ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЧАЙНИК
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МОДЕЛЬ: DK-7160 X
Перед користуванням уважно прочитайте цю інструкцію і зберігайте її у
подальшому.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ





























Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію.
Перед підключенням чайнику до мережі електропостачання переконайтеся,
що напруга, вказана на приладі (знизу чайника та підставки), відповідає
напрузі у мережі. У протилежному випадку не використовуйте чайник і
зверніться до Вашого дилера.
Прослідкуйте за тим, щоб шнур живлення не звисав над краєм столу або
стійки і не торкався гарячої поверхні.
Не встановлюйте прилад поруч з газовою плитою або розігрітою духовою
шафою.
Не вмикайте порожній чайник, оскільки це може призвести до пошкодження
елементів нагрівання.
Встановіть чайник на твердій рівній поверхні у недосяжному для дітей місці.
Це допоможе запобігти перевертанню або пошкодженню чайника та
травмуванню дітей.
Щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом або травмування, не
занурюйте шнур, штепселі або чайник у воду або інші рідини.
Під час кипіння води або одразу ж після закипання уникайте контакту з парою,
що виходить з чайника.
Наливайте киплячу воду повільно і обережно, не нахиляючи різко чайник.
Не наливайте забагато води у чайник.
Ретельно наглядайте за дітьми, якщо вони використовують чайник або
знаходяться поблизу нього.
Не торкайтеся гарячої поверхні. Скористайтеся ручкою або кнопкою.
Не використовуйте основу не за призначенням
Будьте надзвичайно обережні при переміщенні чайника з гарячою водою.
Чайник – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ним.
Чайник призначений лише для домашнього користування. Не використовуйте
його надворі.
Використання деталей, не рекомендованих виробником приладу, може
призвести до виникнення пожежі, ураження електрострумом або травмування.
Вимикайте чайник з розетки, якщо не використовуєте його, а також перед
миттям. Дочекайтеся, поки чайник охолоне, перед тим як вставляти або
знімати деталі, а також перед миттям.
Щоб відключити чайник, встановіть вимикач у положення “off,” потім
вимкніть штепсель з розетки.
У разі пошкодження шнуру живлення він має бути замінений виробником,
його технічним представником або іншою особою з відповідною
кваліфікацією, щоб уникнути потенційної небезпеки.
Даний прилад постачається із заземленим штепселем. Переконайтеся, що
розетка також заземлена.
Завжди перевіряйте, чи закрита кришка, і ніколи не відкривайте її під час
кип’ятіння води. Підняття кришки під час кип’ятіння може призвести до
опіків.
Не використовуйте прилад не за призначенням.
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Чайник може використовуватися лише з підставкою, що постачається разом з
ним.
Якщо чайник переповнений, кипляча вода може вилитися через верх.
Даний прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми)
з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями,
недостатнім досвідом або знаннями; користування приладом такими особами
дозволяється лише за умови здійснення нагляду або надання порад щодо
користування ним особою, відповідальною за їх безпеку.
Наглядайте за дітьми і не дозволяйте їм гратися з приладом.
Даний прилад призначений для використання вдома а також:
– кухнях в магазинах, офісах та робочих приміщеннях;
– фермерських господарствах;
– у готелях, мотелях та інших жилих приміщеннях;
– у приміщеннях, призначених для харчування.
Зберігайте дану інструкцію.

ОПИС

Примітка до малюнку:
Lid – Кришка
Open lid button – Кнопка відкриття кришки
Spout – Носик
Body – Корпус
Handle – Ручка
Water gauge – Показник рівня води
Switch – Вимикач
Power base – Підставка
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ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЧАЙНИКА
Якщо Ви використовуєте чайник вперше, рекомендується закип’ятити повний
чайник двічі і вилити воду. Протріть поверхню вологою ганчіркою.
ПРИМІТКА: максимальна місткість чайника – 1,7 літра.

КОРИСТУВАННЯ ЧАЙНИКОМ
9. Щоб набрати чайник, зніміть його з підставки, відкрийте кришку, натиснувши
кнопку, наберіть необхідну кількість води і закрийте кришку. Крім того чайник
можна набрати через носик. Рівень води не повинен перевищувати
максимальних позначок і бути нижче мінімальної. Якщо у чайнику замало
води, чайник вимкнеться до того, як закипить вода.
ПРИМІТКА: не наливайте води понад максимальної позначки, оскільки вода
може розлитися під час кипіння. Переконайтеся, що кришка надійно закрита
перед тим, як вмикати чайник в розетку.
10. Встановіть чайник на підставці.
11. Ввімкніть штепсель в розетку. Натисніть вимикач, індикатор у вимикачі
засвітиться. Чайник автоматично вимкнеться після того, як закипить вода.
ПРИМІТКА: Переконайтеся, що вимикач не заблокований, а кришка надійно
закрита. Чайник не вимкнеться, якщо вимикач заблокований, або кришка
відкрита.
12. Зніміть чайник з підставки і налийте воду.
ПРИМІТКА: обережно наливайте воду, оскільки кипляча вода може призвести
до опіків; крім того, не відкривайте кришку, поки вода в чайнику ще гаряча.
13. Чайник не ввімкнеться знову, поки не натиснути вимикач. Чайник можна
зберігати на підставці, коли він не використовується.

ЗАХИСТ ВІД КИП’ЯТІННЯ ПОРОЖНЬОГО ЧАЙНИКА
Якщо Ви випадково ввімкнете чайник без води, механізм захисту від кип’ятіння
порожнього чайника автоматично вимкне його. Якщо це сталося, дайте чайнику
охолонути перед тим, як знову наливати в нього холодну воду перед кип’ятінням.

МИТТЯ ТА ДОГЛЯД
Перед миттям завжди вимикайте прилад з розетки.
1. Ніколи не занурюйте чайник. Шнур живлення або підставку у воду, і не
дозволяйте волозі потрапляти на ці частини.
2. Протріть зовнішню поверхню корпусу вологою ганчіркою або миючим
засобом. Ніколи не використовуйте агресивних миючих засобів.
3. Не забувайте регулярно промивати фільтри. Щоб полегшити це завдання
зніміть фільтр, притиснувши його донизу, і встановіть його на місце після
очищення.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не використовуйте хімічні, сталеві, дерев’яні або
абразивні миючі засоби для очищення зовнішньої поверхні чайника, щоб
уникнути її пошкодження.
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ВИДАЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ОСАДУ
Чайник необхідно періодично очищувати від мінерального осаду, який
формується внаслідок використання водопровідної води і може призводити до
погіршення роботи приладу. З цією метою можна використовувати комерційні
засоби для видалення накипу, дотримуючись інструкцій на упаковці. Крім того
можна скористатися білим оцтом, дотримуючись рекомендацій, наведених нижче:
1. Налийте в чайник 3 ковпачки білого оцту, потім долийте в чайник води таким
чином, щоб повністю закрити дно чайника. Залиште цей розчин в чайнику до
ранку.
2. Вилийте розчин з чайника, наберіть в нього чистої води, прокип’ятіть його і
вилийте воду. Повторіть процедуру декілька разів. Поки не зникне запах оцту.
Плями, що залишилися всередині носику, можна видалити за допомогою
вологої ганчірки.

ЕКОЛОГІЧНО ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ
Допоможіть захистити навколишнє середовище!
Дотримуйтеся місцевих вимог: передайте непрацююче
електрообладнання у відповідний центр утилізації відходів.
ТОВАР СЕРТИФІКОВАНО
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