


1. Otwórz pokrywę aby pozbyć się pary z urządzenia. Nie dotykaj w tym momencie 
urządzenia, aby się nie poparzyć.
2. Nie należy zanurzać produktu w wodzie lub innej cieczy. Przed przystąpieniem do 
czyszczenia, załóż silikonową uszczelkę aby zasłonić porty, by do środka nie dostała 
się woda.
3. Nigdy nie używaj urządzenia w łatwopalnym otoczeniu.
4. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala dzieci.
5. Przed użyciem, upewnij się że napięcie zasilania pasuje do napięcia znamionowe-
go podanego na urządzeniu.
6. Jeśli kabel jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy u producenta lub w 
serwisie.
7. Nie należy modyfikować, rozkręcać lub naprawiać urządzenia samemu, aby nie 
doprowadzić do pożaru, porażenia lub zranienia.

• Przed użyciem urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją i zachować ją na przy-
szłość.
1. Nie należy dodawać zbyt wiele wody do urządzenia, ponieważ może ona się 
wylewać podczas nagrzewania. Maksymalny dozwolony poziom wody jest ozna-
czony na urządzeniu.
2. Nie włączaj urządzenia bez dodania do niego wody. Jeśli urządzenie się przegrze-
wa z powodu braku wody, urządzenie automatycznie przerwie pracę aby zabezpie-
czyć urządzenie przed uszkodzeniem. Odłącz urządzenie od zasilania i odczekaj aż 
ochłodnie.
3. Nie należy zostawiać urządzenia w miejscu z niebezpiecznym gazem, proszkiem, 
parą lub łatwopalnym materiałem. Urządzenie jest tylko do użytku domowego.
4. Odłącz kabel przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
5. Z urządzenia może się ulatniać nieprzyjemny zapach po pierwszym użyciu. Znik-
nie on po około trzech użyciach.
6. Nie należy zanurzać produktu w wodzie lub innej cieczy w celu czyszczeniu 
produktu.
7. Należy pozbyć się wszelkiej wody z kabla przed podłączeniem go do zasilania.
8. Nie należy przemieszczać produktu podczas gdy woda się gotuje.
9. Jeśli dodano zbyt dużo wody do urządzenia, może się ona wylewać podczas goto-
wania.
10. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
11. Nie należy podłączać urządzenie do stopera, timera lub innego drugiego urzą-
dzenia sterującego włączaniem i wyłączaniem zasilania.
12. Nie należy używać produktu do innych celów niż do których jest przeznaczony.
13. Jeśli występują problemy z urządzeniem, natychmiast przerwij użytkowanie i 
skontaktuj się z serwisem.



Widok z tyłu

Przycisk wentylatora 

Wkładka
Pokrywa
Obudowa

Wnętrze nagrzewające Przycisk zasilania 

Port zasilania Gumowa zasłonka portu 

Kabel zasilania

Nazwa produktu: Przenośny termos z funkcją czajnika
Model: DEM-DR050
Napięcie znamionowe: 220-240V~
Moc znamionowa: 300W
Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz
Pojemność znamionowa: 350mL
Wymiary urządzenia: średnica 81*217mm

1. Elegancka konstrukcja
2. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej bezpiecznej dla pożywienia.
3. Dokładne sterowanie temperaturą. Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu 
się wody.
4. Może być użyte do zagotowania wody lub transportowania jej ciepłej.



Zdejmij pokrywę

Przed użyciem, zdejmij pokrywę i połóż termos na płaskiej 
powierzchni.

Dodaj wodę do termosu

Dodaj odpowiednią ilość wody do termosu. Nie może 
przekraczać linii MAX.

Podłącz kabel zasilania

Podłącz kabel zasilania do portu. Należy używać gniazdka z 
napięciem znamionowym 220V. Nie należy podłączać do 
innych urządzeń elektrycznych.

Aktywacja funkcji

a. Po włączeniu, naciśnij przycisk zasilania. Dioda na górze 
się zaświeci i urządzenie zacznie zagotowywać wodę. Gdy 
woda się zagotuje, dioda zgaśnie i urządzenie przełączy się 
na tryb podtrzymywania ciepła.
b. Gdy woda jest zagotowana, możesz nacisnąć przycisk 
zasilania aby zatrzymać gotowania.



Zakończenie pracy

Po zagotowaniu, urządzenie przestanie działać i możesz pić wodę.
Możesz również założyć pokrywę, aby zabrać wodę ze sobą.
Po zagotowaniu wody, odczekaj 1 minutę zanim założysz pokrywę, 
aby się nie poparzyć.

Bądź ostrożny przed otwarciem pokrywy

Przed otwarciem pokrywy, naciśnij przycisk wentylacji aż para 
się kompletnie ulotni.



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, 
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega 
on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając 
jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konse-
kwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania 
zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten 
temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, 
w którym produkt został zakupiony.  

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej 
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powin-
ny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta 
dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja


