
ЧАЙНИК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Инструкция по эксплуатации

ЧАЙНИК
ЕЛЕКТРИЧНИЙ
Інструкція з експлуатації

DKB-783R
DKB-783T
DKB-783W

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір! 
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!
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Перед початком роботи ретельно вивчіть дану інструкцію і збережіть 
її для подальшого використання.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Прочитайте та збережіть цю інструкцію з експлуатації для подальшо-
го вивчення.
1. Цей виріб може використовуватися дітьми віком від 8 років і стар-

шими, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або інте-
лектуальними можливостями, особами без відповідного досвіду 
і знань під контролем навченого персоналу, що розуміє безпеч-
ний спосіб експлуатації та можливу небезпеку. Діти не повинні 
грати з приладом. Очищення і обслуговування може проводити-
ся дітьми, якщо вони старші 8 років і знаходяться під наглядом.

2. Якщо є діти молодші 8 років, тримайте прилад і шнур в недо-
ступному для них місці.

3. Перед підключенням чайника до джерела живлення переконай-
теся, що напруга, вказана на виробі (у нижній частині чайника і 
підставки), відповідає напрузі вашої мережі. Якщо такої відповід-
ності немає, зверніться до дилера і не використовуйте чайник.

4. Не допускайте, щоб шнур звисав скраю столу або прилавка або 
торкався гарячих поверхонь.

5. Не ставте чайник біля розігрітої газової або електричної плитки 
і в нагріту духовку.

6. Не включайте порожнiй виріб, щоб не пошкодити нагрівальні 
елементи.

7. Переконайтеся, що чайник стоїть на міцній, рівній поверхні, в не-
доступному для дітей місці. Це не дасть чайнику перекинутися і 
захистить від пошкоджень і травм.

8. Для захисту від пожежі, удару електричним струмом або травм 
не занурюйте шнур, електричні розетки або чайник у воду або 
інші рідини.

9. При кипінні води або після її закипання, слід уникати контакту з 
парою з носика чайника.

10. Завжди дотримуйтеся обережності при розливі окропу. Його слід 
виливати поволі та обережно, не нахиляючи чайник дуже різко.
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11. Обережно наповнюйте нагрітий чайник водою.
12. Слід наглядати за дітьми, щоб вони не грали з виробом.
13. Не торкайтеся до гарячої поверхні. Можна братися за ручку або

торкатись кнопки.
14. Підставку не можна використовувати для інших цілей.
15. Дотримуйтеся особливої обережності при перенесенні чайника

з гарячою водою.
16. Чайник призначений тільки для домашнього використання. Не

використовуйте його на відкритому повітрі.
17. Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може

привести до спалаху, удару електричним струмом або травми.
18. Якщо чайник не використовується або перед чищенням

від’єднайте його від розетки. Дайте чайнику охолонути перед
під’єднанням або від’єднанням деталей і перед чищенням.

19. Для відключення переведіть всі перемикачі в положення «OFF»
(«ВИМКНЕНО»), потім вийміть вилку з розетки.

20. Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки,
він повинен бути замінений виробником, агентом з обслугову-
вання або особою з аналогічною кваліфікацією.

21. Виріб слід включати в заземлену розетку. Переконайтеся, що
ваші розетки надійно заземлені.

22. Не використовуйте виріб для інших цілей.
23. Чайник можна використовувати тільки з підставкою, що постав-

ляється.
24. Якщо чайник переповнений, вода при кипінні може випліскуватися.
25. Перед включенням переконайтеся, що кришка закрита, і не під-

німайте її при закипанні. Якщо зняти кришку при кип’ятінні, мож-
на отримати опік.
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ОПИС
1. Кришка
2. Носик
3. Кнопка для відкриття кришки
4. Ручка
5. Корпус
6. Підставка з живленням

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
Якщо ви використовуєте чайник вперше, рекомендується його очис-
тити перед використанням, двічі доводячи повний чайник до кипіння і 
зливаючи воду. Протріть поверхню вологою тканиною.

ВИКОРИСТАННЯ ЧАЙНИКА
1. Щоб наповнити чайник, зніміть його з підставки і відкрийте криш-

ку, потягнувши назад і піднявши ручку кришки, залийте потрібну 
кількість води і закрийте кришку. Чайник також можна наповнити 
через носик. Дуже мала кількість води може привести до виклю-
чення чайника без закипання.
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ПРИМІТКА
Переконайтеся, що кришка щільно прилягла до корпусу, перш ніж під-
ключити чайник до розетки.

2. Встановіть чайник на підставку.
3. Вставте вилку в розетку. Включіть перемикач натисненням. Інди-

катор загориться. Чайник нагріває воду і коли вода починає кипі-
ти, він відключається автоматично. Живлення можна відключити
вимикачем у будь-який момент при кип’ятінні. Якщо потрібно
закип’ятити воду знову, просто включіть перемикач.

ПРИМІТКА
Переконайтеся, що перемикачу ніщо не заважає і кришка щільно за-
кривається. Чайник не вимкнеться, якщо перемикачу щось заважає 
або кришка відкрита.
4. Зніміть чайник з підставки і вилийте воду.

ПРИМІТКА
окріп виливайте обережно, оскільки він може викликати опіки.
5. Чайник можна поставити на підставку, коли він не використовується.

ПРИМІТКА
завжди відключайте живлення, коли чайник не використовується.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не піднімайте кришку під час кип’ятіння.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Встановіть кришку так, щоб пара була направлена убік від ручки.

ЗАХИСТ ВІД ВИКИПАННЯ

Якщо ви випадково включили чайник без води, захист від википан-
ня автоматично вимкне живлення. Якщо таке відбудеться, дайте 
чайнику охолонути, перш ніж заливати холодну воду для повторного 
кип’ятіння.
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ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД
Завжди відключайте виріб від електричної розетки перед очищенням.
1. Ніколи не занурюйте чайник, мережевий шнур або підставку у

воду. Не допускайте попадання вологи на ці частини.
2. Протріть корпус вологою тканиною або очищувачем, але ніколи

не використовуйте отруйні засоби для чищення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не використовуйте хімічні, сталеві, дерев’яні або абразивні засоби 
для чищення для очищення зовнішньої поверхні чайника, щоб вона 
не втратила блиску.
3. Якщо чайник не використовується або зберігається, шнур жив-

лення можна розмістити під дном чайника.

ВИДАЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ВІДКЛАДЕНЬ
Чайник слід періодично очищати від мінеральних відкладень, які 
можуть утворюватися з водопровідної води у вигляді плівки на дні 
чайника, оскільки відкладення знижують ефективність роботи. Можна 
використовувати наявні в продажу засоби для видалення накипу. Слі-
дуйте інструкції на упаковці засобу для видалення накипу. Крім того, 
можна застосовувати білий оцет згідно інструкціям нижче.
1. Налийте в чайник 3 чашки білого оцту, потім додайте таку кіль-

кість води, щоб повністю покрити дно чайника. Залиште розчин
в чайнику на ніч.

2. Потім видаліть суміш з чайника, заповніть його чистою водою,
доведіть до кипіння і злийте воду. Повторіть дану процедуру кіль-
ка разів, поки не зникне запах оцту. Плями всередині чайника
можна видалити, потерши їх вологою тканиною.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Модель: DKB-783R / DKB-783T / DKB-783W
Напруга живлення: 220 V(В)~50 Hz(Гц) 
Потужність: 1500 W(Вт)
Об’єм: 1,8 l(л) (макс.)
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ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ
Ви можете захистити довкілля!
Не забувайте дотримуватися місцевого законодавства: здавайте не-
справне електрообладнання у відповідні центри утилізації

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби – 2 роки.
Імпортер: ТОВ “САВ-Дістрибьюшн” вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 
04119. Виробник: ZHONGSHAN QIUGE ELECTRICAL APPLIANCE 
CO. LTD. ADDRESS: 5 INDUSTRIAL PARK, YONGNING, XIAOLAN, 
GUANGDONG, CHINA. (ЖОНШАН КВИГЕ ЕЛЕСТРИКАЛ 
ЕППЛАЕН-СЕ Ко. ЛТД Адреса: 5 ИНДУСТРIАЛ ПАРК, ЙОНГНИНГ, 
КСИАОЛА, ГУАНДОНГ, КИТАЙ). Дата виробництва: 25.02.2020. 
Серійний номер вказано на виробі.
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Перед началом работы тщательно изучите данную инструкцию и со-
храните ее для дальнейшего использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы тщательно изучите данную инструкцию и со-
храните ее для дальнейшего использования.
1. Это изделие может использоваться детьми возраста 8 лет и

старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными
или интеллектуальными возможностями, лицами без соответ-
ствующего опыта и знаний под контролем обученного персона-
ла, понимающего безопасный способ эксплуатации и возмож-
ные опасности. Очистка и обслуживание может производиться
детьми, если они старше 8 лет и находятся под наблюдением
персонала, ответственного за их безопасность при использова-
нии издения.

2. Если имеются дети младше 8 лет, держите прибор и шнур в недоступ-
ном для них месте.

3. Перед подключением чайника к источнику питания убедитесь,
что напряжение, указанное на изделии (в нижней части чайника
и подставки), соответствует напряжению вашей сети. Если такого
соответствия нет, обратитесь к дилеру и не используйте чайник.

4. Не допускайте, чтобы шнур свисал с края стола или прилавка
или касался горячих поверхностей.

5. Не ставьте чайник около разогретой газовой или электрической
плитки и в нагретую духовку.

6. Не включайте ненаполненное изделие, чтобы не повредить на-
гревательные элементы.

7. Убедитесь, что чайник стоит на прочной, ровной поверхности, в
недоступном для детей месте. Это не даст чайнику опрокинуться
и защитит от повреждений и травм.

8. Для защиты от пожара, удара электрическим током или травм
не погружайте шнур, электрические розетки или чайник в воду
или другие жидкости.

9. При кипении воды или после ее закипания, следует избегать
контакта с паром из носика чайника.
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10. Всегда соблюдайте осторожность при разливе кипятка. Его
следует выливать медленно и осторожно, не наклоняя чайник
слишком резко.

11. Осторожно наполняйте нагретый чайник водой.
12. Следует присматривать за детьми, чтобы они не играли с изделием.
13. Не прикасайтесь к горячей поверхности. Можно браться за ручку

или касаться кнопки.
14. Подставку нельзя использовать для других целей.
15. Соблюдайте особую осторожность при переносе чайника с го-

рячей водой.
16. Чайник предназначен только для домашнего использования. Не

используйте его на открытом воздухе.
17. Использование аксессуаров, не рекомендованных изготовите-

лем, может привести к возгоранию, удару электрическим током
или травме.

18. Если чайник не используется или перед чисткой отсоедините его от
розетки. Дайте чайнику остыть перед подсоединением или отсое-
динением деталей и перед чисткой.

19. Для отключения переведите все переключатели в положение
«OFF» («ОТКЛЮЧЕНО»), затем выньте вилку из розетки.

20. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности, он дол-
жен быть заменен производителем, агентом по обслуживанию
или лицом с аналогичной квалификацией.

21. Изделие следует включать в заземленную розетку. Убедитесь,
что ваши розетки надежно заземлены.

22. Не используйте изделие для других целей.
23. Чайник можно использовать только с поставляемой подставкой.
24. Если чайник переполнен, вода при кипении может выплескиваться.
25. Перед включением убедитесь, что крышка закрыта, и не под-

нимайте ее при закипании. Если снять крышку при кипячении,
можно получить ожог.
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ОПИСАНИЕ

1. Крышка
2. Носик
3. Кнопка для открывания крышки
4. Ручка
5. Корпус
6. Подставка с питанием

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Если вы используете чайник впервые, рекомендуется его очистить 
перед использованием, дважды доводя полный чайник до кипения и 
сливая воду. Протрите поверхность влажной тканью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАЙНИКА
1. Чтобы наполнить чайник, снимите его с подставки и откройте

крышку, потянув назад и подняв ручку крышки, залейте нужное 
количество воды и закройте крышку. Чайник также можно напол-
нить через носик. Слишком малое количество воды может при-
вести к выключению чайника до закипания.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что крышка плотно встала на место, прежде чем подклю-
чить чайник к розетке.

2. Установите чайник на подставку.
3. Вставьте вилку в розетку. Включите переключатель нажатием.

Индикатор загорится. Чайник нагревает воду и когда вода на-
чинает кипеть, он отключается автоматически. Питание можно
отключить выключателем в любой момент при кипячении. Если
нужно вскипятить воду снова, просто включите переключатель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что переключателю ничто не мешает и крышка плотно 
закрывается. Чайник не выключится, если переключателю что-то ме-
шает или крышка открыта.
4. Снимите чайник с подставки и вылейте воду.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кипяток выливайте осторожно, так как он может вызвать ожоги.
5. Чайник можно поставить на подставку, когда он не используется.

ПРИМЕЧАНИЕ
Всегда отключайте питание, когда чайник не используется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поднимайте крышку во время кипячения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Установите крышку так, чтобы пар был направлен в сторону от ручки.

ЗАЩИТА ОТ ВЫКИПАНИЯ

Если вы случайно включили чайник без воды, защита от выкипания 
автоматически выключит питание. Если такое произойдет, дайте чай-
нику остыть, прежде чем заливать холодную воду для повторного 
кипячения.
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ОЧИСТКА И УХОД
Всегда отключайте изделие от электрической розетки перед очисткой.
1. Никогда не погружайте чайник, сетевой шнур или подставку в

воду. Не допускайте попадания влаги на эти части.
2. Протрите корпус влажной тканью или очистителем, но никогда

не используйте ядовитые чистящие средства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте химические, стальные, деревянных или абразивные 
чистящие средства для очистки внешней поверхности чайника, что-
бы она не потеряла блеска.
3. Если чайник не используется или хранится, шнур питания можно

разместить под дном чайника.

УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Чайник следует периодически очищать от минеральных отложений, 
которые могут образовываться из водопроводной воды в виде пленки 
на дне чайника, поскольку отложения снижают эффективность рабо-
ты. Можно использовать имеющиеся в продаже средства для удале-
ния накипи. Следуйте инструкции на упаковке средства для удаления 
накипи. Кроме того, можно применять белый уксус согласно инструк-
циям ниже.
1. Налейте в чайник 3 чашки белого уксуса, затем добавьте та-

кое количество воды, чтобы полностью покрыть дно чайника.
Оставьте раствор в чайнике на ночь.

2. Затем удалите смесь из чайника, заполните его чистой водой,
доведите до кипения и слейте воду. Повторите данную процеду-
ру несколько раз, пока не исчезнет запах уксуса. Пятна внутри
чайника можно удалить, потерев их влажной тканью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: 
DKB-783R / DKB-783T / DKB-783W
Напряжение питания: 220 V(В)~50 Hz(Гц)
Мощность: 1500 W(Вт)
Объем: 1,8 l(л) (макс.)



13

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Вы можете защитить окружающую среду!
Не забывайте соблюдать местного законодательства: сдавайте неис-
правное электрооборудование в соответствующие центры утилизации.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 2 года .
Импортeр: ООО «САВ-Дистрибьюшн» ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 
04119. Производитель: ZHONGSHAN QIUGE ELECTRICAL 
APPLIANCE CO. LTD. ADDRESS: 5 INDUSTRIAL PARK, YONGNING, 
XIAOLAN, GUANGDONG, CHINA. (ЖОНШАН КВИГЕ ЕЛЕСТРИКАЛ 
ЕППЛАЭНСЕ Ко. ЛТД Адрес: 5 ИНДУСТРИАЛ ПАРК, ЙОНГНИНГ, 
КСИАОЛА, ГУАНДОНГ, КИТАЙ). Дата производства: 25.02.2020. 
Серийный номер указан на изделии.




