MG-110
MG-111

UA
1.
2.
3.
4.

Прихований нагрівальний елемент
Чайник
Кришка
Кнопка відкриття кришки

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

Скрытый нагревательный элемент
Чайник
Крышка
Кнопка открытия крышки

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

Hidden heating element
Kettle
Lid
Button for opening the lid

5. Handle
6. On/off switch
7. Base

RU
1.
2.
3.
4.

EN
1.
2.
3.
4.
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• Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, шнур живлення та вилку.
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Увага!
» Не наповнюйте чайник менше позначки MIN та вище позначки
MAX.

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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Поради:

Увага!

Спосіб 1
1. Наповніть чайник до позначки MAX сумішшю води та столового
оцту в пропорції 2:1.
2. Увімкніть прилад, дочекайтеся доки суміш закипить і прилад автоматично вимкнеться.
3. Залийте суміш в чайнику на >7 годин.
4. Злийте суміш та наповніть чайник чистою водою.
5. Увімкніть прилад та доведіть воду до кипіння.
6. Злийте воду.
Спосіб 2
1. Наповніть чайник водою до позначки MAX.
2. Додайте 25-50 г лимонної кислоти.
3. Увімкніть прилад, дочекайтеся доки суміш закипить і прилад автоматично вимкнеться.
4. Через 15 хвилин знову увімкніть прилад та дочекайтеся доки суміш
закипить і прилад автоматично вимкнеться.
5. Злийте суміш та наповніть чайник чистою водою.
6. Увімкніть прилад та доведіть воду до кипіння.
7. Злийте воду.
Примітка
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Електроживлення: 220-240 В~ 50-60 Гц
Номінальна потужність: 1360 Вт
Об’єм: 1 л

Примітка

Маркування

6

7

Внимание!
» Не наполняйте чайник ниже отметки MIN и выше отметки MAX.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

1. Снимите чайник с подставки.
2. Нажмите кнопку открытия крышки.
3. Наполните чайник водой не ниже отметки MIN и не выше отметки МАХ.
8

4.
5.
6.
7.
8.

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

Советы:

Внимание!

Cпособ 1
1. Наполните чайник до отметки MAX смесью воды и столового уксуса в пропорции 2:1.
2. Включите прибор, дождитесь пока смесь закипит и прибор автоматически выключится.
3. Оставьте смесь в чайник на > 7 часов.
4. Слейте смесь и наполните чайник чистой водой.
5. Включите прибор и доведите воду до кипения.
6. Слейте воду.
Способ 2
1. Наполните чайник до отметки MAX.
2. Включите прибор, дождитесь пока смесь закипит и прибор автоматически выключится.
3. Добавьте 25-50 г лимонной кислоты.
4. Через 15 мин снова включите прибор, дождитесь пока смесь закипит и прибор автоматически выключится.
5. Слейте смесь и наполните чайник чистой водой.
6. Включите прибор и доведите воду до кипения.
7. Слейте воду.

9

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Номинальная мощность: 1360 Вт
Объём: 1 л

Примечание

Маркировка
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Warning!
» Do not fill the kettle below the MIN mark and above the MAX mark.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Advices:
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Warning!

Method 1
1. Fill the kettle up to the MAX mark with a 2:1 mixture of water and vinegar.
2. Turn on the appliance on and wait until the mixture boils and the appliance switches off
automatically.
3. Leave the mixture in the kettle for >7 hours.
4. Drain the mixture and fill the kettle with clean water.
5. Turn the appliance on and bring the water to the boil.
6. Drain the water.
Method 2
1. Fill the kettle with water up to the MAX mark.
2. Turn on the device, wait until the mixture boils and the device turns off automatically.
3. Add 25-50 g of citric acid.
4. After 15 minutes, turn on the device again, wait until the mixture boils and the device
turns off automatically.
5. Drain the mixture and fill the pitcher with clean water.
6. Turn on the appliance and bring the water to a boil.
7. Drain the water.

Note

Supply voltage: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Rated power: 1360 W
Volume: 1 l

Note
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Marking
National mark of conformity assessment.
Mark of conformity with technical regulations of the Customs Union.
Mark of conformity with the requirements of the European Union.
Mark of compliance with the RoHS Directive adopted by the EU. Directive 2002/95/
EC limiting the content of harmful substances.
The mark «Do not throw in the trash».
The surface heats up while usage.
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