








• Під час використання кришка чайника має бути закрита.
• Ніколи не відкривайте кришку під час кип’ятіння води.
• Використовуйте чайник лише для кип’ятіння та підігрівання води. Ніколи не використовуйте 
його для кип’ятіння або підігрівання інших рідин!
• Не наповнюйте чайник нижче мінімальної позначки (0,5 л).
• Перш ніж прибрати пристрій на тривале зберігання, дайте йому повністю охолонути.
• Не під’єднуйте пристрій через зовнішній таймер або систему дистанційного керування.

Інструкції з використання

Пристрій призначено лише для побутового використання.

Загальний опис
1. Верхня кришка
2. Носик
3. Корпус із нержавіючої сталі
4. Основа
5. Перемикач «Увімк./Вимк.» з індикатором
6. Індикатор рівня води
7. Ручка
8. Кнопка розблокування кришки

Перед першим використанням
Наповніть чайник водою до максимальної позначки, закип’ятіть воду, а потім вилийте її. 
Повторіть процедуру ще 2 рази, щоб очистити пристрій перед першим використанням.
Порада: ви також можете скористатися оцтом або спеціальним засобом для видалення 
накипу.

Використання пристрою
1. Установіть чайник на основу так, щоб носик був спрямований у протилежний від вас бік.
2. Натисніть кнопку розблокування (8), щоб відкрити кришку.
3. Наповніть чайник необхідною кількістю води (не менше 0,5 л і не більше 1,7 л). Ніколи не 
наповнюйте чайник вище максимальної позначки, щоб під час закипання з носика не 
виливалася вода.
УВАГА!
Слідкуйте, щоб на основу чайника не потрапляла вода.
4. Закрийте кришку.
5. Установіть чайник на основу та вставте штепсельну вилку в розетку. Натисніть перемикач 
«Увімк./Вимк.». Засвітиться індикатор живлення.
6. Чайник ввімкнеться, а вода почне нагріватися. Щойно вода почне закипати, чайник 
автоматично вимкнеться, а індикатор живлення погасне.
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