
Czajnik elektryczny 0,8l
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Ważne informacje w zakresie bezpieczeństwa
 ▪ Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, a 
także osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych 
lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli 
są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego 
użytkowania urządzenia i zrozumiały związane z nim zagrożenia. 
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić 
urządzenia ani zajmować się jego konserwacją, chyba że mają 
ponad 8 lat i są pod nadzorem dorosłych.

 ▪  Trzymać urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci w wieku 
poniżej 8 lat.

 ▪ Czajnik elektryczny może być używany wyłącznie ze stosowną 
podstawką.

 ▪  Wrząca woda może pryskać poza urządzenie, gdy do czajnika wleje 
się za dużo wody lub gdy zostanie on uruchomiony z nie do końca 
zamkniętą przykrywką.

 ▪  Nie zanurzać czajnika i podstawki w wodzie.
 ▪  Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać 
wymieniony przez producenta w ramach usługi posprzedażowej, lub 
przez podobnie przeszkoloną osobę. Nieuprawnione naprawy mogą 
powodować poważne zagrożenie dla użytkowników.

 ▪  Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach 
domowych i podobnych miejscach, np.:

 ⋅ w aneksach kuchennych w sklepach, biurach i innych pomieszcze-
niach roboczych;

 ⋅ w gospodarstwach wiejskich;
 ⋅ przez gości w hotelach, motelach lub innych obiektach nocle-

gowych;
 ⋅ w pensjonatach oferujących wyżywienie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w celach czysto 
komercyjnych.
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 ▪  Po zakończeniu użytkowania wszystkie powierzchnie, które 
miały styczność z produktami spożywczymi, należy wyczyścić. 
Proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 
„Czyszczenie i konserwacja”.

 ▪  Zawsze używać urządzenia zgodnie z niniejszymi instrukcjami. 
Nieprawidłowe użytkowanie może skutkować porażeniem prądem 
lub innymi zagrożeniami.

 ▪ Uwaga! Ryzyko poparzenia! Zewnętrzne powierzchnie urządzenia 
mogą mocno się nagrzewać i utrzymywać wysoką temperaturę 
przez jakiś czas po wyłączeniu urządzenia.

Przed użyciem
Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania, która zawiera ważne infor-
macje w zakresie użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazywać następnym użytkownikom. 
Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, do jakiego jest przeznaczone, zgodnie z 
niniejszą instrukcją. Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe: 220 - 240 V~  50-60 Hz
Pobór mocy:  1650 - 1960 W
Klasa ochronności:  I

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
 ▪ Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednio zainstalowanych, uziemionych gniazdek. 

Przewód zasilający i wtyczka muszą być suche.
 ▪ Nie wolno ciągnąć kabla zasilania po ostrych krawędziach ani go ściskać. Nie pozwalać mu zwisać i 

chronić go przed ciepłem oraz tłuszczem.
 ▪ Nie ciągnąć wtyczki ani nie wyciągać jej z gniazdka mokrymi rękoma.
 ▪ Nie używać urządzenia i natychmiast wyjąć wtyczkę, jeżeli:

 ⋅ urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone;
 ⋅ woda wycieka z urządzenia;
 ⋅ zachodzi podejrzenie, że w wyniku upadku lub podobnego zdarzenia doszło do usterki 

urządzenia.
W takich przypadkach urządzenie należy wysłać do naprawy.

 ▪ Nie umieszczać czajnika na gorącej powierzchni, np. gorących płytach itp., ani nie obsługiwać w 
pobliżu otwartego ognia. Grozi to roztopieniem jego części.

 ▪ Nie umieszczać czajnika na powierzchniach wrażliwych na oddziaływanie wody, gdyż strumień 
wody może je uszkodzić.

 ▪ Nie używać urządzenia pod meblami wykonanymi z delikatnych materiałów, gdyż wydobywająca 
się z czajnika para może spowodować uszkodzenie mebli.

 ▪ Nie wolno pozostawiać działającego czajnika bez nadzoru.
 ▪ Nie włączać urządzenia bez wlanej do środka wody.
 ▪ W celu nalania wody czajnik należy zdjąć z podstawki.
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 ▪ Do czajnika należy nalewać wyłącznie czystą wodę. Nie wolno wlewać mleka, kawy itp.
 ▪ Podczas pracy urządzenia nie należy go przesuwać ani ciągnąć kabla zasilania.
 ▪ Uwaga! Urządzenie jest gorące. Istnieje ryzyko poparzenia wydobywającą się parą. Czajnik należy 

zawsze chwytać za rączkę. Nie wolno otwierać pokrywki podczas nalewania wody.
 ▪ Zawsze trzeba opróżnić czajnik do końca. Nie wolno dopuszczać do tego, aby w czajniku na długi 

czas pozostawała woda.
 ▪ Wtyczkę zasilania należy wyjąć:

 ⋅ w przypadku wystąpienia awarii podczas użytkowania urządzenia;
 ⋅ przed podjęciem czynności czyszczenia i pielęgnacji;
 ⋅ po zakończeniu korzystania z urządzenia.

 ▪ Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w przypadku niewłaściwego 
użytkowania, niewłaściwej obsługi czy napraw. W takich wypadkach niemożliwe jest również 
dochodzenie odszkodowania z tytułu gwarancji.

 ▪ Materiały służące jako opakowanie, np. torby plastikowe czy folia, nie powinny się dostawać w ręce 
dzieci. 

* W porównaniu z czajnikiem WMF LONO. Potwierdzone przez technikzuhause.de. Oszczędność 
zasobów odnosi się do zużycia materiałów i uciążliwości w transporcie. Pomiaru oszczędności energii 
dokonano poprzez zagotowanie wody do czasu automatycznego wyłączenia przy maksymalnej 
objętości wody.
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Rozpoczęcie użytkowania
Przed użyciem czajnika po raz pierwszy należy dokładnie wyczyścić jego wnętrze. W tym celu należy 
otworzyć przykrywkę, naciskając przycisk na rączce. Filtr z sitkiem gwarantuje zatrzymywanie 
większych kawałków kamienia podczas nalewania wody do szklanki. Nadmiar kabla można zwinąć pod 
podstawką urządzenia.

1. Włożyć wtyczkę do uziemionego gniazdka.
2. Do czajnika nalać pożądaną ilość wody - aż do linii wskazującej poziom maksymalny (zdjęcie  

na następnej stronie). 

3. Zamknąć przykrywkę. Tylko to zagwarantuje automatyczne zatrzymanie gotowania wody w  
odpowiednim czasie. Czajnik należy postawić na podstawce w dowolnej pozycji. Następnie 
należy nacisnąć przełącznik zasilania pod rączką. Lampka na włączniku zasilania wskaże, że 
włączyła się grzałka w urządzeniu.

Włącznik zasilania zadziała wyłącznie pod warunkiem, że czajnik zostanie postawiony na podstawce.
Do przygotowania potraw nie należy używać wody z pierwszego gotowania.
.

Automatyczne wyłączanie
Funkcja automatycznego wyłączania gotowania wyłącza czajnik zaraz po zagotowaniu wody. Czas 
wyłączenia jest dłuższy, jeśli do czajnika nalano tylko trochę wody.
Jeśli chcesz jedynie podgrzać wodę, możesz zawsze zatrzymać podgrzewanie, naciskając przełącznik 
zasilania. Podniesienie czajnika z podstawki spowoduje automatyczne wyłączenie.
Ze względów funkcjonalnych para może się wydobywać z otworów wylotowych u dołu rączki w stronę 
krawędzi podstawki. Wynika to ze względów technicznych i nie wpływa na bezpieczeństwo urządzenia.
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System bezpieczeństwa
Termostat zabezpiecza czajnik przed przegrzaniem w wyniku przypadkowego uruchomienia urządzenia 
bez wody, powodując jego wyłączenie.
Przed napełnieniem wodą należy odczekać, aż czajnik ostygnie. W razie gdyby pierwszy termostat 
nie zadziałał w wyniku nieprawidłowego użytkowania, dodatkowy regulator temperatury zapewnia 
właściwą ochronę.

Czyszczenie i konserwacja
Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić urządzenie do 
wystygnięcia. Nie wolno zanurzać czajnika w wodzie. Czyścić należy go wilgotną ściereczką z odrobiną 
płynu do mycia naczyń, po czym należy czajnik wysuszyć.
Nie wolno używać ostrych środków czyszczących lub środków o działaniu ściernym.
Czajnik jest wykonany ze stali nierdzewnej. Gdyby jednak pojawiła się rdza, to będzie to tylko osad 
powierzchniowy, który należy niezwłocznie usunąć środkiem do czyszczenia powierzchni ze stali 
nierdzewnej.
Filtr z sitkiem można wyjmować przy otwartej pokrywce i czyścić. W tym celu należy nacisnąć górny 
zacisk i pociągnąć w górę. Wkładając filtr, należy sitko umieścić w środku podstawki, a następnie 
wcisnąć je w przód, aby weszło we właściwe miejsce.

Przyczyny awarii
 ▪ Trudności z nalewaniem wody z czajnika:

 ⋅ sprawdzić sitko i usunąć z niego kamień/wyczyść sitko, jeśli będzie to konieczne.
 ▪ Czajnik wyłącza się przed zagotowaniem wody:

 ⋅ dno czajnika jest za mocno pokryte kamieniem lub nie nalano wystarczającej ilości wody.
 ▪ Czajnik się nie wyłącza:

 ⋅ pokrywka nie jest zamknięta.
 ▪ Czajnik się nie włącza:

 ⋅ czajnik nie ostygł wystarczająco po tym, jak został uruchomiony bez wody lub ze zbyt małą 
ilością wody.

Jeśli nie uda się rozwiązać tego problemu, należy oddać czajnik do naprawy.
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Urządzenie jest zgodne z dyrektywami 2006/95/WE, 2004/108/WE i 2009/125/WE.

Po zakończeniu okresu użytkowania niniejszego produktu nie wolno wyrzucać 
z normalnymi odpadami gospodarczymi, lecz należy go dostarczyć do punktu 
zbiórki sprzętów elektrycznych i elektronicznych w celu utylizacji. Materiały 
podlegają recyklingowi zgodnie z oznaczeniami. Ponowne użytkowanie, recykling 
lub inne zastosowanie starych urządzeń istotnie przyczynia się do ochrony 
środowiska. Proszę zasięgnąć informacji u władz lokalnych odnośnie odpowied-
niego punktu utylizacji. 

Instrukcja może ulec zmianom.



Producent:

WMF consumer electric GmbH
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