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ВСТУП
ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ!

Ви придбали  професійне  устаткування.  Перш ніж  Ви  приступите  до  роботи  з  ним,  обов'язково

ознайомтеся із справжнім Паспортом і зберігайте його протягом всього терміну експлуатації устаткуван-

ня. 

Пам'ятаєте, що, виконуючи всі вказівки, викладені в даному Паспорті, Ви тим самим продовжите те-

рмін експлуатації устаткування і уникнете травм обслуговуючого персоналу. 

Ми сподіваємося, що наші рекомендації максимально полегшать Вам роботу з устаткуванням.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Устаткування призначене для кип'ячення води, зберігання і розлива гарячої води при приготуванні

гарячих напоїв (розчинної кави, гарячого шоколаду, бульйону), а також приготування глінтвейну.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель DK-PU-100 DK-PU-200 DK-PU-300 DK-PU-400

Опис Настільний, автономний

Габаритні розміри
(діаметр х 
висота), мм

285х470 320х580 435х490 435х582

Установочна потужність,
кВт

2,40 2,40 2,40 2,40

Параметри електромере-
жі

220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1

Маса, кг 3,8 5,25 7,7 8,6

Матеріал корпуса Нерж.сталь Нерж.сталь Нерж.сталь Нерж.сталь

Ємність резервуара, л 10,0 19,0 30,0 40,0

Час кип'ячення повного 
резервуару, хв

25 35 60 80

Діапазон регулювання 
температури, 
оС

30 – 110 30 – 110 30 – 110 30 – 110

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Кип’ятильник 1 шт.

Паспорт 1 шт.
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ПОРЯДОК РОБОТЫ
ОСНОВНІ ВУЗЛИ УСТАТКУВАННЯ

1 кришка

2 корпус

3 мірне скло

4 кран

5 світовий індикатор

6 мережевий вимикач

7 ручка термостата

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВКЛЮЧЕННЯМ

1. Розпакуйте устаткування, встановіть його на стійку підставку заввишки 800 – 900 мм з рівною гори-

зонтальною поверхнею. Поверхня має бути сухою і чистою. Підставка повинна витримувати вагу

устаткування. 

2. Вийміть аксесуари з упаковки. Видаліть захисну плівку з поверхонь нерж.сталі. 

3. Очистіть устаткування відповідно до інструкцій розділу «Обслуговування і догляд».

ВКЛЮЧЕННЯ УСТАТКУВАННЯ
1. Переконаєтеся в тому, що ручка термостата (7) знаходиться в положенні «0». 

2. Відкрийте кришку (1). Залийте в резервуар холодну питну воду не менше, ніж на 1/2 об'єму. 

Рівень води в резервуарі повинен знаходитися між мінімальною і максимальною відмітками. 

3. Закрийте кришку (1). 

4. Ввімкніть електроживлення (вставте вилку мережевого шнура в розетку).

5. Ввімкніть устаткування в мережу за допомогою мережевого вимикача (6). При цьому повинне спала-

хнути підсвічування вимикача, що оповіщає про те, що устаткування включене. 

6. Задайте потрібну температуру за допомогою ручки термостата (7). 

7. При  цьому  повинен  спалахнути  світловий  індикатор  (5),  що  оповіщає  про  те,  що  нагрівальний

елемент включений. 

8. Як тільки вода нагріється до заданої температури, світловий індикатор (5) згасне. Воду можна роз-

ливати.

9. При пониженні температури води на 5 – 10оС відносно заданого значення температури відбудеться

включення нагрівального елементу і спалахне світловий індикатор (5). 

10. При встановленні температури, близької до 100оС, устаткування постійно знаходитиметься в режимі

кип'ячення. Нагрівальний елемент відключиться лише в тому випадку, якщо устаткування буде від-

ключено  від  мережі  за  допомогою  мережевого  вимикача  (6)  або  якщо  буде  задана  нижча

температура за допомогою ручки термостата (7).
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11. При виникненні необхідності долити в резервуар свіжою води слід спочатку відключити устаткуван-

ня від мережі за допомогою мережевого вимикача і злити з резервуару гарячу воду, що залишилася.

Після цього можна залити в резервуар холодну питну воду. 

Не рекомендується змішувати гарячу воду з холодною.

ВИМКНЕННЯ УСТАТКУВАННЯ
1. Оберніть ручку термостата в положення «0». 

2. Відключіть устаткування від мережі за допомогою мережевого вимикача. 

3. Відключиіть електроживлення (вийміть вилку мережевого шнура з розетки).

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД
Перед виконанням будь-яких робіт по обслуговуванню необхідно відключити електроживлен-

ня і дати устаткуванню охолонути до кімнатної температури. 

Не допускається використовувати для очищення устаткування абразивні матеріали, металеві

губки і щітки, предмети, що колють і ріжуть, агресивні хлормістячі чистячі засоби, бензин, кисло-

ти, луги і розчинники.

Не допускається занурювати устаткування у воду або іншу рідину, мити устаткування під пря-

мим струменем води, мити устаткування в посудомийній машині. 

Стежите за тим, щоб вода не попала на панель управління устаткування.

Корпус устаткування слід періодично протирати чистою вологою губкою або тканиною. 

Резервуар устаткування слід спорожняти і наповнювати свіжою водою не менше 1 разу в день. При

необхідності поверхні резервуару можна очистити за допомогою м'якої щітки. 

Очищення  від  накипу.  У  районах  з  жорсткою  водою  можливе  відкладення  накипу  («водяного

каменю») довкола нагрівального елементу. В цілях збільшення терміну служби рекомендується регуля-

рно, не рідше за 1 раз на тиждень, проводити процедуру очищення устаткування від накипу:

1. Залийте в резервуар 200 мл свіжовичавленого або відновленого лимонного соку. 

2. Залишити на 5 – 6 хв. 

3. Обробіть поверхню нагрівального елементу м'якою щіткою. 

4. Повторюйте процедуру, описану вище (пп.1 – 3) до тих пір, поки накип не буде повністю видалений.

5. Злийте сік і витріть поверхні чистою сухою тканиною.

6. Залийте в резервуар трохи чистої води. Очищайте нагрівальний елемент за допомогою м'якої щітки

до тих пір, поки запах і присмак лимонного соку не будуть повністю усунені. 

7. Устаткування готове до роботи. 

Якщо  устаткування  не  використовуватиметься  протягом  довгого  часу  (вихідні,  канікули  і

тому подібне), необхідно відключити електроживлення і ретельно очистити устаткування.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
1. Не допускається установка і експлуатація устаткування на відкритому повітрі. 

2. Не допускається установка і зберігання устаткування в приміщенні з температурою повітря менш

5оС, оскільки це може привести до виходу його з ладу

3. Установка устаткування і підключення до електромережі здійснюється лише кваліфікованими фахі-

вцями. 
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4. Для  підключення  однофазного  устаткування  повинна  використовуватися  трипровідна  схема  із

заземленням.

5. Не допускається установка і експлуатація устаткування поблизу джерел тепла (газових і електри-

чних плит, печей і тому подібне). 

6. Устаткування призначене для установки на стійкій підставці заввишки 800 – 900 мм з рівною гори-

зонтальною поверхнею. Поверхня має бути сухою і чистою. Підставка повинна витримувати вагу

устаткування.

7. Стежте за тим, щоб мережевий шнур не перегибався через край підставки і не торкався гострих і га-

рячих предметів. Не перекручуйте і не деформуйте шнур, не ставте на нього важких предметів. При

відключенні устаткування від мережі не тягніть за шнур, завжди беріться за вилку. Не беріться за

шнур і вилку мокрими руками. 

8. Забороняється експлуатація устаткування з пошкодженим мережевим шнуром. 

9. Устаткування  призначене  для  кип'ячення  питної  води  і  приготування  глінтвейну.  Використання

устаткування не за призначенням не допускається.

10. При використанні устаткування для кип'ячення води резервуар слід наповнювати лише холодною

питною водою. Щоб уникнути утворення накипу («водяного каменя»), а також в цілях поліпшення

смаку готового напою настійно рекомендується використання фільтрованої води. 

11. Не допускається включення устаткування в мережу, якщо резервуар не заповнений водою хоч би

наполовину. Рівень води в резервуарі не має бути вище за максимальну відмітку.

12. Під час роботи з устаткуванням щоб уникнути опіків слід дотримуватися обережності. Не чіпайте

вузли устаткування руками. 

13. Не допускається залишати ввімкнене устаткування без нагляду. 

14. Не допускається розливати воду в процесі її кип'ячення. 

15. Під час роботи кришка резервуару має бути завжди закрита. 

16. При відкритті кришки слід бути обережним, оскільки її внутрішні поверхні можуть бути гарячими, а

також можливий викид пари з резервуару.

17. Не допускається переміщати устаткування, якщо воно включене в мережу, а також якщо резервуар

наповнений гарячою водою. Перед перенесенням устаткування воду необхідно злити. 

18. Щоб уникнути удару електричним струмом не допускається занурювати мережевий шнур і вилку у

воду або іншу рідину. 

19. В процесі  видалення  накипу  за  допомогою сильнодіючих  засобів  рекомендується  користуватися

захисними рукавичками і маскою. Після закінчення робіт необхідно ретельно вимити руки.

20. Не допускайте розбризкування чистячого розчину і попадання його на поверхні корпусу устаткуван-

ня, оскільки це може призвести до корозії і виходу устаткування з ладу. В разі попадання розчину на

корпус слід витерти рідину досуха, а потім промити чистою водою. 

21. Забороняється проводити роботи по обслуговуванню устаткування, не відключивши електроживлен-

ня. 

22. Не допускається мити устаткування під прямим струменем води і занурювати його у воду або іншу

рідину. 

23. При виникненні будь-яких несправностей слід звернутися до служби сервісу.
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УВАГА! Роботи по очищенню устаткування від наки-
пу («водяного каменя») не покриваються гарантійни-
ми зобов’язаннями і підлягають оплаті згідно з розці-
нками, що діють.
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