
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чайник електричний 

Моделі: KX-177 LONDON, KX-177 NY,  KX-177 PARIS 

Інструкція з експлуатаці 
 

  



Шановнии ̆користувачу! 
Дякуємо, що придбали продукцію торгової марки LIBERTY PREMIUM. Для 

ефективної та надійної роботи приладу важливо ознайомитися із даною 
інструкцією до вашого першого використання.  

 

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації даного пристрою та збережіть її 
на майбутнє. Це допоможе Вам зрозуміти, як працює Ваш новий пристрій. Даний 
пристрій відповідає міжнародним стандартам безпеки. Даний чайник створено 
виключно для побутового використання та не можна використовувати для 
виробничих цілей. Цей  пристрій слід використовувати тільки за призначенням. 
Використання з будь-якою іншою метою небезпечним. Виробник не несе 
відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним 
використанням. 

 

Загальні інструкції з техніки безпеки 

1. Перед використанням чайника, уважно прочитайте дану інструкцію з 
експлуатації. 

2. Просимо зберігати інструкцію, гарантійний талон, чек та по можливості упаковку 
та пакувальні матеріали. 

3. Регулярно перевіряйте наявність несправностей на електричному чайнику та 
шнурі. При виявленні поломок або дефектів не користуйтесь чайником. 

4. Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити на новий у 
виробника, сервісного представника чи кваліфікованого спеціаліста для 
запобігання небезпеки, яка може бути цим викликана. 

5. Забороняється виконувати ремонт приладу самостійно. При будь-якій поломці 
проконсультуйтесь у кваліфікованого спеціаліста. 

6. Зберігайте електричний чайник і кабель подалі від джерел тепла, прямих 
сонячних променів, гострих кутів і т.п. 

7. Використовувати тільки з оригінальними (заводськими) комплектуючими. 
8. При переповненні чайника під час закипання може виплескуватись вода. 
9. Забороняється використовувати електричний чайник поза приміщенням. 
10. Забороняється занурювати прилад у воду чи інші рідини, а також допускати 

контакт з подібними речовинами. Забороняється користуватись чайником 
мокрими або вологими руками. 

11. Якщо чайник став вологим або мокрим, негайно витягніть вилку з розетки. 
12. Для захисту дітей від небезпек, пов’язаних з використанням електричного 

приладу, заборонено залишати дітей без нагляду. Встановіть чайник в 
недоступному для дітей місці. Перевірте, щоб кабель не звисав зі столу. 

 

 

 

 

 



УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігайте чайник в сухому приміщенні, при температурі від +5°С до +40°С, з 
відносною вологістю повітря не більше 80% 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Об’єм: 1,7л 
Потужність: 1850-2200Вт 
STRIX контролер 
Корпус із нержавіючої сталі  
Світлова LED підсвітка 
Знімний фільтр 
Автоматичне вимикання при закипанні 
Автоматичне вимикання при відсутності води  
Функція автоматичного відкриття кришки 
Водомір з відмітками рівнів 
Поворот на 360° 
Захист від повного википання води та перегрівання  
Схований нагріваючий елемент з покриттям із нержавіючої сталі. 
 
 

ОСОБЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 
1. Наповнювати тільки холодною водою. 
2. Рівень води не повинен перевищувати позначку MAX (максимум). 
3. Перед зніманням чайника з підставки, виключіть його. 
4. Під час роботи чайника перевіряйте, щоб кришка була щільно закрита. 
5. Основа та зовнішні стінки чайника не повинні бути вологими чи мокрими 
 

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ 
 
 Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією. Збережіть її для 

подальшого використання. 

 Правильно поставте чайник на підставку. 

 Ніколи не знімайте чайник з підставки, поки прилад автоматично не відключиться, 
інакше може статися контактне пошкодження. 

 Не залишайте воду всередині чайника довше 4 годин. 

 Перед першим використанням зніміть усі етикетки й пакувальні матеріали з 
поверхні чайника/всередині чайника (не знімайте маркування, які знаходяться під 
чайником і підставкою). 

 Перед під’єднанням  до мережі, переконайтесь, що напруга, вказана на панелі, 
відповідає напрузі у Вашому домі. 

 Два рази доведіть до кипіння повний чайник з водою. Вилийте її.  

 Регулярне чищення приладу забезпечить оптимальну роботу. Інтервали у 
чищенні залежать від якості води. 

 



НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ 
 
 Зніміть чайник з підставки. 

 Відкрийте кришку. 

 Наповніть чайник необхідною кількістю води й закрийте кришкою. 

 Не переливайте вище відмітки MAX на шкалі приладу, інакше гаряча вода буде 
розплескуватися з носика чайника. Мінімальна кількість води не повинна бути 
менше відмітки MIN. 

 

ВИКОРИСТАННЯ 
 
1. Електричний чайник складається з підставки і самого чайника. Не користуйтесь 

чайником без підставки. 
2. Наповніть чайник необхідною кількістю води. Не наливайте воду у чайник через 

носик чайника. 
3. Поставте чайник на підставку. Підключіть шнур живлення до мережі. 
4. Увімкніть прилад з допомогою кнопки увімкнення. Загориться індикатор живлення. 

Прилад вимкнеться автоматично. 
Примітка: перемикач буде працювати лише тоді, коли чайник правильно 

встановлений на підставку. 
5. Щоб зупинити роботу приладу, відключіть його за допомогою кнопки вимкнення. 
6. Переконайтесь, що чайник відключився, – погасне індикатор живлення. 
7. Після того, як вода закипить, прилад вимкнеться автоматично. Зніміть чайник.  
Примітка: Інтервали між повторними нагріваннями води повинні перевищувати 

щонайменше 30-60 секунд. 
 

ЧИЩЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 
 
1. Перед очищенням переконайтесь у тому, що прилад відключений від мережі. 
2. Не занурюйте прилад у воду. Не використовуйте ніяких розчинів і не мийте прилад 

у посудомийній машині. 
3. Не допускайте розливання води на прилад. 
4. Очищайте зовнішню поверхню приладу злегка вологою тканиною. Не 

користуйтесь ніякими абразивними матеріалами або розчинами. 
 

УСУНЕННЯ НАКИПУ 
 
1. При нормальному використанні усувайте накип, по мірі можливості, два рази на рік 

або, якщо це необхідно, частіше. 
2. Для усунення накипу використовуйте спеціальний миючий засіб для усунення 

накипу; 

! Ніколи не користуйтесь ніякими абразивними матеріалами або розчинами. 

Завжди добре промивайте чайник після чищенням оцтом, лимонною кислотою. 
 
 

 



УТИЛІЗАЦІЯ 
 

Не викидуйте старе устаткування у контейнери для сміття загального 
користування. 
Довідайтесь про окрему систему збору відходів електричної й електронної 

продукції, що позначена цим символом, і діє у Вашій місцевості. 
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