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Инструкция  

  

Шановний покупець! 

Дякуємо за покупку даного пристрою ТМ «Хенді». Будь-ласка, ознайомтесь з інструкцією по його 

використанню перед експлуатацією, для того, щоб уникнути пошкоджень, спричинених 

неправильним користуванням. Особливо уважно прочитайте інструкції з безпеки. 

Правила безпеки: 

- невідповідне чи неправильне користування пристрою може серйозно його пошкодити, а 

також поранити користувачів; 

- пристрій  використовується лише з тією метою, згідно якої він призначений; 

- виробник не відповідає за будь-які ушкодження, спричинені неправильною експлуатацією; 

- зберігайте пристрій та кабель живлення подалі від води та інших рідин. У випадку, якщо 

пристрій, все-таки, попав у воду, негайно витягніть вилку з розетки, після чого пристрій  має бути 

перевірений майстром із сервісного центру.  

Недотримання цих правил призводить до ситуацій, що несуть загрозу життю людини; 

- ніколи не намагайтеся відкрити корпус пристрою самостійно; 

-  не вставляйте у корпус жодних предметів; 

- не торкайтеся вилки вологими руками; 

- регулярно перевіряйте вилку та кабель на пошкодження. У випадку їх ушкодження, вони 

підлягають негайному ремонту у сервісному центрі; 

- не намагайтеся відремонтувати стрій самостійно. Це може призвести до ситуацій, що 

загрожують життю; 
- переконайтеся у тому, що кабель не перебуває у контакті з гострими чи гарячими 

об’єктами, тримайте його подалі від відкритого вогню; 

- переконайтеся у тому, що ніхто і ніщо випадково не деформує кабель живлення (розтягує, 

наприклад), а також не зачіпається за нього; 

- завжди слідкуйте за пристроєм при його використанні; 

- діти не розуміють того, що неправильне використання електричних приладів є 

небезпечним, тому ніколи не дозволяйте дітям користуватися електричними приладами без 

нагляду; 

- при використанні пристрою чи перед його чищенням завжди виймайте вилку з розетки; 

- Увага! Поки вилка у розетці, пристрій під’єднаний до джерела напруги! 

- вимкніть пристрій перед вийманням вилки з розетки; 

- не переносьте пристрій за кабель живлення; 

- не використовуйте інших допоміжних деталей та пристроїв, які не входять в комплектацію  

даного пристрою; 

- під’єднуйте пристрій до електричної розетки лише з напругою і частотою, які зазначені на 

етикетці приладу; 

- уникайте перенавантажень; 

- вимикайте пристрій після використання після чого витягніть вилку з розетки; 

- при чищенні чи наповненні пристрою завжди витягуйте штепсельну вилку з розетки; 

- електровстановлення пристрою має виконуватись згідно відповідних національних чи 

місцевих обов’язкових інструкцій; 

- пристрій не призначений для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими 

фізичними, сенсорними чи ментальними можливостями чи без відповідного досвіду і знань. Це 

може здійснюватись тільки під наглядом і з наданням інструкцій щодо його використання особою 

відповідальною за їх безпеку. 

Цей кип’ятильник із подвійними стінками, який зберігає близько 30% енергії, коштує 

як аналогічні традиційні одностінні пристрої. 

Особливі застереження щодо безпеки: 

- завжди використовуйте пристрій із закритою кришкою ЗВЕРХУ; 

- не переносьте пристрій, тримаючись за кришку; 



 

 

- існує небезпека опіків парою, якщо кришка знята з чайника; 

- деякі деталі пристрою можуть нагріватися під час його використання. Не 

переставляти і не торкатися пристрою, коли він включений; 

- не включайте даний пристрій коли в нього не налита вода. Цей прилад 

застрахований від кип’ятіння насухо функцією захисту від перегріву і тому вимикається 

автоматично. Таким чином, охолодіть його повністю перед повторним використанням; 

- додавання води до гарячого чайника – небезпечно, через можливість опіку парою; 

Правила використання пристрою вперше: 

- перевірте прилад на ушкодження. У випадку їх виявлення, негайно зателефонуйте 

постачальнику і НЕ користуйтеся ним. 

- Зніміть повністю упаковку, а також захисну плівку (якщо така є в наявності). 

- Помийте пристрій ледь теплою водою і витріть м’якою тканиною. 

- Поставте пристрій на плоску й стійку поверхню, за винятком, якщо це не зазначено 

в інструкції. 

- Впевніться у тому, що навколо пристрою є достатньо місця для провітрювання 

(вентиляції). 

- Розміщуйте пристрій таким чином, щоби штепсельна вилка була завжди доступною. 

- Перед першим використанням рекомендується підготувати чайник, закип’ятивши 

воду протягом 10 хвилин. Вилийте воду через краник. 

- Наповнюйте пристрій лише питною рідиною. 

- Мінімальний об’єм води яка повинна бути залита в пристрій - для кип’ятильника 

211403: 3 літри, а для 211502:4 літри. 

Увага! Цей пристрій не підходить для нагрівання шоколаду, молока чи супу. 

 

Інструкція по використанню: 

- Переконайтеся, що кран закритий. 

- Наповніть пристрій напоєм до позначки МАКС. рівень, що розміщена на скляному тубі. 

- Закрийте кип’ятильник кришкою. 

- Включіть пристрій на позицію 1. Має увімкнутись зелене світло(див. рис.1).  

- Використовуйте кнопку термостата, щоб поставити відповідну температуру (найбільший 

показник можливої температури 110˚). Фактична температура може відрізнятися від обраної. 

- Нагрівання не супроводжується загорянням індикатора. 

- Коли напій досягає обраної температури, з’являється зелене світло (рис. 2) 

- Помаранчеве світло з’являється тоді, коли необхідне миття / чищення чайника від нальоту 

або ж бойлер занадто гарячий. 

Після користування кип’ятильником 

- Вимкніть пристрій за допомогою кнопки вимикання та вийнявши вилку з розетки. 

- Поставте резервуар для залишків води під кран; 

- Відкрийте кран і вилийте напій із кип’ятильника. 

- Закрийте кран, коли кип’ятильник пустий.  

 
Чищення та експлуатація 

- перед чищенням пристрою завжди виймайте вилку з розетки. 

- Обережно: ніколи не занурюйте пристрій у воду чи іншу рідину. 

- Ніколи не використовуйте агресивні, абразивні миючі засоби або ті, що містять хлор. Не 

користуйтеся жодними гострими чи ріжучими предметами. Не використовуйте бензин чи 

розчинники. 

- Рівномірно мийте і чистіть від накипу дно кип’ятильника (див. розділ «Чищення від 

накипу»). 

- Коли ви звільняєте пристрій від напою чи брудної води, залишіть кран відкритим або 

промийте кип’ятильник чистою водою. 

- Уникайте потрапляння води на електричні елементи. 



 

 

Чищення від накипу 

- Жовтогарячий індикатор засвітиться у випадку, коли кип’ятильник стане занадто 

розжареним або при потребі миття чи очищення від накипу. 

Цей пристрій повинен часто митись та очищатись від накипу. Для збереження пристрою в 

оптимальному стані і забезпечення його роботи, регулярне очищення від накипу є вирішальним. 

В залежності від жорсткості води, а також частоти використання приладу, необхідно повторювати 

цю дію регулярно. 

Для очищення пристрою від накипу використовуйте спеціальні миючі засоби, що підходять для 

кавоварок. З цією метою можна використовувати лимонний сік, лимонну кислоту чи оцтовий 

очищувач. Для досягнення відповідних пропорцій, читайте інструкції, які додаються до 

очищувачів. При використанні лимонного соку чи оцтового очищувача, загальна суміш 

застосовується у пропорції 1/3 лимонного соку або оцтового очищувача на 2/3 води. 

1. Налийте розчин у кип’ятильник до позначки Максимально (МАХ.) 

2. Почекайте, поки речовина розчинить накопичення. 

3. Вилийте брудну воду. 

4. Після цього відкрийте кран і помийте кип’ятильник чистою водою для того, щоб повністю 

позбавитись запаху і присмаку брудної води. 

5. Тоді можна знову використовувати пристрій. 

Пам’ятайте! Гарантійне обслуговування пристрою не надається у тому випадку, якщо 

несправність у роботі пристрою спричинена відсутністю його очищення від накипу і бруду. 

Пошкодження 

Пошкодження 

Пристрій взагалі 

не працює 

Проблема 

Ні індикатор, 

ні лампочка із 

зеленим 

світлом не 

вмикається 

Причина 

Відсутнє 

джерело 

енергії 

Можливе вирішення питання 

Перевірте з’єднання з 

електромережею 

Кип’ятильник 

автоматично 

вимикається 

Вмикається 

жовтогаряче 

світло  

Кип’ятильни

к перевищив 

межі 

максимально 

допустимої 

безпеки 

Кип’ятильник автоматично 

включиться тоді, коли повністю 

охолоне 

Кип’ятильник не 

досягає бажаної 

температури 

Не вмикається 

зелене світло 

Термостат не 

працює / 

Нагрівальни

й елемент не 

працює 

Зателефонуйте до центру сервісного 

обслуговування 

 

Якщо у Вас виникають певні сумніви, завжди звертайтесь із питаннями до центру 

сервісного обслуговування! 

Гарантія 

Зверніть увагу! Гарантійне обслуговування пристрою не надається у тому випадку, якщо 

несправність у роботі пристрою спричинена відсутністю його очищення від накипу і бруду. 

 

 


