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Інструкцію з експлуатації треба уважно 

прочитати, діяти відносно до вказівок, що 
містяться в ній, і добре зберігати!  

Вказівки з техніки безпеки  

Даний прилад призначений для домашнього 

використання, або для використання в 

некомерційній, побутовій середі. Побутова 

середа включає службові зони в магазинах, 

офісах, сільськогосподарських та інших малих 

підприємствах, а також зони для гостей в готелях 

типу „ночівля та сніданок“, малих готелях та 

житлових будівлях аналогічного типу.  

! Небезпека враження електричним струмом 
і пожежі  

Прилад дозволяється під’єднувати і 

експлуатувати лише відповідно до даних на 

заводській табличці.  

Особам (включаючи дітей) зі зниженим 

сенсорним сприйняттям або з обмеженими 

розумовими здібностями, або з недостатнім 

досвідом і знаннями дозволяється користуватися 

приладом лише під наглядом або за умови, що 

особа, яка відповідає за їх безпеку, 

проінструктувала їх стосовно користування 

приладом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Не залишайте дітей без нагляду, щоб вони не 

грали з приладом.  

Не підпускайте дітей до приладу.  

Дозволяється користуватися приладом, лише 

якщо шнур і сам прилад не пошкоджені.  

Після користування або при несправностях 

витягуйте штепсель з розетки.  

Щоб уникнути небезпек, ремонтувати прилад, 

напр., міняти пошкоджений шнур, дозволяється 

лише в нашій сервісній майстерні.  

Шнур  

––не повинен торкатися гарячих предметів,  

––не можна тягнути через гострі краї,  

––не можна використовувати для перенесення 

приладу.  

Не ставте нагрівальний елемент чайника або сам 

чайник на гарячу поверхню, таку як кухонна 

плита, або поблизу неї.  

Ніколи не залишайте без нагляду увімкнений 
чайник!  
! Небезпека обварювання!  

Під час використання чайник нагрівається. Тому, 

щоб піднести чайник, беріться тільки за ручку та 

не відкривайте кришку 2 доти, доки чайник 

повністю не охолоне.  
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Деталі та елементи управління  

1 Чайник (з індикатором рівня води)  

2 Кришка  

3 Кнопка фіксатора кришки  

4 Вимикач O Увімкн./Вимкн  

5 Підсвічування (внутрішнє)  

6 Фільтр проти накипу (знімний)  

7 Нагрівальний елемент  

8 Фіксатор мережевого кабелю  

Важливо!  
Чайник 1 слід використовувати виключно з 
нагрівальним 6  
 

 

елементом 7 із комплекту поставки.  

●●Наповнюйте чайник тільки водою. Молоко або 

напої миттєвого приготування здатні підгоряти та 

можуть пошкодити прилад. Не вмикайте чайник 1 

без води та не наповнюйте його водою надмірно; 

рівень води у чайнику не повинен бути нижче 

позначки min та вище позначки max. Якщо 

налити у чайник занадто багато води, під час 

кипіння вона буде проливатися! 
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Перед першим використанням  

●●Видаліть з приладу всі наклейки та плівку.  

●●Зніміть мережевий кабель з фіксатора 8, 

відмотайте його на необхідну довжину та 

під′єднайте до розетки.  

●●Двічі наповніть чайник 1 чистою водою, 

доведіть її до кипіння та злийте, щоб повністю 

очистити чайник.  

●●Під час першого кип’ятіння води додайте до 

неї столову ложку білого оцту.  

Кип‘ятіння води  

●●Налийте у чайник питну воду через носик або 

відкриту кришку 2 (натисніть кнопку 3, щоб 

відкрити кришку).  

●●Наливаючи воду, слідкуйте за позначками 

рівня води min та max!  

●●Закрийте кришку 2, зафіксувавши її положення 

(пролунає коротке клацання), та поставте 

чайник 1 на нагрівальний елемент 7.  

●●Натисніть вимикач O Увімкн./Вимкн. 4, 

спалахне лампа підсвічування 5.  

●●Після завершення кип‘ятіння води чайник 

автоматично вимкнеться, лампа підсвічування 5 

згасне.  

 

Чайник також можна вимкнути у будь- який 

момент, повторно натиснувши вимикач O 

Увімкн./Вимкн. 4.  

Увага! Якщо зняти чайник 1 з нагрівального 

елементу до завершення процесу кип’ятіння, а 

потім повторно встановити його на нагрівальний 

елемент, кип‘ятіння води продовжено не буде.  

Інструкції: Вмикайте чайник тільки із закритою 

кришкою 2 та встановленим на місце фільтром 

проти накипу 6.  

Унаслідок протікання фізичних процесів на 

нагрівальному елементі 7 може утворюватися 

конденсат. Це є нормальне явище, яке не 

свідчить про пошкодження герметичності чайника 

1.  

Після кожного кип’ятіння води дайте чайнику 

остигнути 5 хвилин, перш ніж наповнювати його 

водою повторно.  

Не вмикайте прилад, якщо чайник 1 є порожнім, 

інакше спрацює датчик перегріву, і прилад буде 

вимкнено автоматично.  

Чищення та догляд  

! Небезпека враження електричним струмом!  

Ніколи не занурюйте прилад у воду та не мийте 

його у посудомийній машині!  

Не використовуйте пароочисник.  
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●●Витягніть вилку мережевого кабелю.  

●●Протріть зовнішню поверхню чайника 1 та 

нагрівального елемента 7 лише зволоженою 

ганчіркою. Не використовуйте абразивних 

засобів для чищення.  

●●Зніміть фільтр проти накипу 6, занурте його у 

слабкий розчин оцту та прополощіть у чистій 

воді.  

●●Ополосніть чайник 1 та фільтр проти накипу 

6 чистою водою.Robert Bosch Hausgeräte GmbH 

TWK77.. 10/2009 7 uk  
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Очищення від накипу  

Регулярне видалення накипу:  

––продовжить термін служби приладу;  

––забезпечить його безвідмовну працездатність;  

––дозволить заощаджувати електроенергію.  

Для очищення чайника 1 від накипу 

використовуйте оцет або засіб для видалення 

накипу, наявний у продажу.  

●●Наповніть чайник 1 водою до позначки 1.5 та 

доведіть її до кипіння. Потім додайте до води 

трохи білого оцту та дайте воді відстоятися 

декілька годин. Також можна використовувати 

спеціальний засіб для видалення накипу згідно 

інструкцій його виробника.  

●●Потім ополосніть чайник 1 та фільтр проти 

накипу 6 чистою водою.  

Увага! Не використовуйте для видалення накипу 

тверді предмети, які можуть пошкодити 

герметичність чайника.  

Корисна порада: у випадку щоденного 

використання чайника накип слід видаляти 

частіше.  

Самостійне усунення дрібних несправностей  

Прилад не нагрівається, лампа підсвічування 5 
не спалахує – спрацював датчик перегріву 

 
   Дайте чайнику 1 охолонути деякий час і повторно 

увімкніть прилад.  

Прилад вимикається до завершення кип’ятіння 

води – у чайнику утворився надмірний накип.  

●●Видаліть накип згідно вищенаведених 

інструкцій.  

Утилізація A  

Цей прилад має маркування відповідно до 

європейської директиви 2002/96/ЄС стосовно 

відпрацьованих електричних і електронних 

приладів (waste electrical and electronic equipment 

– WEEE). Ця директива задає рамки для прийому 

на території ЄС відпрацьованих приладів на 

вторсировину.  

Про актуальні можливості для утилізації можна 

дізнатися в спеціалізованому магазині.  

Гарантія виробника 

Якщо Вам необхідна інформація або 
обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, 
відвідайте веб-сайт компанії BOSCH:  
www.bosch-home.com.ua або зверніться до 
Центру обслуговування клієнтів BOSCH у Вашій 
країні (телефон можна знайти на гарантійному 
талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру 
обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого 
дилера BOSCH. 
 

http://www.bosch-home.com.ua

