
CZAJNIK ELEKTRYCZNY 2 L STAL 
MODEL: AG437

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Czajnik elektryczny bezprzewodowy 2.0 L wykonany ze stali nierdzewnej, niezastąpiony w
każdym domu.
Cechy produktu:

• Czajnik charakteryzujący się dużą mocą przez co szybko doprowadza wodę do 
wrzenia. 

• Bardzo elegancko i estetycznie wykonany, doskonale wpasuje się w design każdej
kuchni. 

• Stal nierdzewna na zewnątrz i wewnątrz czajnika. 
• Wyposażony w obrotową podstawę 360stopni. 
• Opakowanie: kolorowe, estetyczne pudełko. 

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia
1. Przed  użyciem  czajnika  należy  sprawdzić,  czy  napięcie  wskazane  na  

tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu, odpowiada wartości napięcia
w lokalnej sieci elektrycznej.

2. Przed normalny użyciem należy wypełnić czajnik wodą   do   maksymalnego   
oznaczenia na wskaźniku poziomu wody i zagotować.  Urządzenie pozostawić  do
ostygnięcia,  a następnie - aby uzyskać  efekt  całkowitej  czystości - dokładnie 
przepłukać zimną wodą. 

3. Zdjąć  czajnik  z  podstawy  i  otworzyć  pokrywę  naciskając na przycisk 
zwalniający pokrywę w  górnej części czajnika.

4. Czajnik napełnić wodą do pożądanego poziomu.
5. Nigdy nie należy napełniać czajnika zbyt dużą lub zbyt  małą  ilością  wody 

– tzn.  odpowiednio powyżej  lub  poniżej  oznaczenia  maksymalnego lub  
minimalnego  na  wskaźniku  poziomu  wody gdyż  może  to  skutkować  słabym  
wynikiem gotowania, wyciekaniem i rozpryskiwaniem wody lub obrażeniami ciała.

6. Przed  umieszczeniem  czajnika  na  podstawie należy  upewnić  się,  że  jest  
ona ustawiona  na stabilnej, równej powierzchni.  Następnie przesunąć 
włącznik/wyłącznik do położenia włączonego (ON). Zaświeci  się  lampka  
wskaźnikowa informując o włączeniu czajnika.

7. Po  zagotowaniu  wody  czajnik  wyłączy  się automatycznie.
8. Należy zachować ostrożność podczas nalewania gorącej wody. Zbyt szybkie 

nalewanie powoduje rozpryskiwanie wody.
9. Po zakończeniu pracy, odłożyć czajnik na obrotową podstawę.

3. Specyfikacja
• Włącznik z sygnalizatorem zasilania. 
• Zasilanie: 230 V, 50Hz. 
• Moc: 1500 W 
• Stalowa płyta grzewcza 
• Automatyczny wyłącznik 
• Obrotowa podstawa 360 st. 
• Długość kabla: ~60cm 
• Ochrona przed przegrzaniem 
• Duża pojemność 2.0L 
• Wymiary: 185 x 185 x 230mm 

4. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od 

zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Przed czyszczeniem 

urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania. Nie stosować do czyszczenia 
środków ściernych ani agresywnych detergentów i rozpuszczalników.

• Nigdy nie należy zamaczać podstawy w wodzie lub innej cieczy. Czajnika i 
podstawy nie wolno nigdy myć w zwywarce do naczyń.

• Jeżeli wnętrze czajnika pokrył kamień, należy wlać ocet i pozostawić na 30 minut, 
a następnie dokładnie wypłukać wodą lub zastosować odkamieniacz w płynie.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: 
http://www.aptel.pl
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