
Czajnik elektryczny 1.7l/1500 W/porcelana | Rosenstein & Söhne

WSK-270.rtr (NX7475)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zawartość zestawu:

• czajnik

• pokrywa

• podstawa grzewcza z przewodem

zasilającym

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz

• moc: 1500 W

• pojemność: 1,7 l

• długość kabla: 70 cm

• automatyczny wyłącznie

• waga: 1,5 kg

Przygotowanie

Przed pierwszym użyciem należy napełnić czajnik wodą do oznaczenia MAX, zagotować i wylać.

Użytkowanie

1. Podstawę grzewczą należy postawić na suchej, stabilnej i równej powierzchni.

2. Przewód zasilający należy podłączyć do gniazdka elektrycznego.

3. Należy napełnić czajnik wodą nie przekraczając znaku MAX.

4. Na czajniku należy umieścić pokrywę. Pokrywa ma 2 wystające elementy. Należy ją włożyć

pod kątem i obrócić, aby bezpiecznie zamknąć czajnik.

UWAGA!

Nigdy nie należy przekraczać poziomu MAX i używać czajnika bez pokrywy!

5. Czajnik należy postawić na podstawie.
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6. Przełącznik ON / OFF poniżej uchwytu należy ustawić na pozycji I, aby włączyć czajnik.

Dioda LED na przełączniku świeci się.

UWAGA!

Podczas pracy urządzenia, temperatura powierzchni może być bardzo wysoka!

7. Po osiągnięciu temperatury wrzenia, dioda gaśnie.

WSKAZÓWKA

Jeżeli  czajnik  zostanie  przypadkowo  włączony  bez  wody  lub  ze  zbyt  małą  ilością  wody,  jest

automatycznie wyłączany dzięki zabezpieczeniu.

UWAGA!

Pokrywa i para są bardzo gorące – istnieje ryzyko poparzenia!

Czyszczenie

Po każdym użyciu należy opróżnić i opłukać czajnik.

1. Najpierw należy odłączyć urządzenie do zasilania.

2. Czajnik należy podnieść z podstawy i wylać wodę.

3. Czajnik należy wyczyścić łagodnym detergentem i opłukać wodą.

4. Podstawę oraz zewnętrzną część czajnika można oczyścić za pomocą wilgotnej ściereczki i

wysuszyć czystą ściereczką.

5. Jeśli to konieczne, należy użyć odkamieniacza.

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 naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Urządzenie  nie  jest  przeznaczone  do  użytku  przez  dzieci  lub  osoby  o  ograniczonej

sprawności fizycznej lub umysłowej.

• Zachowaj bezpieczną odległość od innych źródeł ciepła jak na przykład kuchenki i piece.

Nigdy nie należy używać czajnika na płytę grzejną lub w pobliżu źródła gazu.
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• Należy upewnić się czy kabel nie stwarza ryzyka potknięcia

• 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

podstawy grzewczej w wodzie oraz innych płynach.

• 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

elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza,  że produkt  NX-7474 jest  zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65 /  UE,

Dyrektywą EMV 2014/30 / UE i dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 2014/35 / UE.
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