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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• żeliwny imbryk o pojemności 0,9 l

z pokrywą i sitkiem

• podgrzewacz

• instrukcja obsługi.

Dodatkowo potrzebny 1 tealight.

Użytkowanie

1. Podgrzewacz należy postawić na stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni.

2. Należy zdjąć nakładkę i włożyć na środek podgrzewacza tealight.

3. Należy zapalić tealight i nałożyć nakładkę.

4. Czajnik należy opłukać przed pierwszym użyciem ciepłą wodą. Następnie należy osuszyć

czajnik miękką ściereczką.

5. Sitko należy napełnić herbatą. Należy używać tylko czarnej lub zielonej herbaty.

6. Sitko należy włożyć do czajnika.

7. Następnie należy zalać herbatę wrzącą wodą.

8. Pokrywę należy założyć na czajnik.

9. Po zaparzeniu herbaty należy wyjąć sitko.

10. Aby utrzymać ciepło herbaty należy postawić czajnik na podgrzewaczu.

Czyszczenie

Czajnika i podgrzewacza nie wolno myć w zmywarce!

• Czajnik należy wypłukać kilka razy ciepłą wodą i pozostawić do wysuszenia. Z zewnątrz

można przetrzeć czajnik miękką ściereczką.

• Podgrzewacz należy opłukać ciepłą wodą i dokładnie wysuszyć.
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• Do czyszczenia nie należy używać żadnych środków ściernych, drucianej gąbki lub innych

mogących zniszczyć produkt środków.

• Czajnik wykonany jest w środku z emalii.  Po jakimś czasie tworzy się w środku patyna

z herbaty. Jest to proces prawidłowy, dlatego też do czyszczenia należy używać wyłącznie

ciepłej wody. Nie należy używać detergentów, ponieważ nie wytworzy się patyna.

• Po  każdym  czyszczeniu  należy  dokładnie  osuszyć  czajnik,  aby  zapobiec  korozji  na

powierzchni żeliwa.

• Należy unikać kontaktu z  olejami lub soli,  ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię

czajnika lub podgrzewacza.

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!

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

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Podgrzewacz należy postawić na stabilnej i odpornej na wysokie temperatury powierzchni.

• Po wygaśnięciu tealighta należy odczekać około 30 minut, aby podgrzewacz ochłodził się. 

• Czajnik jest bardzo gorący. Należy uważać, aby uniknąć poparzenia!

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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