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ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЧАЙНИК 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
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ВРАЩЕНИЕ ЧАЙНИКА НА 360° 

 

POWER 220V  50Hz  1850/2200W 

 

 
 

 

 



РУССКИЙ 

 
ОПИСАНИЕ 
 

1. Крышка 

2. Кнопка Вкл./Выкл 

3. Внутренний световой индикатор 

4. Шкала уровня воды 

5. База питания 

6. Корпус 

 

 

 

 

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
1. Внимательно прочитайте инструкцию, даже если Вы уже знакомы с данным прибором. 

2. Включая электроприбор впервые, проверьте, соответствуют ли технические характеристики 

электроприбора параметрам электросети вашего дома. 

3. Прибор предназначен для использования только в бытовых целях. 

4. Всегда отключайте чайник из сети, если не используете прибор. 

5. Не допускайте попадания воды на базу питания 

6. Перед включением убедитесь, чтобы крышка была плотно закрыта. Если крышка чайника 

закрыта не плотно, в этом случае не сработает система автоматического отключения при 

закипании. 

7. Не переполняйте чайник водой выше максимальной шкалы, в таком случае Вы подвергаетесь 

опасности обжечься кипящими  струями воды. 

8. Максимальный уровень заполнения, указан на шкале электроприбора. 

9. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости,  если это произошло, 

немедленно отключите прибор от сети и прежде чем снова использовать его, проверьте на 

работоспособность и безопасность у квалифицированного специалиста. 

10. При отключении прибора от сети, не тяните за шнур, а тяните за вилку. 

11. Не ставьте чайник на влажные и неровные поверхности, а так же вблизи источников тепла 

(газовая печь или электроплита); возле занавесок или под навесными полками. 

12.  Не трогайте горячую поверхность чайника, беритесь только за его ручку. 

13.  Во время кипячения, чайник нельзя снимать с его базы, сначала отключите его. 

14.  Не позволяйте детям пользоваться электроприбором без контроля взрослых. 

15.  Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 

      16.  При использовании электрочайника всегда должны быть соблюдены правила безопасности. 

 

ПОДГОТОВКА 

 
1. Освободите электроприбор от его упаковки. 

2. Прежде чем включать прибор в сеть, проверьте, соответствует ли он напряжению указанным на 

этикетке, с напряжением электросети в Вашем доме. 

3. Заполните чайник до максимальной отметки, вскипятите его до полного отключения и слейте 

воду. Электроприбор готов к использованию. 

 

ИНСТРУКЦИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
1. Перед началом использования электроприбора, рекомендуется залить в чайник воды до 

максимальной отметки, вскипятите, затем слейте кипяченую воду, налив свежей - ещѐ раз 

вскипятите чайник. 

2. Вставьте фильтр в пазы, внутри носика, убедитесь, что фильтр хорошо зафиксирован и 

установлен. 

3. Во время слива или добавления воды, чайник должен быть отключѐн от электросети. 

4. Не заполняйте чайник, выше указанной максимальной отметки. 



5. Не кипятите чайник, если в нѐм менее 1 литра воды. 

6. Установите прибор на базу питания, подключите шнур электропитания к сети, включите чайник - 

при кипячении воды загорится световой индикатор 

7. При закипании воды, чайник отключится автоматически, а световой индикатор погаснет. 

8. При повторном кипячении чайника, следует подождать 15-20 секунд. 

9. Не снимайте чайник с его подставки, во время кипячения, дождитесь, пока прибор сам 

отключится. 

10. Если Вы долгое время не будите использовать электроприбор, обязательно отключите его от 

сети. 

 

.ЗАПОЛНЕНИЕ  ПРИБОРА  ВОДОЙ 

 
1. Снимите электроприбор с базы питания. 

2. Открыв крышку чайника, залейте воду, так же возможен залив воды через носик чайника. 

3. Рекомендуется заливать не менее одного литра воды, чтобы не допустить перегрева. 

4. Не наливайте воду выше максимальной отметки, чтобы избежать выплѐскивания горячей воды 

при кипячении. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. После того, как наполнили чайник водой, установите его на базу питания. 

2. Соедените штепсель с розеткой, переключатель установите в режим «Вкл» при этом загорится 

световой индикатор включения. 

Выключение 

При закипании воды, чайник отключается автоматически и погаснет световой индикатор. 

Примечание 

Если в чайнике нет воды или мало, он отключится автоматически т.к чайник оснащѐн функцией 

«защита от перегрева» Если при включении прибора не было воды, подождите 10 минут, убедитесь 

что чайник остыл, после этого можно залить воды и кипятить. 

      Повторное включение 

После того, как прибор был выключен автоматически - чайник может быть включен снова только 

через 15-20 секунд. 

 

ОЧИСТКА И УХОД 

 
Перед очисткой прибора, всегда отключайте его от сети и дайте ему остыть. 

Протрите влажной тряпочкой корпус чайника и его основание (база питания), а затем       хорошо 

протрите насухо. Не мойте прибор и базу питания под проточной водой. 

При чистке корпуса, не используйте грубые щѐтки и металлические мочалки, а так же органические 

растворители. Следует регулярно очищать прибор от накипи специальными для этого средствами. 

 

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА 

 
1. Выньте фильтр из чайника. 

2. Очистите фильтр мягкой щеточкой, под проточной водой удалите загрязнения. 

3. Установите фильтр на место. 

 

ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА 

 
Отключите чайник от сети, слейте остатки воды, подождите, пока он полностью не остынет, 

протрите его сухой тряпочкой. Шнур питания смотайте в специальное для этого приспособление, 

которое находится в низу базы питания.  

Храните электроприбор в сухом прохладном месте. 

 

 

 

 



УКРАЇНЬСКИЙ 

 

ОПИС 

 

1. Кришка 

2. Перемикач 

3. Внутрішній світловий індикатор 

4. Шкала рівня води 

5. База живлення 

6. Корпус 
 

 

 

 

 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ   

 

1. Уважно прочитайте інструкцію, навіть якщо Ви вже знайомі з даним приладом. 

2. Включаючи електроприлад уперше, перевірте, чи відповідають технічні характеристики 

електроприладу параметрам електромережі вашого будинку. 

3. Прилад призначений для використання тільки в побутових цілях. 

4. Завжди відключайте чайник з мережі, якщо не використовуєте прилад. 

5. Не допускайте влучення води на базу живлення 

6. Перед включенням переконайтеся, щоб кришка була щільно закрита. Якщо кришка чайника 

закрита не щільно, у цьому випадку не спрацює система автоматичного відключення при 

закипанні. 

7. Не переповняйте чайник водою вище максимальної шкали, у такому випадку Ви зазнаєте 

небезпеки обпектися киплячими  струменями води. 

8. Максимальний рівень заповнення, зазначений на шкалі електроприладу. 

9. Не занурюйте прилад і шнур живлення у воду або інші рідини,  якщо це відбулося, негайно 

відключите прилад від мережі й перш ніж знову використовувати його, перевірте на 

працездатність і безпека у кваліфікованого фахівця. 

10. При відключенні приладу від мережі, не тягніть за шнур, а тягніть за вилку. 

11. Не ставте чайник на вологі й нерівні поверхні, а так само поблизу джерел тепла (газова піч 

або електроплита); біля фіранок або під навісними полками. 

12. Не торкайте гарячу поверхню чайника, беріться тільки за його ручку. 

13. Під час кип'ятіння, чайник не можна знімати з його бази, спочатку відключите його. 

14. Не дозволяйте дітям користуватися електроприладом без контролю дорослих. 

15. Не залишайте включений прилад без догляду. 

16. При використанні чайника завжди повинні бути дотримані правила безпеки. 

 

 

ПІДГОТОВКА 

 
1. Звільните електроприлад від його впакування. 

2. Перш ніж включати прилад у мережу, перевірте, чи відповідає він напрузі зазначеним на 

етикетці, з напругою електромережі у Вашому будинку. 

3. Заповните чайник до максимальної відмітки, кип'ятите його до повного відключення та 

злийте воду. Електроприлад готовий до використання. 

 

 

 

 

 



ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ 

 

1. Перед початком використання електроприладу, рекомендується залити в чайник води до 

максимальної оцінки, скип'ятити, потім злийте кип'ячену воду, наливши свіжої - ще раз 

скип'ятити чайник. 

2. Вставте фільтр у пази, усередині носика, переконаєтеся, що фільтр добре зафіксований і 

встановлений. 

3. Під час зливу або додавання води, чайник повинен бути відключений від електромережі. 

4. Не заповнюйте чайник, вище зазначеної максимальної відмітки. 

5. Не кип'ятите чайник, якщо в ньому менш 1 літра води. 

6. Установите прилад на базу живлення, підключите шнур електроживлення до мережі, 

включите чайник - при кип'ятінні води загориться світловий індикатор. 

7. При закипанні води, чайник відключиться автоматично, а світловий індикатор згасне. 

8. При повторному кип'ятінні чайника, слід почекати 15-20 секунд. 

9. Не знімайте чайник з його підставки, під час кип'ятіння, дочекайтеся, поки прилад сам 

відключиться. 

10. Якщо Ви довгий час не будете використовувати електроприлад, обов'язково відключите його 

від мережі. 

 

ЗАПОВНЕННЯ  ВОДОЮ 

 

1. Зніміть електроприлад з бази живлення. 

2. Відкривши кришку чайника, залийте воду, так само можлива затлив води через носик 

чайника. 

3. Рекомендується заливати не менш одного літра води, щоб не допустити перегріву. 

4. Не наливайте воду вище максимальної відмітки, щоб уникнути виходу гарячої води 

при кип'ятінні. 

 

ВКЛЮЧЕННЯ 

 

1. Після того, як наповнили чайник водою, установите його на базу живлення. 

2. Зєднайте  штепсель із розеткою, перемикач установите в режим «Вкл» при цьому 

загориться світловий індикатор включення. 

 

Вимикання 

При закипанні води, чайник відключається автоматично й згасне світловий індикатор. 

Примітка 

Якщо в чайнику немає води або мало, він відключиться автоматично, чайник оснащений 

функцією «захист від перегріву» Якщо при включенні приладу не було води, почекайте 10 

хвилин, переконаєтеся що чайник охолов, після цього можна залити води й кип'ятити. 

      Повторне включення 

Після того, як прилад був виключений автоматично - чайник може бути включений знову 

тільки через 15-20 секунд. 

 

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 

 

Перед очищенням приладу, завжди відключайте його від мережі й дайте йому охолонути. 

Протріть вологою ганчірочкою корпус чайника і його підошву (база живлення), а потім       

добре протріть насухо. Не мийте прилад і базу живлення під проточною водою. 

При чищенні корпуса, не використовуйте грубі щітки й металеві мочалки, а так само 

органічні розчинники. Слід регулярно очищати прилад від накипу спеціальними для цього 

засобами. 

 



ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА 

 

1. Вийміть фільтр із чайника. 

2. Очистите фільтр м'якою щіточкою, під проточною водою вилучите забруднення. 

3. Установите фільтр на місце. 

 

ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДУ 

 

Відключите чайник від мережі, злийте залишки води, почекайте, поки він повністю не 

охолоне, протріть його сухою ганчірочкою. Шнур живлення змотайте в спеціальне для цього 

пристосування, яке перебуває в низі бази живлення.  

Зберігаєте електроприлад у сухім прохолоднім місці. 
 


