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Ми дякуємо Вам за Ваш вибір! 
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Увага! 
Уважно прочитайте інструкції до початку експлуатації, щоб уникнути пошкодження 
внаслідок некоректного користування. Зверніть особливу увагу на розділ 
«Запобіжні заходи». Під час передавання приладу третій особі необхідно також 
передати й Посібник з експлуатації. 

Запобіжні заходи 
• Недотримання запобіжних заходів
може призвести до пошкоджень приладу 
або травм. 
• Використовуйте прилад за його
прямим призначенням. Компанія-виробник 
не несе відповідальності за будь-які 
пошкодження, отримані в результаті 
недотримання інструкцій, наведених у 
цьому посібнику. 
• До того, як вставити штепсельну
вилку чайника в електричну розетку, 
перевірте, чи співпадає рівень напруги, 
зазначений на шильді, з рівнем напруги 
Вашої домашньої електричної мережі. 
• Щоб уникнути виникнення пожежі,
ризику ураження електричним струмом 
або травм, не опускайте шнур 
електроживлення з вилкою у воду чи інші 
рідини. Якщо це сталося, негайно витягніть 
вилку шнура, а потім віднесіть прилад у 
сервісний центр для перевірки. Не 
користуйтеся приладом доти, поки не 
будуть вжиті заходи щодо усунення 
несправності. 
• Не кладіть сторонні предмети в
чайник. 
• Не чіпайте чайник мокрими руками,
не ставте його на вологу підлогу і не 
користуйтеся приладом, якщо він мокрий. 
Не чіпайте вилку шнура мокрими руками. 
• Регулярно перевіряйте вилку шнура
і шнур електроживлення на наявність 
пошкоджень. Якщо шнур пошкоджено, його 
необхідно негайно замінити; віднесіть його 
до виробника або в авторизований 
сервісний центр, щоб уникнути отримання 
травм. 
• Не користуйтеся приладом, якщо
шнур електроживлення пошкоджено, 
чайник впав на підлогу або пошкоджений 
будь-яким іншим чином. 
• В цьому випадку прилад необхідно
віднести до виробника, до 

спеціалізованого сервісного центру або до 
іншого фахівця, щоб уникнути ризику 
отримання травм. 
• Ніколи не розбирайте прилад і не
ремонтуйте його самостійно, щоб уникнути 
ураження електричним струмом. 
• Слідкуйте, щоб провід не звисав з
країв столу і не перебував у контакті з 
гарячими поверхнями. Зберігайте прилад 
подалі від гарячих приладів і джерел 
відкритого полум'я. Витягайте шнур з 
розетки, тримаючи вилку обома руками. 
• Для додаткового захисту Ви можете
встановити в домашню електричну мережу 
вимикач струму на випадок короткого 
замикання з показником номінального 
струму відключення – 30 мА.
Проконсультуйтеся з електриком. 
• Переконайтеся, що шнур живлення
або подовжувач не створюють 
незручностей і ніхто не зачепиться або 
випадково не висмикне їх. 
• У разі користування подовжувачем
переконайтеся, що він витримає рівень 
споживання енергії приладу, інакше 
можливе перегрівання шнура живлення 
або вилки. 
• Встановлюйте прилад на рівну
тверду жаростійку поверхню, подалі від 
гарячих поверхонь (наприклад, гарячих 
пальників), джерел відкритого полум'я та 
подалі від дітей. 
• Прилад не призначений для
комерційного використання і для 
використання на відкритому повітрі. 
• Бездротові чайники можна 
використовувати тільки з базою-
підставкою, що додається. 
• Забороняється занурювати прилад у
будь-які рідини. 
• Завжди витягайте шнур живлення з
розетки, якщо не користуєтеся приладом 
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упродовж тривалого часу, та щоразу перед 
чищенням приладу. 
• Пам'ятайте, поки прилад 
підключений до мережі електроживлення, 
електроенергія буде надходити у провід, 
навіть якщо прилад не увімкнено / не 
працює. 

• Ніколи не переносьте чайник за
шнур живлення. 
• Наповнюючи чайник водою, не
перелийте вище, ніж позначка верхнього 
рівня, щоб уникнути отримання опіків 
внаслідок випліскування окропу. 

Заходи безпеки 
• Використовуйте чайник тільки разом
з підставкою, що додається. 
Використовуйте підставку тільки за її 
прямим призначенням. 
• Під час наповнення чайника водою
стежте, щоб рівень не перевищував 
позначку МАХ. Не переповнюйте чайник. 
Якщо чайник переповнений, під час 
кипіння вода буде виливатися і виникне 
ризик опіку. 
• Завжди перевіряйте перед 
увімкненням, чи закрита кришка чайника, 
інакше вода, що кипить, може виливатися. 
• Прилад призначений тільки для
кип'ятіння води. 
• Цей прилад не призначений для
використання дітьми або людьми з 
обмеженими фізичними та розумовими 

здібностями, якщо вони не були 
проінструктовані щодо експлуатації цього 
приладу або вони не перебувають під 
наглядом досвідченої особи, яка несе 
відповідальність за їхню безпеку. 
• Слідкуйте, щоб діти не гралися з
приладом. 
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
НЕБЕЗПЕКА ОТРИМАННЯ ОПІКІВ! 
Не торкайтеся гарячих поверхонь та 
використовуйте кухонні рукавички, 
беручись за ручку або кнопку. 
• УВАГА! Остерігайтеся пари! Ніколи
не піднімайте кришку під час кипіння води, 
пара може обпекти Вас. 
• Ставте гарячий прилад в місце,
недоступне для дітей та людей з 
обмеженими можливостями. 

Інструкції з експлуатації 
• Поставте чайник на рівну стійку
тверду поверхню. 
• Відкрийте чайник і наповніть його
водою. Стежте за тим, щоб рівень води в 
чайнику перебував між позначками MIN та 
МАХ. Якщо води в чайнику менше 
мінімальної позначки, чайник не 
включиться, якщо більше максимальної – 
вода буде вихлюпуватися під час кипіння. 
• Закрийте кришку.

• Вставте вилку шнура в розетку і
натисніть кнопку ввімкнення ON/OFF. 
• Не відкривайте кришку під час
кипіння води в приладі. 
• Якщо Вам необхідно припинити
кип'ятіння, зніміть чайник з підставки. 
• Дочекайтеся, поки вода в чайнику
закипить, і кнопка ON/OFF повернеться в 
початкове положення. 
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Чищення і догляд 
• Дотримуйтесь інструкцій, наведених
нижче. 
• Завжди витягайте вилку шнура
живлення з розетки перед чищенням. 
Дайте чайнику повністю охолонути. 
• Повністю висушіть прилад перш ніж
знову вставляти вилку в електричну 
розетку. 
• Протирайте чайник та основу
вологою м'якою тканиною, не 
використовуйте засоби для чищення. 

• Необхідно періодично мити чайник
від накипу, який утворюється всередині 
чайника. Ви можете купити в магазині засіб 
для видалення накипу та почистити 
чайник, дотримуючись інструкцій, 
зазначених на упаковці. 
• Зберігання: Змотайте шнур 
живлення і покладіть його у відділення на 
дні бази. 

Технічні характеристики 
• 1,7 літра
• Захист від увімкнення без води
• Прихований нагрівальний елемент
• LED-індикатор
• 2200 Вт
• 50 Гц
• 220 В

Утилізація 

Цей значок означає, що цей виріб не 
підлягає утилізації разом з іншими 
побутовими відходами. З метою 
зменшення шкоди довкіллю і здоров'ю 
людей, яку спричиняє неконтрольована 
утилізація відходів, відправляйте прилад, 
строк служби якого закінчився, до 
спеціального приймального пункту для 
подальшої переробки. Для утилізації 
приладу, який  був у використанні, 
зверніться до продавця за місцем 
придбання цього приладу. Цей виріб 
піддається екологічно безпечній переробці. 

Гарантійний строк - 12 місяцiв. Строк служби – 3 роки. Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 
04119. Виробник: NINGBO KECHENG ELECTRIC MANUFACTURE CO.,LTD. Add: No.588 Cui ping Road, Henghe Town, Cixi 
City, Zhejiang, China (Нінгбо Кеченг Електрікал Меніфекчер Ко., ЛТД. Адреса: №588 Куі пінг Роад, Хенгхе Таун, Кіксі Сіті, 
Чжецзян, Китай). Дата виготовлення:  10.03.2019. Серійний номер вказано на виробі.


