ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЧАЙНИК ЕЛЕКТРИЧНИЙ KT-1017
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ОПИС ПРИСТРОЮ
1. Корпус
2. Кришка
3. Перемикач «УВІМК./ВИМК.»
4. Ручка
5. Індикатор нагріву
6. Підставка
7. Носик для виходу пари
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

5
6

220 В, 50 Гц, 1500 Вт
об’єм: 1,8 л.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Увага! Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та завжди дотримуйтесь
заходів безпеки під час роботи з електроприладом.
1. Не дозволяйте дітям користуватись приладом та будьте особливо уважні, якщо прилад працює в
безпосередній близькості від них.
2. Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення не звисав з краю стола та не контактував з гарячими поверхнями або
поверхнями, що нагріваються.
3. Для того, щоб вода не виливалась з носика при кипінні, не наливайте воду у чайник вище максимально
зазначеної позначки. Завжди накривайте чайник кришкою.
4. Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте прилад, підставку, шнур живлення або вилку у
воду або в іншу рідину.
5. Не використовуйте прилад із пошкодженою підставкою, шнуром живлення або вилкою. Щоб уникнути
удару електричним струмом, не намагайтесь самостійно розбирати або ремонтувати прилад, за необхідності
зверніться до сервісного центру.
6. Щоб уникнути опіків, не торкайтесь гарячої поверхні чайника. Беріть чайник тільки за ручку. При закипанні
води будьте обережні: пара, що виходить з носика чайника, може сильно обпекти шкіру. Дочекайтесь, поки
чайник не вимкнеться. Не відкривайте кришку.
7. Не наливайте та не виливайте воду з чайника, якщо він увімкнений. Перед тим, як перемістити підставку,
вимкніть чайник.
8. Ця модель чайника використовується тільки разом з підставкою, яка входить до комплекту поставки виробу.
Ставте чайник тільки на чисту та суху підставку. Перш, ніж налити або вилити воду з чайника, приберіть чайник
з підставки.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
9. Даний прилад призначений тільки для підігрівання та кип’ятіння води. Не використовуйте прилад на
відкритому повітрі.
10. Не допускайте, щоб діти, а також люди з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими
можливостями, недостатнім досвідом або знаннями використовували прилад без нагляду чи попереднього
інструктажу.
11. Користуйтесь тільки розеткою з заземленням.
12. Даний прилад призначений для побутового використання, а також для використання у таких приміщеннях,
як: кімнати для персоналу у магазинах, офісах,лікарнях тощо, у готелях, гуртожитках тощо.
- Перед першим підключенням приладу до електромережі переконайтесь у тому, що технічні характеристики
виробу, зазначені на коробці, відповідають параметрам вашої мережі. - При першому використанні приладу
налийте воду у чайник, доведіть її до кипіння та злийте.
ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1. Для того, щоб налити воду у чайник, приберіть його з підставки та відкрийте кришку,
натиснувши на кнопку на кришці чайника. Налийте необхідну кількість води. Воду у чайник можна також
наливати через носик. Перш, ніж увімкнути чайник, переконайтесь у тому, що кришка на ньому щільно
закрита. 2. Поставте чайник на підставку. 3. Вставте вилку у розетку та увімкніть чайник. Для цього натисніть
на кнопку «УВІМК./ВИМК.», після чого загориться індикатор нагріву. Вода у чайнику почне нагріватись. Як тільки
вода закипить, індикатор нагріву згасне, і чайник автоматично вимкнеться. 4. Якщо воду у чайнику необхідно
закип’ятити повторно, зачекайте декілька хвилин до відновлення температурного датчика. Увага! Перед
підключенням чайника до мережі переконайтесь у тому, що у чайнику є вода. Примітка! Через випаровування
та конденсацію рідини на підставці під чайником може утворюватись вода.
ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ - Перед очищенням чайника завжди виймайте вилку з розетки та дайте чайнику
повністю охолонути. - Протріть корпус чайника та підставку спочатку вологою тканиною, потім сухою. Підставка
завжди повинна бути сухою та чистою. Не використовуйте жорсткі абразивні миючі засоби для очищення
чайника.
- Внутрішню поверхню чайника протріть вологою тканиною з миючим засобом та промийте чистою водою.
- У водопровідній воді можуть міститися мінеральні відкладення. Тому при кип’ятінні вода у чайнику буде
трохи мутною. Як тільки вода закипить, в ній утвориться осад. Наявність осаду у воді не шкодить здоров’ю, його
можна легко видалити при регулярному очищенні. - Якщо чайник не використовується, його можна зберігати
на підставці. Підставка повинна бути відключена від мережі, а шнур змотаний.
Цей прилад не призначений для користування особами (зокрема малолітніми дітьми) зі зменшеними фізичними або
розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком випадків безпосередньої присутності
уповноваженого наглядового персоналу, або коли особою, яка є відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні інструкції
щодо користування приладом.
Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу, щоб унеможливити їхню гру з приладом.

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ
БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!
Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне
обладнання до відповідного пункту збору відходів.

ТАЦІЇ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Mirta™ висловлює Вам свою подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування
придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації.
Термін дії гарантії на всі вироби – 12 місяців від дня придбання.
Даним гарантійним зобов'язанням Mirta™ підтверджує справність даного виробу та бере на себе
відповідальність щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що можуть виникнути з вини виробника.
Гарантійний ремонт може бути проведений в авторизованому сервісному центрі. У разі відсутності сервісного
центру у Вашому населеному пункті, звертайтеся за місцем продажу.
УМОВИ ГАРАНТІЇ:
1. Ця гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
правильне та чітке заповнення гарантійного талону із зазначенням найменування моделі, її серійного номеру,
дати продажу й печатки фірми-продавця у гарантійному талоні та у відривних купонах; наявність оригіналу
квитанції (чека), що містить дату здійснення покупки.
2. Mirta™ залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку, якщо вищезгаданих
документів не надано, або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає в себе періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу у власника
вдома.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли внаслідок:
механічних пошкоджень; недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника; неправильного
встановлення, транспортування виробу; стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь тощо), а також з інших
причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника; потрапляння всередину виробу сторонніх
предметів, рідин, комах; ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
використання приладу у професійних цілях; відхилення від Державних технічних стандартів для живильних,
телекомунікаційних та кабельних мереж; виходу з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Ця гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:
1. На виріб – 12 місяців від дня продажу (підтверджується товарним чеком).
2. На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати та запасні частини – 30 днів від дня
встановлення їх у виріб (підтверджується наявністю в гарантійному талоні відповідної відмітки з круглою
печаткою сервісного підприємства).
3. При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні зазначається дата продажу та дата обміну
товару.
II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ
З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу та його технічного
стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної
торговельної мережі, де був придбаний виріб.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:
1. Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним у гарантійному талоні або іншим уповноваженим
сервісним підприємством.
2. У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на виріб продовжується на термін перебування
виробу у ремонті.
IV. ВАЖЛИВО!
ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, ЯКЩО:
1. Виріб не має гарантійного талону.
2. Гарантійний талон був заповнений частково або неправильно та/або з виправленнями без підтвердження
їх Продавцем.
3. Серійний номер на виробі видалено або пошкоджено, якщо він був там передбачений та раніше записаний
до гарантійного талону.
4. Ремонтні роботи були проведені сервісним підприємством, неуповноваженим на даний вид діяльності
(підтверджується договором або одноразовою угодою).
5. Без узгодження з Продавцем до виробу були внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним
висновком).
V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ТІ ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ
ВИКЛИКАНІ:
недбалим поводженням з виробом та неправильною його експлуатацією (наприклад, експлуатація в умовах
«непобутового характеру». За таких умов використання виробу непридатне через зміну його статусу,
як «приладу побутового призначення»); експлуатацією з порушенням вимог загальноприйнятих правил
безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції з монтажу та експлуатації тощо;
неправильними монтажними та/або пусконалагоджувальними роботами; транспортними та механічними
пошкодженнями; використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів; підключенням виробу до
комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), що не відповідають вимогам національних
Державних стандартів; природними явищами, стихійним лихом, пожежею тощо; потраплянням у виріб
сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах тощо.
VI. ЗАДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ!
Ремонт та обслуговування виробу повинні здійснювати тільки фахівці сервісних центрів, які були навчені та
атестовані на проведення подібних робіт. Будь ласка, зверніться до Вашого продавця за інформацією про
найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних та / або пусконалагоджувальних
робіт.

Актуальний перелік і контакти сервісних центрів Ви завжди знайдете на сайті mirta.ua

АННЯ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Додаток 3
до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних
побутових товарів

Форма N 2-гарант
Виробник (продавець):
(найменування підприємства, організації, юридична адреса)
Ідентифікаційний код
згідно з ЄДРПОУ:

Код згідно з ДКУД:

Найменування товару згідно з
нормативним документом марка:

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Заповнює виробник (продавець)

Дата виготовлення:

Заводський номер:

(рік, місяць, число)

(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця) М. П.

(підпис)

Заповнює продавець
Продавець:
(найменування підприємства, організації, юридична адреса)

Дата продажу:

Ціна:

(рік, місяць, число)

(гривень)

(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи продавця) М. П.

Товар прийнято на
гарантійне обслуговування:

(підпис)

Заповнює виконавець

(найменування підприємства - виконавця робіт з гарантійного обслуговування, юридична адреса)

Дата взяття товару
на гарантійний облік:

(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар
взято на гарантійний облік:

(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виконавця) М. П.

(підпис)

Облік робіт
з технічного обслуговування та гарантійного ремонту
Опис недоліків

Зміст виконаної роботи, найменування і
тип замінених комплектуючих виробів,
складових частин

Підпис виконавця, номер
пломбіратора

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, виконані з метою запобігання виникненню пожежі.
Гарантійний термін експлуатації продовжено
до
_____
_______
20__ р.
до
_____
_______
20__ р.
до
_____
_______
20__ р.
(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виконавця) М. П.

(підпис)

Товар уцінено:
(дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна:

гривень
(сума словами)
(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виконавця) М. П.

(підпис)

Додаток 5 до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни

Дата

(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виконавця) М. П.

(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виконавця) М. П.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виконавця) М. П.
(підпис)
Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту:
(дата)
(підпис)
Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом __ років (місяців) гарантійного
терміну експлуатації
Виконавець
(найменування підприємства, організації,юридична адреса)
Вилучено
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виконавця) М. П.
(підпис)
Підпис споживача, що підтверджує виконання
робіт з гарантійного ремонту:
(дата)
(підпис)
Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом __ років (місяців) гарантійного
терміну експлуатації
Виконавець
N _________
(найменування підприємства, організації,юридична адреса)
Вилучено
(рік, місяць, число)
(підпис)

(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)
М. П.
Виконавець
Заповнює виконавець
(найменування підприємства, організації, юридична адреса)
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік,
Назва заміненого
Дата проведення
Підпис виконавця,
комплектуючого виробу, ремонту (рік, місяць, номер пломбіратора
складової частини
число)

(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)
(підпис)
М. П.
Виконавець
Заповнює виконавець
(найменування підприємства, організації, юридична адреса)
Номер, за яким товар взято на гарантійний облік,
Причина ремонту Назва заміненого
Дата проведення ремонту Підпис виконавця,
комплектуючого виробу, (рік, місяць, число)
номер пломбіратора
складової частини

N _________

Додаток 5 до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної
Форма N 4-гарант
заміни технічно складних побутових товарів
Виробник (продавець)
(найменування підприємства, організації, юридична адреса)
Ідентифікаційний код
Код згідно з ДКУД:
згідно з ЄДРПОУ:
N__________________
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
на гарантійний ремонт протягом _____ років (місяців) гарантійного терміну експлуатації
Заповнює виробник (продавець)
Найменування товару згідно з
нормативним документом, марка:
Заводський номер
Дата виготовлення
(рік, місяць, число)

Додаток 5 до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни
Форма N 4-гарант
технічно складних побутових товарів
Виробник (продавець)
(найменування підприємства, організації, юридична адреса)
Ідентифікаційний код
Код згідно з ДКУД:
згідно з ЄДРПОУ:
N__________________
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН
на гарантійний ремонт протягом _____ років (місяців) гарантійного терміну експлуатації
Заповнює виробник (продавець)
Найменування товару згідно з
нормативним документом, марка:
Заводський номер
Дата виготовлення
(рік, місяць, число)

