
Czajnik elektryczny 3,8 l / 2200W | Rosenstein & Söhne WSK-200.mx
(NC3787)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• czajnik

• podstawa  grzewcza  z  przewodem

zasilającym

• instrukcja obsługi.

Przygotowanie

Przed pierwszym użyciem należy napełnić czajnik

wodą  do  oznaczenia  MAX,  zagotować  i  wylać.

Czynność należy powtórzyć dwa razy.

Użytkowanie

1. Rozwiń przewód zasilający.  Wyciągnij  go przez otwór w podstawie i  podłącz do źródła

zasilania  (gniazdo).  Upewnij  się,  że  płyta  podstawy  znajduje  się  na  stabilnej  i  równej

powierzchni.

2. Obróć uchwyt w bok, aby mieć swobodny dostęp do pokrywy. Zdejmij pokrywę i napełnij

czajnik żądaną ilością czystej wody. Załóż pokrywę i rozłóż uchwyt do góry.

WSKAZÓWKA

Wypełnij czajnik ze stali nierdzewnej maksymalnie do znaku "MAX". 

3. Umieść czajnik ze stali nierdzewnej na podstawie i ustaw włącznik/wyłącznik w pozycji

włączonej (przesunąć przełącznik do góry). Włącza się czerwona kontrolka.

4. Gdy  tylko  woda  zagotuje  się,  czajnik  ze  stali  nierdzewnej  wyłącza  się  automatycznie

i gaśnie wskaźnik stanu. 

5. Jeśli  chcesz  przedwcześnie  zatrzymać  proces  gotowania,  po  prostu  ustaw  przełącznik

w pozycji wyłączonej.
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Ochrona przed przegrzaniem

Stały  regulator  temperatury  chroni  czajnik  przed  przegrzaniem  w  przypadku  przypadkowego

włączenia urządzenia bez wody lub jego zwapnienia. 

UWAGA!

Nigdy  nie  należy  otwierać  pokrywy  podczas  pracy  czajnika!  Istnieje

niebezpieczeństwo poparzenia w wyniku działania pary wodnej! Nigdy nie wolno

stawiać płyty obok źródła wody – istnieje niebezpieczeństwo zwarcia!

Czyszczenie

• Przed  przystąpieniem  do  czyszczenia  należy  zawsze  odłączyć  urządzenie  od  gniazdka

elektrycznego i pozostawić czajnik do całkowitego ostygnięcia.

• Zewnętrzną stronę czajnika oczyść miękką, wilgotną ściereczką.  Nigdy nie należy stosować

materiałów ściernych. 

• Regularnie odkamieniaj czajnik za pomocą środka odkamieniającego. Należy postępować

zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi usuwania kamienia. 

• Nigdy  nie  należy  usuwać  osadów  wapiennych  metalowymi  lub  innymi  twardymi

przedmiotami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czajnika. 

UWAGA!

Nigdy nie należy trzymać czajnika i podstawy pod bieżącą wodą! Ryzyko porażenia

prądem elektrycznym! Nigdy nie należy umieszczać czajnika w zmywarce! 

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Nie należy pozostawiać wody w urządzeniu przez dłuższy czas.
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• Stosować wyłącznie nieprzetworzoną, świeżą i czystą wodę.

• Nie wolno wlewać zimnej wody do podgrzewanego pojemnika.

• Nie należy odłączać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.

• Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z stykami

uziemiającymi. 

• Przed transportem, czyszczeniem lub serwisowaniem urządzenia i gdy nie jest ono używane,

należy odłączyć wtyczkę zasilania.

• Upewnij się, że przewód zasilający nie stwarza zagrożenia potknięciem.

• Kabel nie może zwisać z powierzchni montażowej, aby zapobiec zerwaniu urządzenia.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH niniejszym oświadcza,  że produkt NC-3787 jest  zgodny z dyrektywą w sprawie

bezpieczeństwa produktów 2001/95/WE, dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE oraz dyrektywą

RoHS 2011/65/UE.
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