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ОСНОВНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 

• Приладом не можуть користуватися особи (в тому числі і діти) з 

обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також з 

відсутністю досвіду і навичок. Виняток становлять випадки, коли такі особи 

перебувають під наглядом і були навчені безпечному користуванню 

приладом відповідною особою, відповідальною за їх безпеку. 

• Діти повинні перебувати під наглядом, щоб вони не могли гратися з 

приладом. 

• Очищення та обслуговування приладу, що входять в обов’язки користувача, 

не повинні доручатися дітям без нагляду. 

• Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду для очищення. 

• Цей прилад призначено виключно для застосування в домашніх умовах. 

Не передбачено використання в: Не передбачено його використання в 

приміщеннях, призначених для приготування їжі для персоналу магазинів, 

офісів та інших робочих місць, в агротуристичних комплексах, готелях, 

мотелях та інших структурах, призначених для прийому гостей, в пансіонах. 

• Якщо вилка або шнур живлення пошкоджено, їх заміну слід виконувати 

тільки в сервісних центрах щоб уникнути будь-якого ризику. 

• Уникайте потрапляння води на роз'єм. 

• Будь-яке неналежне застосування може стати причиною травм. 

• Поверхня нагрівального елементу після використання зберігає залишкове 

тепло. 

• Не перевищуйте позначений максимальний рівень. При перевищенні такої 

позначки гаряче молоко може вийти з-під кришки і спричинити опіки. 

• Користуйтеся приладом тільки з доданою підставкою. 

ТІЛЬКИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКІВ: 

• Цим приладом можуть користуватися діти віком 8 років і старше, якщо 

вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного 

користування приладом і усвідомлюють можливі небезпеки. Очищення та 

обслуговування приладу, що входять в обов’язки користувача, не повинні 

виконуватися дітьми, які молодше 8 років і перебувають без нагляду. 

Тримайте прилад і шнур живлення в місцях, недоступних для дітей молодше 

8 років. 

• Приладом можуть користуватися люди з обмеженими фізичними, 

сенсорними або розумовими здібностями, а також люди без необхідного 

досвіду і навичок за умови, що вони перебувають під наглядом або отримали 

інструкції про безпечне використання приладу і усвідомлюють існуючі 

небезпеки. 

• Діти не повинні гратися з приладом. 

• Завжди відключайте електричне живлення, якщо прилад залишається без 

нагляду, а також перед його складанням, розбиранням або очищенням. 

 Поверхні, на яких зображений даний символ, нагріваються під час 

роботи приладу (символ є тільки на деяких моделях). 



ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ 

Символи, що використовуються в інструкції 

Даними символами супроводжуються важливі 

вказівки. 

Потрібно обов'язково дотримуватися таких 

попереджень. 

Небезпечно! 
Недотримання даних заходів безпеки може 

призвести до небезпечного для життя ураження 

електричним струмом. 

 Увага! 
Недотримання інструкції може призвести до травм 

або до пошкодження приладу. 

Небезпека опіків! 
Недотримання даних заходів безпеки може 

призвести до ошпарювання або до опіків. 

Примітка. 
Даний символ вказує на рекомендації і важливу 

інформацію для користувача. 

Небезпечно! 
Прилад працює від електричного струму, який 

може стати причиною електричного ураження. 

Тому дотримуйтесь таких правил безпеки: 

• не торкайтеся приладу мокрими руками або 

ногами; 

• не торкайтеся штепсельної вилки мокрими 

руками; 

• переконайтеся в наявності постійного вільного 

доступу до електричної розетки, тому що тільки в 

цьому випадку можна швидко витягнути вилку за 

необхідності; 

• за необхідності витягнути вилку з розетки 

тримайтеся лише за вилку; ні в якому разі не 

тягніть за шнур, оскільки так можна його 

пошкодити; 

• для повного відключення приладу витягніть 

вилку з електричної розетки; 

• у випадку несправності приладу не намагайтеся 

його лагодити самостійно. 

Вимкніть прилад, витягніть вилку з розетки і 

зверніться до служби технічної допомоги. 

• Перед виконанням будь-яких дій з очищення 

вимкніть прилад, витягніть вилку з електричної 

розетки і дайте приладу охолонути. 

 Увага! 
Зберігайте пакувальний матеріал (пластикові 

пакети, пінопласт) в місцях, недоступних для 

дітей. 

 

Небезпека опіків! 
Під час використання не торкайтеся нагрітих 

частин приладу. Користуйтеся кнопками або 

рукоятками. 

Інструкції з використання 

Перед використанням приладу уважно прочитайте 

цю інструкцію. Недотримання цих інструкцій 

може призвести до травм і до пошкодження 

приладу. 

Виробник не несе відповідальності за збитки, 

отримані внаслідок недотримання вимог інструкції 

з використання. 

Примітка. 

• Дбайливо зберігайте цю інструкцію. Вона 

повинна супроводжувати прилад і у випадку 

передачі його іншому власнику. 

• Після зняття упаковки перевірте цілісність 

приладу і його комплектність. 

• Не користуйтеся приладом при виявленні явних 

пошкоджень. Зверніться до служби техпідтримки. 

• Користуйтеся приладом, коли він знаходиться на 

рівній поверхні. 

• Не перевищуйте рекомендовану максимальну 

кількість молока, що відповідає двом позначкам 

всередині ємності (див. рис. 3). Дотримуйтесь 

позначки мінімального рівня. 

• Перед увімкненням приладу переконайтеся, що 

кришка ретельно закрита. 

• Після кожного користування приладом 

дочекайтеся його охолодження, добре очистіть 

ємність для молока, кришку та комплектуючі. 

Забороняється миття в 

посудомийній машині. 

• Не використовуйте для очищення приладу 

розчинники, абразивні миючі засоби або спирт. 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

Габаритні розміри DxHxL: 118x199x168 мм 

Довжина шнура: 0,75 м 

Вага: 0,84 кг 

 

Прилад відповідає таким європейським 

директивам ЄС: 

• директиві про низьку напругу 2006/95/ЄС та 

подальшим поправкам; 

• директиві про електромагнітну сумісність EMC 

2004/108/ЄС і подальшим поправкам; 



• європейському регламенту про застосування 

електрообладнання в режимі очікування 1275/2008 

• Матеріали та предмети у контакті з харчовими 

продуктами відповідають приписам 

Європейського регламенту 1935/2004. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип виробу         див. заводську табличку на 

корпусі пристрою 

Модель:                         " 

Напруга:                        " 

Частота:                         " 

Потужність:                  " 

 

Зроблено в Китаї для: 

De'Longhi Appliances s.r.l. 

via L.Seitz, 47 31100 Treviso Italy 

Де'Лонгі Апплайансіз С.Р.Л. 

Віа Л. Зейц, 47 31100 Тревізо Італія 

 

Імпортер на території України: 

ТОВ «ДЕЛОНГ УКРАЇНА» 

04050, м.Київ, вул. Студентська 5-7 В, 

тел. +38 (044) 586 98 51 

 

Виріб використовувати за призначенням 

відповідно до інструкцій з експлуатації. Термін 

служби виробу складає 2 роки з дати продажу 

споживачеві. 

 

Дату виготовлення виробу можна визначити за 

серійним номером, розташованого на корпусі 

вироби (Сер. № ASSCC, де A – остання цифра 

року виготовлення, SS – виробничий тиждень, CC 

– дата друку, розрахована автоматично з 1992 р. 

Приклад: Сер. № 30411, рік виготовлення – 2003, 

виробничий тиждень – 4) 

 
 

ОПИС (стор. 2)  

1. Кришка 

2. Ручний пристрій для гарячого/спіненого молока 

3. Вінчик 

4. Ємність для молока 

5. Ручка ємності для молока 

6. Кнопка увімкнення/вибору функцій: 

 

7. Опорна основа з електричним роз'ємом 

8. Шнур живлення 

Примітка. 

Можна перервати поточне приготування в будь-

який момент, просто піднявши ємність з молоком 

з основи або один раз натиснувши на кнопку 

. 

 

Гаряче 

спінене 

молоко  
червоний 

індикатор 

Натисніть 

один раз, 

рис. 6. 

Гаряче 

молоко (без 

пінки) 

 
червоний 

миготливий 

індикатор 

Натисніть 

двічі, рис. 7. 

Холодне 

спінене 

молоко  
синій індикатор 

утримуйте 

натиснутим 

протягом 

декількох 

секунд 

(рис. 8) 

 


