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1. Прихований нагрівальний елемент
2. Чайник
3. Кришка
4. Кнопка відкриття кришки

UA
5. Ручка 
6. Кнопка ввімкнення/вимкнення
7. Підставка

1. Скрытый нагревательный элемент
2. Чайник
3. Крышка
4. Кнопка открытия крышки

RU
5. Ручка 
6. Кнопка включения/выключения
7. Подставка 

1. Hidden heating element
2. Kettle
3. Lid
4. Button for opening the lid

EN
5. Handle 
6. On/off switch
7. Base 
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Увага!

1. Зніміть чайник з підставки.
2. Натисніть кнопку відкриття кришки.
3. Наповніть чайник водою до позначки MAX.
4. Закрийте кришку натиснувши на неї до фіксації.
5. Встановіть чайник на підставку.
6. Підключіть прилад до електромережі. 
7. Встановіть кнопку ввімкнення/вимкнення в положення (I) 

натиснувши на неї.
8. Дочекайтеся доки вода закипить і чайник автоматично вимкнеться.
9. Злийте воду та повторіть вище описану процедуру, ще два рази.

1. Зніміть чайник з підставки.
2. Натисніть кнопку відкриття кришки.
3. Наповніть чайник водою не нижче позначки MIN та не вище позначки 

МАХ.
4. Закрийте кришку натиснувши на неї до фіксації.
5. Встановіть чайник на підставку.
6. Підключіть прилад до електромережі. 
7. Встановіть кнопку ввімкнення/вимкнення в положення (I) натиснувши 

на неї.
8. Дочекайтеся доки вода закипить і чайник автоматично вимкнеться.
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Увага!

Поради:

Примітка
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Примітка

Електроживлення: 220-240 В~      50-60 Гц
Номінальна потужність: 1800 Вт
Об’єм: 1,5 л
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Внимание!

1. Снимите чайник с подставки.
2. Нажмите кнопку открытия крышки.
3. Наполните чайник водой не ниже отметки MIN и не выше отметки МАХ.

1. Снимите чайник с подставки.
2. Нажмите кнопку открытия крышки.
3. Наполните чайник водой до отметки MAX.
4. Закройте крышку нажав ее до щелчка.
5. Установите чайник на подставку.
6. Подключите прибор к электросети.
7. Установите кнопку включения/выключения в положение (I) нажав на нее.
8. Дождитесь пока вода закипит и чайник автоматически выключится.
9. Слейте воду и повторите выше описанную процедуру еще два раза. 
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Советы:

Внимание!

4. Закройте крышку нажав ее до щелчка.
5. Установите чайник на подставку.
6. Подключите прибор к электросети.
7. Установите кнопку включения/выключения в положение (I) нажав на нее.
8. Дождитесь пока вода закипит и чайник автоматически выключится.
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Примечание

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Номинальная мощность: 1800 Вт
Объём: 1,5 л
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Warning!

Advices:

1. Remove the kettle from the base.
2. Press the cover open button.
3. Fill the kettle with water up to the MAX mark.
4. Close the lid by pressing it until you hear a click.
5. Place the kettle on the base.
6. Connect the unit to the power outlet.
7. Set the on/off button to position (I) by pressing it.
8. Wait for the water to boil and the kettle will automatically turn off.
9. Drain the water and repeat the above procedure two more times. 

1. Remove the kettle from the base.
2. Press the cover open button.
3. Fill the kettle with water no lower than the MIN mark and no higher than the MAX mark.
4. Close the lid by pressing it until you hear a click.
5. Place the kettle on the base.
6. Connect the unit to the power outlet.
7. Set the on/off button to position (I) by pressing it.
8. Wait for the water to boil and the kettle will automatically turn off.
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Note

Warning!

Note

Supply voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Rated power: 1800 W
Volume: 1,5 l


