
WK 61 | WK 62
WK 80 | WK 85 

Ykp Інструкція з експлуатації Електрочайник



Зміст

Вступ ................................................. 3
Інформація про дану інструкцію   ............. 3
Належне використання .......................... 3
Обмеження відповідальності ................... 4
Сервісне обслуговування ........................ 4
Безпека ............................................. 5
Небезпека: електричний струм ................ 5
Основні вказівки щодо техніки безпеки ...... 5
Увімкнення приладу .............................. 6
Розпакування ...................................... 7
Утилізація упаковки .............................. 7
Вимоги до місця встановлення ................. 7
Підключення до електромережі ............... 8
Перед першим використанням ................. 8
Робота з приладом ................................ 9
Вказівки щодо техніки безпеки ................ 9
Кип’ятіння води ..................................10

Фільтр накипу .....................................10
Захист від роботи «всуху» і 
від перегріву   ....................................10
Вимкнення приладу при зніманні 
його з бази ........................................10
Чищення та догляд ..............................11
Вказівки щодо техніки безпеки ...............11
Чищення ...........................................11
Видалення накипу ...............................11
Утилізація ..........................................12
Гарантія  ...........................................12



YkpВступ
Шановний покупець!
Ви зробили правильний вибір, придбавши 
електрочайник WK 61/WK 62 – продукт 
загальновизнаної високої якості. Дякуємо 
вам за покупку.

Інформація про дану інструкцію  
Дана інструкція з експлуатації є невід’ємною 
частиною електрочайника (у подальшому 
– приладу) і містить важливі вказівки 
щодо належного використання приладу та 
догляду за ним.
Інструкція з експлуатації повинна завжди 
зберігатися порядом із приладом. Усі, 
хто вмикають, використовують та чистять 
прилад, мають уважно прочитати інструкцію 
та діяти за наданими в ній вказівками.
При передаванні приладу наступному 
власнику передайте дану інструкцію разом 
із приладом.
Дана інструкція може не охоплювати всі 
варіанти використання приладу. За більш 
детальною інформацією або при виникненні 

проблем, які не згадуються або не повністю 
розкриті в даній інструкції, звертайтесь до 
сервісного центру Graef або до магазину, де 
ви придбали прилад.

Належне використання
Даний прилад не призначений 
для професійного використання. 
Використовуйте його лише для кип’ятіння 
води. Прилад не призначений для 
приготування супу, кип’ятіння молока та 
інших рідин, а також продуктів у скляній та 
жерстяній тарі.
Прилад призначений для використання в 
домашніх умовах, а також:

•  на кухнях для співробітників магазинів та 
офісів;

•  у сільськогосподарських закладах;

•  особами, що мешкають у готелях, мотелях 
та інших 

подібних закладах;

•  у готелях типу «Bed&Breakfast».
Важливо!



Використовуйте прилад лише у побутових 
умовах!
Будь-яке інше використання приладу 
вважається неналежним.
Обережно!
Неналежне використання приладу є 
небезпечним!
Прилад, що використовується неналежним 
або іншим від зазначеного вище чином, 
являє собою небезпеку.

• Використовуйте прилад виключно 
належним чином.

• Дотримуйтесь наведених у даній інструкції 
правил з користування приладом.

Будь-які претензії стосовно шкоди, 
яка виникла внаслідок неналежного 
використання приладу, вважаються 
недійсними.
Ризик несе виключно користувач.

Обмеження відповідальності
Усі технічні та інші дані та вказівки щодо 

встановлення, роботи приладу та догляду 
за ним, що містяться у даній інструкції 
з експлуатації, є найбільш актуальними 
на момент друкування даної інструкції і 
складені з урахуванням нашого досвіду та 
знань.
Претензії стосовно інформації, зображень 
та описань, наданих у даній інструкції з 
експлуатації, не приймаются.
Виробник не несе відповідальності за 
шкоду, що була викликана:

• недотриманням вказівок, наданих у даній 
інструкції з експлуатації;

• неналежним використанням приладу;

• неналежним ремонтом приладу;  

• технічними модифікаціями;

• використанням недопустимих запчастин 
Переклад здійснюється сумлінно. Ми 
не несемо відповідальності за можливі 
помилки при перекладі. 

Сервісне обслуговування
У випадку, якщо придбаний вами прилад 



Ykpнесправний, ви можете звернутися до ма-
газину, де прилад був куплений, або до 
сервісного центру компанії Graef.

Безпека
Цей розділ містить важливі вказівки щодо 
безпеки при роботі з приладом.
Неналежне використання приладу може 
завдати шкоди людям та майну. 

Небезпека: електричний струм
Обережно!
Електричний струм небезпечний для життя!
Прямий контакт з оголеними дротами або 
деталями, що знаходяться під напругою, 
небезпечні для життя!
Дотримуйтесь наступних вказівок щодо 
техніки безпеки, щоб уникнути загрози 
ураження електричним струмом:

• Не використовуйте прилад, якщо 
пошкоджений електричний шнур або 
штекер.

• Якщо пошкоджений електричний шнур, 
то перш ніж користуватися приладом, 

зверніться до виробника або до його 
сервісного центру, або до іншого 
кваліфікованого спеціаліста для заміни 
шнура.

• У жодному випадку не відкривайте корпус 
приладу! Торкання до струмопровідних 
деталей і змінення електричної та 
механічної структури приладу можуть 
призвести до ураження електричним 
струмом.

• Ніколи не торкайтесь деталей приладу, 
що знаходяться під напругою. Це може 
призвести до ураження електричним 
струмом або навіть до смерті.

Основні вказівки щодо техніки безпеки
Для безпечної роботи з приладом 
дотримуйтесь, будь ласка, наступних 
вказівок:

• Перед використанням приладу перевірте 
його на наявність зовнішніх видимих 
пошкоджень корпусу, електричного шнура 
та штекеру. Не вмикайте пошкоджений 
прилад.



•  Якщо пошкоджений електричний шнур, 
то перш ніж користуватися приладом, 
зверніться до виробника або до його 
сервісного центру, або до іншого 
кваліфікованого спеціаліста для заміни 
шнура.

•  Ремонтні роботи повинні виконуватися 
лише кваліфікованими спеціалістами або 
працівниками сервісного центру Graef. 
Неналежне ремонтування може являти 
величезну небезпеку для користувача. 
Крім того, в цьому випадку стає недійсною 
гарантія.

• Ремонтування приладу протягом 
гарантійного терміну повинно 
виконуватися лише сервісним центром 
Graef, інакше при наступних проблемах 
гарантія буде недійсною.

•  Несправні детали необхідно заміняти 
лише оригінальними запчастинами, які 
поставляються компанією Graef. 

• Даний прилад не призначений для 
використання особами (у тому числі 
дітьми) з обмеженими фізичними та 

розумовими здібностями, а також без 
відповідних знань та досвіду роботи з 
ним. За винятком тих випадків, коли 
перелічені особи знаходяться під наглядом 
осіб, відповідальних за їхню безпеку, 
або отримали від них вказівки щодо 
експлуатації приладу. 

•  Не залишайте дітей без нагляду, щоб вони 
не гралися з приладом.

•  При відключенні приладу від мережі 
беріться за штекер. Не тягніть за 
електричний шнур.

• Стежте за тим, щоб електричний шнур не 
звисав з робочої поверхні.

Увімкнення приладу
Вказівки щодо техніки безпеки
Обережно!
Дотримуйтесь наступних запобіжних заходів 
заради уникнення завдання шкоди:

• Не використовуйте пакувальні матеріали 
для ігор, існує небезпека удушення!



YkpВажливо!

• Перевірте повноту комплектації приладу 
та сам прилад на наявність видимих 
пошкоджень.

• Одразу ж повідомте про неповну 
комплектацію або пошкодження, які 
виникли через неякісне упакування або 
транспортування приладу, експедитору та 
постачальнику.

Розпакування
Розпаковуйте прилад наступним чином:

• Вийміть прилад з картонної корбки.

• Зніміть всі пакувальні елементи.

• Зніміть всі можливі наклейки, які 
розташовані на приладі (типову табличку 
не знімайте!). 

Утилізація упаковки

• Упаковка захищає прилад від можли-
вих пошкоджень при транспортуванні. 
Пакувальні матеріали виготовляються з 
урахуванням безпеки для навколишнього 

середовища та утилізаційної технології, 
і тому вони придатні для вторинної 
переробки.
Вторинна переробка пакувальних матеріалів 
зберігає сировину та зменшує кількість 
відходів. Утилізуйте непотрібні пакувальні 
матеріали у спеціально призначених для 
цього пунктах (уточніть їх місцезнаходження 
у місцевих органів влади).
Важливо!
За можливості зберігайте оригінальну 
упаковку приладу протягом всього 
гарантійного терміну, щоб у випадку 
необхідності гарантійного ремонту прилад 
можна було належним чином упакувати.

Вимоги до місця встановлення
Для безпечної та справної роботи приладу 
місце, де він буде встановлений, має 
відповідати наступним вимогам:

• Прилад потрібно встановлювати на 
твердій, рівній, горизонтальній поверхні, 
що не ковзає, з достатньою несучою 
здатністю.



• Стежте за тим, щоб прилад не впав і не 
перекинувся.

• Обирайте місце для встановлення таким 
чином, щоб діти не могли дістати до 
гарячих поверхонь приладу.

Підключення до електромережі
Для безпечної та справної роботи приладу 
при підключенні його до мережі слід 
дотримуватися наступних вказівок:

• Перед підключенням приладу порівняйте 
показники напруги та частоти, зазначені 
на типовій табличці приладу, з 
показниками вашої електромережі. Ці 
показники повинні співпадати, щоб прилад 
не пошкодився. Якщо у вас є сумніви, 
проконсультуйтесь зі спеціалістом-
електриком. 

• Переконайтесь, що електричний шнур 
не пошкоджений і не торкається гарячих 
поверхонь та гострих кутів. 

• Електричний шнур не повинен сильно 
натягуватися.

• Електрична безпека приладу гарантована 
лише у тому випадку, якщо він 
підключений до належним чином 
встановленої системи заземлення. Робота 
з незаземленими розетками заборонена. 
Якщо у вас є сумніви, попросіть 
спеціаліста-електрика перевірити вашу 
домашню проводку. Виробник не несе 
відповідальності за шкоду, викликану 
відсутністю або несправністю системи 
заземлення. Запчастини 

До даного приладу постачаються такі 
запчастини:

• База 

• Фільтр накипу
Якщо вам будуть потрібні запчастини, ви 
можете звернутися до сервісного центру.

Перед першим використанням
Перш ніж уперше скористатися приладом, 
уважно прочитайте дану інструкцію 
і збережіть її, тому що вона може 
знадобитися вам у майбутньому.
Даний прилад кип’ятить воду за кілька 



Ykpхвилин.
Налийте у контейнер приладу чисту холодну 
воду і закип’ятіть її, щоб прочистити 
прилад. Цю воду потім вилийте. 

Робота з приладом
Цей розділ містить важливі вказівки щодо 
роботи з приладом.

Вказівки щодо техніки безпеки
бережно!
Дотримуйтесь наступних запобіжних 
заходів, щоб уникнути завдання шкоди:

• Не наливайте воду вище максимальної 
відмітки. Вода при кипінні може 
перелитися і обпекти вас.

• У процесі роботи приладу не відкривайте 
кришку.

• Не торкайтесь зовнішньої стінки приладу. 
Вона сильно нагрівається.

• Ніколи не занурюйте прилад і базу у воду 
або інші рідини.

• Беріть прилад лише за ручку.

• Стежте за тим, щоб у чайнику завжди була 
достатня кількість води (дно повинно бути 
покрите), щоб уникнути «сухого» кипіння.

• Ніколи не використовуйте прилад поблизу 
джерела тепла.

• Ніколи не використовуйте прилад за 
межами приміщень, надворі, зберігайте 
його в сухому місці.

• Ніколи не використовуйте прилад у ванній 
кімнаті.

• При наливанні води, після кожного 
використання, а також перед кожним 
чищенням приладу штекер має бути 
вийнятий з розетки.

• Зверніть увагу, що прилад необхідно 
використовувати лише разом із базою, 
що входить до комплекту. Ніколи не 
використовуйте базу в інших цілях.

• Вмикайте прилад лише після того, як 
налили в нього воду. Використовуйте лише 
холодну воду.

• Кришка приладу завжди повинна бути 



щільно закрита.

Кип’ятіння води

• Візьміть базу і максимально, наскільки 
можливо, розгорніть кабель.

• Зніміть прилад з бази.

• Відкрийте кришку і налийте воду у прилад.
Важливо!

• При наливанні води не перевищуйте 
максимальний рівень, позначений 
відповідною позначкою.

• Вода у приладі повинна обов’язково зна-
ходитися між середньою та максимальною 
відмітками.

• Поставте прилад на базу.

• Вставте штекер у розетку.

• Натисніть на важіль «Увімк./Вимк.»

• Прилад включений.

• Коли вода закипить, прилад вимкнеться 
автоматично.

• Якщо хочете, ви можете повторно 

скип’ятити воду, натиснувши ще раз на 
важіль «Увімк./Вимк.». Але робіть це 
не раніше, ніж через 30 секунд після 
автоматичного вимкнення приладу.

Фільтр накипу
З’ємний фільтр накипу перешкоджає 
потрапляннювапняних відкладень у чашку.

Захист від роботи «всуху» і від перегріву  
Даний прилад оснащений захистом від 
роботи «всуху» і від перегріву. Якщо 
станеться так, що ви увімкнете прилад, 
коли в ньому мало або зовсім немає води, 
він автоматично вимкнеться. Почекайте 
трохи, поки прилад охолоне. Налийте в 
нього воду і продовжуйте роботу.

Вимкнення приладу при зніманні його з 
бази
Якщо ви в процесі кип’ятіння води 
випадково знімете прилад з бази, він 
автоматично вимкнеться.



YkpЧищення та догляд
Цей розділ містить важливі вказівки щодо 
чищення та догляду за приладом.

Вказівки щодо техніки безпеки
Обережно!
Перед чищенням приладу дотримуйтесь 
таких запобіжних заходів:

• Вимкніть прилад і вийміть штекер з 
розетки.

• Дайте приладу охолонути.

• Не використовуйте агресивнi та абразивнi 
миючi засоби, а також розчинники.

Не мийте прилад під проточною водою та не 
опускайте його у воду.

Чищення
Спочатку вийміть штекер з розетки і дайте 
приладу охолонути.
Протріть зовнішню поверхню приладу 
м’якою вологою серветкою. При сильному 
забрудненні можна використовувати 
нейтральний миючий засіб.

Видалення накипу
В залежності від жорсткості води у вашому 
регіоні, на дні та на стінках стального 
контейнеру з часом утворюються вапняні 
відкладення (накип). Чим жорсткіша вода, 
тим швидше утворюється накип. Він не 
шкідливий, але впливає на роботу приладу.
Тому ми рекомендуємо вам регулярно 
видаляти накип із приладу.

• Налийте у прилад 2/3 води.

• Скип’ятіть її.

• Після того, як прилад вимкнеться, 
долийте в нього до максимальної відмітки 
звичайний оцет.

Важливо!

• Не кип’ятіть цю суміш.

• Залиште цю суміш на ніч.

• Вранці вилийте цю суміш з приладу і 
добре сполосніть його кілька разів чистою 
водою.

Важливо!
Ви можете також використовувати інші 



засоби для видалення накипу. Дотримуй-
тесь при цьому вказівок виробника.

Утилізація
Даний прилад після закінчення терміну 
служби не можна викидати разом із 
звичайним побутовим сміттям. Про це 
свідчить спеціальний символ, розташований 
на самому приладі та в його інструкції з 
експлуатації. Всі матеріали можуть бути 
використані повторно. За допомогою 
вторинної переробки матеріалів, 
повторного використання або інших 
способів використання старих приладів 
ви робите величезний внесок у захист 
навколишнього середовища. Дізнайтеся 
про місцезнаходження спеціальних пунктів 
утилізації таких приладів у ваших місцевих 
органів влади.

Гарантія 

2 роки гарантії

На даний прилад ми надаємо гарантію 

виробника, яка є дійсною протягом 24 
місяців від дати здійснення покупки. 
Гарантія надається на виробничі дефекти 
та дефекти матеріалів, використаних 
при виробництві приладу. Гарантія не 
розповсюджується на дефекти, що виникли 
в результаті неналежного поводження або 
використання приладу, а також дефекти, 
що лише у незначній мірі впливають 
на його функціонування або цінність. 
Крім того, під гарантію не потрапляють 
усунення пошкоджень, які виникли при 
транспортуванні приладу, а також дефектів, 
що виникли внаслідок ремонту, виконаного 
не в одному з сервісних центрів Graef. При 
обгрунтованих рекламаціях ми, на власний 
розсуд, або відремонтуємо несправний 
прилад, або замінимо його на справний.


