
след автоматично изключване. 

• Обърнете специално внимание при използването на продукта. Колата 
винаги трябва да бъде паркирана, когато уредът започне да работи. 
Поради това, че продуктът няма ненагряващ се корпус, потребителят 
не може да държи каната по време на кипене. Продуктът не може да се 
побере на мястото за кафе в колата. Моля, избягвайте да го докосвате 
по време на работа. 

 

Почистване 
1. Отворете капака и излейте водата през чучура. 

2. Винаги изключвайте щепсела от захранващия кабел преди почистване. 

3. Уверете се, че уреде се е охладил. 

4. Почистете външната повърхност с чиста, влажна, мека кърпа. 

5. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати  
6. Изплакнете каната и избършете сухо с мека кърпа без мъх. 
 

Сервиз 

• Ако каната не работи, проверете щепсела на конектора дали е напълно 
поставен, че основните предпазители не са изгорели, дали има 
достатъчно вода за покриване на елемента и дали автоматично 
изключване се е нулирало. 
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Електрическа схема: 

 

Спесификации: 
Напрежение/Честота Мощност Капацитет Единично 

или двойно 
напрежение 

360 градусова 
безжична основа или 

не 

12V 200W 0.6L Единично Не 
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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. 
. 

 

 


