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(NC3651)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu

• czajnik ze stali nierdzewnej

• dzbanek z pokrywą i sitkiem 

• taca z kablem zasilającym

• instrukcja obsługi.

Szczegóły produktu

1. Wylewka z filtrem

2. Przycisk ON/OFF (czajnik)

3. Wskaźnik temperatury

4. Przycisk ON/OFF (płyta grzewcza)

5. Płyta grzewcza

Użytkowanie

Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić urządzenie. Należy wypełnić czajnik jeden lub dwa

razy maksymalną ilością wody, zagotować wodę i wylać.

Tacę należy postawić na czystej, suchej i płaskiej powierzchni. Następnie należy podłączyć tacę do

źródła zasilania, podłączając przewód zasilający do wolnego gniazdka elektrycznego.

Kolejno  należy  wypełnić  sitko  herbatą  i  włożyć  filtr  do  dzbanka.  Następnie  należy  umieścić

dzbanek na płycie grzewczej.

Czajnik ze stali nierdzewnej należy wypełnić wodą. Należy zwrócić uwagę na wskaźnik poziomu

wody. Poziom wody nie powinien przekraczać znaku max.

Należy umieścić pokrywę i postawić czajnik na odpowiednim miejscu na tacy.

Następnie należy włączyć płytę grzejną, aby rozgrzać dzbanek. Przełącznik ON/OFF (płyta grzejna)

należy ustawić na pozycję I. Lampka kontrolna zapala się, a tym samym wskazuje, że płyta grzejna

pracuje.

Następnie należy włączyć czajnik, przechylając czerwony przełącznik poniżej uchwytu do pozycji

I.
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Gdy woda się zagotuje, czajnik wyłączy się automatycznie.

Następnie można wlać wodę z czajnika do dzbanka. 

Należy umieścić pokrywę na dzbanek, aby herbata nie ochłodziła się zbyt szybko. Po zaparzeniu

herbaty należy wyjąć filtr z dzbanka. 

Jeśli  nie  chcesz  dłużej  ogrzewać  dzbanka,  należy  wyłączyć  płytę  grzewczą,  przechylając

przełącznik na pozycję 0. Następnie należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Czyszczenie i przechowywanie

Należy upewnić się,  że urządzenie jest  wyłączone: czerwony przełącznik czajnika i  przełącznik

płyty  grzewczej  musi  być  ustawiony na 0.  Przed czyszczeniem należy  odłączyć  urządzenie  od

zasilania.  Należy  pozostawić  urządzenie  do  całkowitego  ostygnięcia.  Z  czajnika  należy  wylać

wodę.

Dzbanek z pokrywą i filtrem należy wyczyścić w gorącej wodzie z mydłem za pomocą ściereczki

lub gąbki. Wszystkie części należy opłukać ciepłą wodą i osuszyć.

Wnętrze czajnika można wyczyścić wilgotną ściereczką.

Inne części urządzenia można wyczyścić za pomocą lekko zwilżonej ściereczki.

Nie  należy  używać  żadnych  rozpuszczalników  ani  środków ściernych  i  wszelkich  metalowych

przedmiotów.

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.

• Przed  każdym  użyciem  należy  sprawdzić  urządzenie  pod  względem  uszkodzeń.  Jeżeli

urządzenie,  przewód lub wtyczka mają widoczne uszkodzenia,  urządzenie nie  może być

używane. Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub zostało upuszczone.
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• Należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego przed czyszczeniem lub jeśli nie jest

używane.

• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego

• Urządzenia należy używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

• Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy!

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami

sensorycznymi czy umysłowymi, lub z brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że są

one  nadzorowane  przez  osobę  odpowiedzialną  za  ich  bezpieczeństwo  lub  otrzymały

instrukcje jak korzystać z narzędzia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się

urządzeniem.

• Przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.

• 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 oświadcza, że produkt NC3651 jest zgodny z dyrektywą dotyczącą bezpieczeństwa

produktu 2001/95/EG, dyrektywą EMV 2004/108/EG, dyrektywą niskiego napięcia  2006/95/EG

i dyrektywą RoHS 2011/65/EU.
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