Короткий опис виробу
Кришка

MIJia Electric Kettle

Носик чайника
Кнопка для
відкриття кришки

Корпус чайника

Ручка

Електрочайник MiJia
Посібник користувача

Перед використанням виробу ретельно ознайомтеся з
посібником користувача, та зберігайте його належним
чином

Кнопка увімкнення

Підставка
Вилка
електроживлення
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Використання

Догляд та очищення

Опустіть

1. Натисніть на кнопку, щоб відкрити
кришку чайника, додайте воду.
Рівень води не повинен
перевищувати максимальну
позначку і не повинен бути нижче
мінімальної.

2. Закрийте кришку чайника,
встановіть чайник на підставку

1. Додайте оцет.
Залийте 0.5л харчового оцту в
чайник і залиште на 1 годину.

2. Вилийте оцет.
Вилийте оцет з чайника і видаліть залишки
осаду, використовуючи вологу тканину.

3. Натисніть кнопку увімкнення,
кнопка засвітиться, вода почне
нагріватися

4. Після закипання води,
нагрівання зупиниться

3. Закип’ятіть воду.
Закип’ятити воду в чайнику,
після чого вилийте її. Промийте
чайник 4-5 разів.

4. Витріть чайник насухо.
Скористайтеся сухою тканиною, щоб
витерти зовнішню сторону чайника.
Зберігайте чайник у сухому, добре
провітрюваному місці, захистивши його від
потрапляння пилу, вологи та комах.

Зверніть увагу:
1. Перед чищенням чайника переконайтеся, що він відключений від живлення і
зачекайте, поки він охолоне.
2. Щоб продовжити термін експлуатації чайника, необхідно регулярно очищати його від
осаду.
3. Якщо якість води погана, повторіть вищевказану процедуру. Ні в якому разі не
використовуйте залізний йоржик і будь-які абразивні хімічні засоби для чищення чайника.
4. Не занурюйте чайник і його підставку в воду. Зберігайте зовнішню сторону чайника в
сухому стані.

Усунення несправностей

Засоби безпеки
• Діти, люди похилого віку і люди з обмеженими можливостями можуть
використовувати пристрій тільки під наглядом інших людей. Переконайтеся
в тому, що дитина не сприймає даний пристрій в якості своєї іграшки. Не
встановлюйте пристрій у легкодоступних місцях.
• Вимкніть пристрій в наступних випадках: при відсутності води в чайнику, під час
додавання води в чайник, якщо ви не використовуєте чайник, під час чистки або
перестановки, в разі виникнення неполадок.
• Не встановлюйте пристрій на нерівній і нестійкій поверхні. Встановіть пристрій
подалі від джерела тепла, щоб уникнути пошкодження пластикових елементів.
Пристрій також не може бути розміщений поблизу інших електроприладів або на
них.
• Номінальний струм пристрою становить 10А і більше, номінальна напруга - 220V
із заземленням. Забороняється використовувати універсальне гніздо одночасно в
поєднанні з іншими електроприладами.
• Якщо мережевий кабель пошкоджений, необхідно звернутися до виробника,
відділу техобслуговування або іншого аналогічного відділку для здійснення
технічного обслуговування пристрою, щоб уникнути виникнення небезпечної
ситуації.
• Цей пристрій призначений тільки для кип’ятіння води. Нагрівати інші речовини,
крім води, забороняється. (Наприклад: морські водорості, курячі яйця, соєве
молоко, чай, молоко, локшину і т.д.). В іншому випадку, можуть виникнути
проблеми. Рівень води не повинен перевищувати максимальну позначку, інакше
це може призвести до витоку води.
• Використовуйте електрочайник разом з підставкою, яка спочатку є в комплекті з
ним. Забороняється використовувати сторонні підставки для чайника.
• Налийте воду в чайник і, перш ніж поставити його на підставку, протріть пристрій
насухо.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

0: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче
граничного значення згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих
речовин у товарах».
X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих
даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги
обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах».
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