




lnstrukcja bezpieczenstwa 

1. Zapoznaj si� z instrukcjq obstugi przed pierwszym uzyciem 
urzqdzenia. 
2. Przed podłączeniem czajnika do zasilania należy
sprawdzić, czy napięcie podane na urządzeniu (na spodzie
czajnika i podstawy) jest zgodne z napięciem w domu. Jeśli
tak nie jest, należy skontaktować się ze sprzedawcą i nie
używać czajnika.
3. Baza nie moze bye uzywana do innych cel6w niz do tego
przeznaczonych.
4. Nie nalezy uzywae urz<J.dzenia bez wody, aby nie
doprowadzie do jego uszkodzenia. 
5. Odtqcz urzqdzenie od zasilania, jesli nie jest uzywane. 
6. Kabel nie moze zwisae ze stotu lub dotykae gor<J.cej 
powierzchni. 
7. Nie nalezy ktase urz<J.dzenia w poblizu zr6det ciepta. 
8.  Jesli czajnik zostanie niechc<J.CY wl<J.czony, pomimo braku 
wody, wbudowane zabezpieczenie natychmiast wyt<J.czy 
urz<J.dzenie. Jesli jednak to si� wydarzy, odczekaj chwil� az
urz<J.dzenie ochtodnie, zanim dolejesz zimnej wody.
9. Upewnij się, że czajnik jest używany na twardej i płaskiej
powierzchni, której dzieci nie mogą dotknąć - zapobiega to
przewróceniu się czajnika i uszkodzeniu osoby lub czajnika.
10. Aby nie doprowadzie do pozaru, porazenia lub
zranienia, nie nalezy zanurzae kabla, wtyczek lub catego
czajnika w wodzie. 
11. Ostroznie i powoli wylewaj gor<J.C<J. wod(c z czajnika. 
12. Ostroznie dolewaj wody do czajnika, jesli jest nadal
gor<J.cy. 
13. Dzieci mogq uzywae czajnika tylko pod nadzorem 
osoby dorostej. 
14. Nie nalezy dotykae rozgrzanej powierzchni. Dotykaj 
tylko uchwytu lub przycisku czajnika. 
15. Zachowaj szczeg61n<J. ostroznose podczas 
przenoszenia czajnika, jesli posiada zagotowan<J. wod�.
16. Produkt nie jest zabawki/.
17. Nie nalezy podtqczae dodatkowych akcesori6w do
urzqdzenia. 
18. Nalezy uwazae na par� wydostajqq si� z urz<!dzenia. 
19. Odtqcz urzqdzenie od zasilania, zanim podejmiesz si(c 
jego czyszczenia lub go odtozysz. Odczekaj az ochtodnie,
zanim odkr�cisz elementy w celu czyszczenia. 
20. Pokrywa powinna bye zawsze zakryta podczas
zagotowywania wody.
21. Uszkodzony kabel powinien bye wymieniony przez
dedykowany serwis.
22. Urz<J.dzenie nie powinno bye uzywane do innych 
cel6w, niz do tego przeznaczonych. 
23. Urz<J.dzenie powinno bye uzywane tylko z podstawkq. 
24. Gor<J.ca woda moze si(c wylewae z czajnika, jesli jest jej 
zbyt duzo. 
25. Nie nalezy uzywae czajnika na zewnqtrz. 
26. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby
nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te
otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania
urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.



27. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się 

urządzeniem.

28. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i 

podobnych zastosowań, takich jak:
- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i 

innych środowiskach pracy;
- gospodarstwa rolne;
- przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach 

mieszkalnych;
- kuchnie typu "bed and breakfast".

29. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 

8 lat wzwyż, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje 

dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz 

rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny 

wykonywać czyszczenia i konserwacji, chyba że są starsze niż 
8 lat i są pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód należy 

przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku 

poniżej 8 lat.

30. Unikać rozlania cieczy na złącze.

31. Należy uważać na możliwość odniesienia obrażeń w 

wyniku niewłaściwego użycia.

32. Po użyciu na powierzchni elementu grzejnego występuje 

ciepło resztkowe.

33. Powierzchnie metalowe mogą się nagrzewać podczas 

użytkowania.

34. Zachowaj niniejszą instrukcję.

35. Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę z uziemieniem. 

Upewnij się, że gniazdko ścienne w Twoim domu jest dobrze 

uziemione.

36. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia powierzchni 

mających kontakt z żywnością znajdują się w dalszej części 

instrukcji.



UWAGA 

Nie pozw61, aby wtyczka zostata oblana wod<). 

Nie pozwól, by dziecko bawito si� sensorem urz<)dzenia. 

Bezpieczne uiytkowanie 

1. Czajnik nalezy potozyc na ptaskiej oraz stabilnej powierzchni.

2. Przed pierwszym uzyciem, napetnij czajnik do petna, zagotuj
wod�, wylej jq i wyczysc czajnik. Powt6rz ten proces kilkakrotnie,
aby pozbyc si� fabrycznych zanieczyszczen.

3. Czajnik wyt<)czy si� automatycznie po zagotowaniu si� wody.
Mozesz go tez wyt<)czyc r�cznie w dowolnym momencie
naciskajqc ON/OFF.

4. Po zagotowaniu si� wody lub wyt<)czeniu urz<)dzenia, odczekaj
kilka sekund przed ponownym wt<)czeniem urz<)dzenia.

5. Zabezpieczenie wytqczy czajnik automatycznie, jesli wt<)czysz
go bez wody. Odczekaj 15 minut przed ponownym
napetnieniem czajnika.

Pierwsze uiycie 

Przed pierwszym uzyciem, zagotuj wod� dwukrotnie i wylej jq. 

1. Przed napetnieniem czajnika wod<), odt<)cz go od bazy.

2. Otw6rz pokryw� i wypetnij czajnik wod<) (nalej od 0.5 do 
1.7L).

3. Zamknij pokryw� i potóż czajnik na bazie. Gdy baza jest 
podt<)czona do zasilania, nacisnij przycisk ON/OFF. Lampa si� 
zaswieci, co oznacza ze urzijdzenie jest podtqczone do zasilania. 
Podczas gdy czajnik jest na bazie, woda b�dzie si� zagotowywac. 
Po zagotowaniu, urzijdzenie wytqczy si� automatycznie.

UWAGA 1 Czajnik moze bye uzywany tylko gdy jest podtqczony 
do bazy. Nie nalezy otwierac pokrywy, gdy woda si� gotuje. 



Czyszczenie 

Przed przyst:ipieniem do czyszczenia, odl;:p czajnik 
elektryczny od zasilania i odczekaj, az ochtodnie. 

Nie nalezy zanurzac kable, wtyczki, bazy lub catego 
czajnika w wodzie lub innej cieczy. 

Zewn�trzna cz�sc czajnika 

Przetrzyj zewn�trznc1 cz�sc czajnika za pomocc1 wilgotnej 
scierki i nast�pnie wysusz jq za pomOGl suchej. 

Nie uzywaj zrc1cych substancji czyszczc1cych na czajniku. 

Wewn�trzna cz�sc czajnika 

Po dtugim uzytkowaniu czajnika, wewnc1trz magą 
powstawac zabrudzenia. Aby si� ich pozbyc: 

1. Napetnij czajnik do potowy wodc1 i dodaj sok z cytryny. 

2. Zagotuj wad� i zostaw jq na 15 minut przed wylaniem. 

3. Powt6rz kroki 1 oraz 2 kilka razy, az czajnik b�dzie czysty. 

Pozbądź się kamienia:
1. Napełnij czajnik wodą i octem lub sokiem z 
owoców cytrusowych. Można również użyć środka 
do usuwania kamienia. 
2. Pozostaw napełniony czajnik na 1 godzinę, a 
następnie zagotuj wodę. 
3. wylej zawartość i umyj wnętrze zimną wodą. 4. 
4. W razie potrzeby powtórz ten proces kilka razy. 
5. Aby usunąć zapach octu, należy kilkakrotnie 
zagotować wodę w czajniku, a następnie ją wylać. 
6. Wytrzyj wnętrze i zewnętrzną stronę czajnika 
ściereczką. 
7. Regularne usuwanie kamienia chroni czajnik 
przed uszkodzeniem i przedłuża jego działanie. 

Uwaga! 
Regularnie usuwaj osady kamienia z czajnika zgodnie z 

instrukcją. Przed przystąpieniem do czyszczenia czajnika 

należy odłączyć go od zasilania i poczekać, aż ostygnie.

Nie należy zanurzać urządzenia i pojemnika w wodzie 
ani innych płynach. Może to spowodować porażenie 
prądem lub pożar.

Nie nalezy czyscic czajnika za pomocq szczotek lub 
zrqcych substancji. 



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
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