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Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet 
jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest 
to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania 
w przyszłości. 
Minimalnie w czasie trwania roszczeń z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy 
przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu 
i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. W razie transportu 
zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.
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ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat 
oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych 
i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile 
jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone 
o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie 
sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Czyszczenia 
i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia 
i o ile nie są pod nadzorem. Urządzenie i jego kabel sieciowy 
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. 
Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.

• Przed podłączeniem czajnika do gniazdka sieciowego upewnij 
się, że napięcie podane w tabliczce znamionowej jest zgodne 
z napięciem elektrycznym w gniazdku.

• Czajnik podłączaj wyłącznie do poprawnie uziemionego gniazdka.
• Czajnik jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach 

domowych oraz podobnego rodzaju pomieszczeniach, takich 
jak:
– aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu w sklepach, 

biurach i innych miejscach pracy;
– pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia 

mieszkalne;
– przedsiębiorstwa zapewniające nocleg ze śniadaniem.

• Czajnika nie umieszczaj na parapetach okien, zlewozmywaku 
z ociekaczem lub niestabilnych powierzchniach. Zawsze 
umieszczaj go na stabilnej, równej i czystej powierzchni.

• Nigdy nie używaj czajnika bezpośrednio w pobliżu wanny, 
prysznica lub basenu.

• Czajnika ani jego podstawki nie myj pod cieknącą wodą i nie 
zanurzaj go ani podstawki w wodzie lub innej cieczy.

• Czajnik eksploatuj wyłącznie z podstawką dostarczoną 
z czajnikiem. Podstawki dostarczonej z niniejszym czajnikiem 
nie stosuj z innymi typami czajników elektrycznych.
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• Czajnika stosuj wyłącznie do gotowania wody do picia i ługowania 
herbaty, mieszanek herbaty i ziół. Nie stosuj go do gotowania 
i ogrzewania innych cieczy albo żywności. Do czajnika ani sitka 
do herbaty nie wsypuj cukru ani podobnych dodatków. 

• Jeżeli czajnik umieszczony jest na podstawce, nie napełniaj go 
wodą. Przed napełnianiem zdejmij go zawsze z podstawki.

• Podczas napełniania czajnika uważaj na to, by poziom wody 
przekrywał przynajmniej ryskę minimum i nie przekraczał ryski 
maksimum. 

• Jeżeli czajnik jest przepełniony, może dojść do wytryśnięcia 
wrzątku. 

• Na wypadek przypadkowego uruchomienia pustego czajnika, 
ten wyposażony został w bezpiecznik, który chroni go przed 
uszkodzeniem.

• Przed uruchomieniem czajnika upewnij się, że wieko wewnętrzne 
i obwodowe zostało zamknięte.

Ostrzeżenie: Gorąca powierzchnia.

Ostrzeżenie:
Nie otwieraj wieka wewnętrznego ani obwodowego ani z nim 
w żaden sposób nie manipuluj, dopóki woda się gotuje.

• Nie dotykaj zagrzanej powierzchni czajnika albo sitka do 
herbaty. Może dojść do poparzenia naskórka. Do podnoszenia 
i przenoszenia czajnika używaj rękojeści. Do przenoszenia sitka 
do herbaty używaj uchwytu.

• Podczas wylewania wody z czajnika bądź nadzwyczaj ostrożnym, 
by nie doszło do poparzenia gorącą wodą lub parą. 

• Odłącz czajnik od gniazdka sieciowego, jeśli nie będziesz go 
używać, przed jego przeniesieniem lub czyszczeniem. Przed 
odłączeniem czajnika z gniazdka sieciowego przekonaj się, że 
jest wyłączony.

• Czajnika nie stawiaj na kuchence elektrycznej lub gazowej lub 
w jej pobliżu, umieszczaj go w bliskości otwartego ognia oraz 
innych urządzeń i aparatów, które są źródłem ciepła. 
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• Zadbaj o to, aby przewód zasilający nie dostał się do kontaktu 
z wodą albo wilgocią.

• Na przewód sieciowy nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów. 
Dbaj o to, by przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu 
albo by nie dotykał gorącej powierzchni. 

• Nie odłączaj czajnika od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie 
za kabel sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu 
sieciowego lub gniazdka. Przewód z gniazdka odłącza się 
ciągnąc za wtyczkę przewodu sieciowego.

• Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, jego wymianę należy 
powierzyć specjalistycznemu serwisowi. Nie wolno używać 
czajnika z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.

• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj 
czajnika sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie 
naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. 
Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty 
ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji 
jakości.
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OPIS CZAJNIKA
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1  Uchwyt wieka wewnętrznego
2  Wieko wewnętrzne
3  Wieko obwodowe 
4  Wypustka
5  Korpus szklany czajnika
6  Podstawka z panelem sterującym 

i złączem środkowym
7  Przycisk Boil / 100 °C

8  Przycisk Green Tea / 75 °C
9  Przycisk White Tea / 85 °C
0  Przycisk Oolong Tea / 90 °C
qa  Przycisk Black Tea / 95 °C
qs  Przycisk START/STOP
qd  Uchwyt sitka do herbaty
qf  Sitko do herbaty ze stali nierdzewnej
qg  Rękojeść do przenoszenia czajnika 
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CEL PRZENACZENIA CZAJNIKA

• Niniejszy czajnik nie tylko gotuje wodę, ale także ułatwia przygotowanie herbaty dzięki ustawianej 
temperaturze. Wystarczy tylko wybrać optymalną temperaturę dla wybranego typu herbat. Po 
podgrzaniu wody włóż herbatę do sitka do herbaty, sitko do herbaty umieść w czajniku i włącz tryb 
ługowania. Potem już tylko zaczekasz na sygnalizację akustyczną, która ostrzega, że czas ługowania 
został zakończony i trzeba wyjąć sitko z zaparzoną herbatą z czajnika. Funkcja automatyczna „Keep 
Warm“ umożliwia utrzymać wyługowaną herbatę gorącą przez 30 minut.

RODZAJE HERBATY 

• Herbata powstaje poprzez obróbkę liści herbaty. Według sposobu obróbki dzielimy herbatę na cztery 
podstawowe rodzaje herbaty – biała, zielona, oolong i czarna herbata. 

Rodzaje herbaty Sposób przeróbki i charakterystyka smaków herbaty

Herbata biała Biała herbata to najcenniejsza i najdelikatniejsza herbata. Zawiera młode listki 
i pączki herbaty. Listki pozostawiane są do samowolnego lekkiego utleniania 
i następnie są suszone. Taki rodzaj herbaty zawiera niski poziom teinu i jego 
smak jest lekko słodki.

Herbata zielona Liście herbaty poddane są minimalnemu utlenianiu i następnie są ususzone 
zanim ściemnieją. Zielona herbata posiada wyraźny aromat i lekko gorzki 
smak.

Herbata Oolong Zbiór liści odbywa się w momencie pełnej dojrzałości. Liście poddane są 
utlenianiu, które zostaje na pewnych etapach przerwane. Liście te są brunatne 
z lekkim odcieniem zielonym. Herbata ta posiada lekki smak owocowy. 

Czarna herbata Czarna herbata to najczęstszy rodzaj herbaty na świecie. Pozbierane liście 
herbaty zostaje mechanicznie naruszone i poddane jest pełnemu utlenianiu. 
Podczas procesu utleniania liście ściemnieje i pozyskuje brunatny aż czarny 
kolor. Czarna herbata ma spośród powyżej podanych rodzai herbaty 
najbardziej wyrazisty smak.

• Oprócz herbaty, która produkowana jest przez obróbkę liści herbaty, istnieją inne rodzaje herbat 
i mieszanek herbacianych, jak np. herbaty owocowe, ziołowe itd. Przy pomocy niniejszego czajnika 
możesz przygotować jakąkolwiek herbatę, wystarczy tylko wybrać odpowiednią temperaturę. 

DAWKOWANIE I MAGAZYNOWANIE HERBATY

• Podczas dawkowania herbaty kieruj się wskazaniami producenta.
• Herbata jest bardzo podatna na przyjmowanie różnych zapachów. By herbacie pozostał swój 

smak i aromat, nie powinna zostać narażona na wilgoć ani światło. Herbatę należy przechowywać 
w szczelnych naczyniach w suchym i ciemnym miejscu. Nie zalecamy spożywać herbaty po upływie 
czasu przydatności do spożycia, ponieważ potem traci swój smak i aromat.
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RADY DO PRZYGOTOWYWANIA HERBATY

• Jakość wody wpływa na smak ekstraktu herbacianego. Do jakościowego ekstraktu konieczna jest 
woda filtrowana.

• Ługowanie rozkruszonych listków odbywa się szybciej niż ługowanie całych listków. W celu osiągnięcia 
optymalnego smaku może trzeba czasami skrócić czas ługowania. Poprzez zbyt długie ługowanie 
może dojść do wydzielenia większej ilości garbnika, co spowodować może bardziej gorzki smak 
napoju.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Wyjmij czajnik i jego wyposażenie z materiału opakowaniowego. 
2. Chwyć wieko wewnętrzne A2 za uchwyt A1 i przekręć nim w kierunku przeciw wskazówkom zegara, 

dopóki symbol strzałki na wieku wewnętrznym A2 nie wyrówna się z symbolem otwartego zamka, 
który wyznaczony jest na wieku obwodowym A3. Wieko A2 zdejmij i odłóż na bok. Z czajnika 
wyjmij sitko do herbaty Aqf i potem zdejmij wieko obwodowe A3. Wieko wewnętrzne A2, 
wieko obwodowe A3 i sitko do herbaty Aqf umyj pod prądem ciepłej cieknącej wody z dodatkiem 
neutralnego środka do mycia naczyń. Części te następnie dokładnie umyj pod prądem czystej ciepłej 
wody i wysusz ścierką. 

3. Napełnij czajnik czystą wodą do picia aż do kreski maksimum (1,2 l). Dbaj o to, by poziom wody nie 
przekroczył ryski maksimum.

Ostrzeżenie:
Czajnika nie napełniaj wodą, kiedy znajduje się na podstawce A6.

4. Na czajniku umieść wieko obwodowe A3 i wciśnij go w dół, by przylegało po całym swym 
obwodzie do szyjki czajnika. Do środka wieka obwodowego A3 włóż wieko wewnętrzne A2 tak, 
by symbol strzałki na wieku wewnętrznym A2 był wyrównany z symbolem otwartego zamka na 
wieku obwodowym A3. Wieko wewnętrzne A2 chwyć za uchwyt A1 i przekręć nim w kierunku 
wskazówek zegara, dopóki symbol strzałki nie wyrówna się z symbolem zamkniętego zamka. Teraz 
czajnik jest poprawnie zamknięty.

Uwaga:
Kiedy przygotowujesz do czajnik do pierwszego użycia, nie trzeba do niego wkładać sitka do 
herbaty Aqf. 

5. Z części dolnej podstawki A6 odwiń potrzebną długość przewodu zasilającego. Przewód zasilający 
przeciągnij jednym z trzech rowków w podstawce. Podstawkę A6 umieść na równej, suchej i stabilnej 
powierzchni i wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazdka sieciowego. 

6. Czajnik, który przedtem napełniłeś wodą, umieść na podstawce A6. Wciśnij przycisk Boil A7. 
Kontrolki świetlne przycisków Boil A7 i START/STOP Aqs świecą na biało. Do uruchomienia procesu 
gotowania wody wciśnij przycisk START/STOP Aqs. Kontrolka przycisku START/STOP Aqs zapali się na 
czerwono i uruchomi podgrzewanie wody. Kiedy woda się ugotuje, zabrzmi sygnalizacja akustyczna 
(5 sygnałów dźwiękowych). Po ugotowaniu wody czajnik automatycznie przełączy się do trybu „Keep 
Warm“ (utrzymywanie ciepłej wody). Do skasowania tego trybu przytrzymaj przycisk START/STOP Aqs 
wciśnięty przez około 2 sekundy. Następnie zabrzmi sygnalizacja akustyczna (długi dźwięk), który 
potwierdza, że doszło do anulacji trybu „Keep Warm“. Kontrolka świetlna przycisku START/STOP 
Aqs zapali się na biało. Czajnik zdejmij z podstawki A6. Opróżnij go i jeszcze 2 lub 3 razy ugotuj 
w nim czystą wodę do picia, w celu usunięcia ewentualnych zapachów i zanieczyszczeń z procesu 
produkcyjnego. Przed ponownym napełnieniem wodą pozostaw czajnik kilka minut wystygnąć. 
Zagrzanego czajnika nie napełniaj zbyt chłodną wodą, by nie doszło do popękania powierzchni 
szklanej. Do zdejmowania wieka zastosuj uchwyt A1. 
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Uwaga:
Jeżeli wieko wewnętrzne A2 ustawione jest w pozycji zamkniętej, pociągnięciem za uchwyt 
A1 zdejmiesz jednocześnie wieko wewnętrzne oraz wieko obwodowe A2 i A3.

7. Teraz czajnik gotowy jest do pracy.

OBSŁUGA CZAJNIKA

1. Zastosowanie czajnika do przygotowania herbaty
1.1 Z części dolnej podstawki A6 odwiń potrzebną długość przewodu zasilającego. Przewód zasilający 

przeciągnij jednym z trzech rowków w podstawce. Podstawkę A6 umieść na równej, suchej i stabilnej 
powierzchni.

1.2 Jeżeli czajnik znajduje się na podstawce A6, zdejmij go. Chwyć uchwyt A1 i zdejmij wieko z czajnika.  

Uwaga:
Jeżeli wieko wewnętrzne A2 ustawione jest w pozycji zamkniętej, pociągnięciem za uchwyt 
A1 zdejmiesz jednocześnie wieko wewnętrzne oraz wieko obwodowe A2 i A3. 

 Wlej do czajnika wymaganą ilość wody. Poziom wody musi osiągać co najmniej kreski minimum 
(0,5 I) i nie może przekraczać kreski maksimum (1,2 l).

Ostrzeżenie:
Czajnik napełniaj wyłącznie wodą do picia.
Nigdy nie wlewaj wody do czajnika, jeżeli jest umieszczony na podstawce A6. 
Jeżeli czajnik jest przepełniony, może dojść do wytryśnięcia wrzątku.

1.3 Czajnik poprawnie zamknij wiekiem. Wieko obwodowe A3 musi na całym swym obwodzie przylegać 
go szyjki czajnika. Wieko wewnętrzne A2 musi zostać ustawione w pozycji zamkniętej tj. strzałka 
wyznaczona na wieku wewnętrznym A2 musi zostać wyrównana z symbolem zamkniętego zamka 
na wieku obwodowym A3.

1.4 Czajnik umieść na podstawce A6 i wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazdka napięcia 
elektrycznego. Po podłączeniu podstawki A6 do gniazdka sieciowego zabrzmi sygnalizacja 
akustyczna (długi sygnał dźwiękowy) i kontrolki wszystkich przycisków sterujących przez chwilą 
będą palić się kolorem białym. Potem panel sterujący przełączy się do trybu „Ready“, co oznacza, 
że gotowy jest do zastosowania. 

Uwaga:
Jeżeli podstawka A6 zostanie podłączona do sieci pierwszy raz, zapalą się białe kontrolki 
przycisków START/STOP Aqs i Green Tea A8. 
Podczas kolejnego podłączenia podstawki A6 do gniazdka sieciowego zapali się biały przycisk 
START/STOP Aqs i przycisk regulacji temperatury, który był zastosowany ostatni raz przed 
odłączeniem podstawki A6 z gniazdka sieciowego.

1.5 Wciśnięciem odpowiedniego przycisku A8, A9, A0 albo Aqa wybierz optymalną temperaturę do 
przygotowania wybranego rodzaju herbaty. Po wciśnięciu wybrany przycisk pali się białym kolorem. 
Przycisk START/STOP Aqs zapali się również na biało. Do uruchomienia gotowania wody na ustawioną 
temperaturę wciśnij przycisk START/STOP Aqs. Kontrolka przycisku START/STOP Aqs zapali się na 
czerwono. 

1.6 Kiedy tylko woda podgrzana zostanie na wymaganą temperaturę, zabrzmi sygnalizacja akustyczna 
(5 dźwięków), która oznajmi, że osiągnięto ustawionej temperatury.

Uwaga:
Jeżeli zdejmiesz czajnik z podstawki A6 podczas trybu podgrzewania wody, podgrzewanie 
automatycznie zatrzyma się i panel sterujący przełączy się do trybu „Ready“.
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1.7 Tryb „Keep Temperature“ (utrzymywanie ustawionej temperatury)
 Po zakończeniu procesu podgrzewania wody czajnik automatycznie przełączy się do trybu 

przejściowego „Keep Temperature“ (utrzymywanie ustawionej temperatury). W tym trybie czajnik 
utrzymuje ustawioną temperaturę wody przez czas maksymalnie 10 minut. Odpowiedni przycisk 
do ustawienia temperatury wody miga białym kolorem, a przycisk START/STOP Aqs pali się na 
czerwono. W tym czasie trzeba przygotować herbatę do ługowania i przełączyć czajnik do trybu 
ługowania. 

 Chwyć uchwyt A1  wieka wewnętrznego A2  i przekręć wiekiem A2  w kierunku przeciw 
wskazówkom zegara, by strzałka wyznaczona na wieku wewnętrznym A2 została wyrównana 
z symbolem otwartego zamka na wieku obwodowym A3. Wieko A2 ostrożnie zdejmij. Dbaj 
o to, by nie doszło do poparzenia parą, która może unikać otworem w wieku obwodowym A3. 
Przygotuj sobie sitko do herbaty Aqf i włóż do niego odmierzoną ilość herbaty. Sitko Aqf chwyć 
za uchwyt Aqd i włóż go do otworu w wieku obwodowym A3. Krawędź sitka Aqf musi wpaść na 
całym obwodzie do otworu wieka obwodowego A3. Uchwyt sitka Aqs musi znajdować się ponad 
rękojeścią Aqg, która służy do przenoszenia czajnika. Otwór wieka obwodowego A3 zamknij 
wiekiem wewnętrznym A2. 

Uwaga:
Jeżeli czajnik zostanie zdjęty z podstawki A6 podczas trybu „Keep Temperature“, tryb 
automatycznie zatrzyma się i panel sterujący przełączy się do trybu „Ready“ (gotowy do 
zastosowania).
Po dwu minutach od automatycznego uruchomienia trybu „Keep Temperature“ zabrzmi 
sygnalizacja akustyczna (5 sygnałów dźwiękowych), która przypomni, że czajnik jeszcze nie 
został przełączony do trybu ługowania.
Jeżeli do 10 minut od automatycznego uruchomienia trybu „Keep Temperature“ nie uruchomisz 
trybu ługowania, czajnik automatycznie przełączy się do trybu „Stand By“ (tryb gotowości). 
Z powodu zaoszczędzenia energii zgasną wszystkie przyciski. Z trybu „Stand By“ przełącz czajnik 
do trybu „Ready“ (gotowy do zastosowania) poprzez wciśnięcie któregokolwiek przycisku A6 
albo odłączenie i następne podłączenie podstawki A6 do gniazdka sieciowego.

1.8 Tryb ługowania herbaty
 Wciśnięciem identycznego przycisku (migający przycisk), którym wcześniej ustawiłeś temperaturę, 

przełączysz czajnik do trybu ługowania. Czasy ługowania są dla poszczególnych przycisków regulacji 
temperatury ustawione następująco.

Przycisk regulacji temperatury Czas ługowania

Green Tea / 75 °C 3 min

White Tea / 85 °C 4 min

Oolong Tea / 90 °C 5 min

Black Tea / 95 °C 6 min

 Po wciśnięciu odpowiedniego przycisku zabrzmi sygnalizacja akustyczna (jeden długi dźwięk). 
Przycisk przestanie migać i zapali się na biało. Przycisk START/STOP Aqs zapali się na czerwono. 
Czajnik automatycznie odlicza resztę czasu do zakończenia czasu ługowania. Zakończenie trybu 
ługowania oznajmione jest sygnalizacją akustyczną (5 krótkich dźwięków i jeden długi dźwięk). 
Otwórz wieko wewnętrzne A2. Ostrożnie wyjmij sitko do herbaty Aqf z zaparzoną herbatą A2 
i ponownie zamknij.
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Uwaga:
Po 30 sekundach od zakończenia trybu ługowania jeszcze raz zabrzmi sygnalizacja akustyczna, 
która przypomina, że należy wyjąć sitko Aqf z zaparzoną herbatą. 
Tryb ługowania można zakończyć wcześniej i to przez przytrzymanie odpowiedniego przycisku 
do regulacji temperatury, który jest podświetlony, przez czas mniej więcej 2 sekund. Zakończenie 
trybu ługowania oznajmione jest sygnalizacją akustyczną (5 krótkich dźwięków i jeden długi 
dźwięk). Potem czajnik automatycznie przełączy się do trybu „Keep Warm“ (temperatura 
utrzymywania). 
Jeżeli czajnik zostanie zdjęty z podstawki A6 podczas trybu ługowania, tryb automatycznie 
zatrzyma się i panel sterujący przełączy się do trybu „Ready“ (gotowy do zastosowania).

1.9 Tryb „Keep Warm“ (temperatura utrzymywania) 
 Po zakończeniu trybu ługowania czajnik automatycznie przełączy się do trybu utrzymywania 

temperatury herbaty przez 30 minut. W tym trybie powoli miga odpowiedni przycisk do regulacji 
temperatury i przycisk START/STOP Aqs świeci na czerwono. Czasy utrzymywania temperatury są 
dla poszczególnych przycisków regulacji temperatury ustawione następująco.

Przycisk regulacji temperatury Temperatury utrzymywania

Green Tea / 75 °C 65 °C

White Tea / 85 °C 70 °C

Oolong Tea / 90 °C 80 °C

Black Tea / 95 °C 80 °C
 
 Tryb „Keep Warm“ zostaje automatycznie zakończony po 30 minutach. Zakończenie trybu oznajmia 

sygnalizacja akustyczna (5 krótkich dźwięków i 1 długi dźwięk). Potem czajnik automatycznie 
przełączy się do trybu „Stand By“ (tryb gotowości). Z powodu zaoszczędzenia energii zgasną 
wszystkie przyciski.

 Jeżeli zdejmiesz czajnik z podstawki A6 w czasie trybu „Keep Warm“, dojdzie do przerwania trybu 
utrzymywania herbaty w ciepłym stanie, ale timer będzie nadal odliczał czas, który pozostaje do 
zakończenia trybu „Keep Warm“ bez względu na to, czy czajnik znajduje się na podstawce A6 
albo poza nią. Jeżeli czajnik zostanie wrócony z powrotem na podstawkę A6 w czasie odliczania 
reszty czasu do zakończenia trybu „Keep Warm“, użytkownik może zdecydować, czy chce, by 
czajnik kontynuował tryb utrzymywania temperatury lub nie. Odpowiedni przycisk do regulacji 
temperatury wody powoli stale miga, a przycisk START/STOP Aqs pali się na biało. Wciśnięciem 
odpowiedniego przycisku do regulacji temperatury, który powoli miga, zatwierdzisz, że chcesz 
kontynuować w utrzymywaniu temperatury. Przycisk START/STOP Aqs zapali się na czerwono. Czujnik 
temperatury rozpozna, czy temperatura wody spadła i trzeba ją ponownie zagrzać. W przypadku, 
że czajnik rozpocznie podgrzewać wodę natychmiast, po ponownym osiągnięciu temperatury 
utrzymywania zabrzmi sygnalizacja akustyczna (3 dźwięki). Jeżeli odpowiedniego przycisku nie 
wciśniesz, czajnik nie będzie kontynuował w utrzymywaniu temperatury. Aktywny pozostanie tylko 
timer, który odlicza czas pozostały do zakończenia trybu „Keep Warm“.

 Tryb „Keep Warm“ możesz kiedykolwiek anulować przytrzymaniem przycisku START/STOP Aqs przez 
około 2 sekundy. Anulowanie trybu „Keep Warm“ jest zatwierdzone sygnalizacją akustyczną (długi 
dźwięk). Czajnik automatycznie przełączy się do trybu „Ready“ i przycisk START/STOP Aqs zapali się 
na biało.

1.10 Przygotowaną herbatę nalej do przygotowanego kubka lub filiżanki. Zadbaj o to, aby podczas 
przenoszenia czajnik znajdował się w pozycji poziomej, w szczególności wówczas, jeśli jest napełniony 
aż do kreski maksimum 

2. Zastosowanie czajnika do gotowania wody
2.1 Postępuj w identyczny sposób, jak podane zostało w poprzednim podrozdziale w punktach od 1.1 

do 1.4.
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2.2 Wciśnij przycisk Boil A7. Po wciśnięciu wybrany przycisk A7 podświetli się białym kolorem. Przycisk 
START/STOP Aqs zapali się również na biało. Do uruchomienia procesu gotowania wody wciśnij 
przycisk START/STOP Aqs. Przycisk START/STOP Aqs zapali się na czerwono. 

2.3 Kiedy woda się ugotuje, zabrzmi sygnalizacja akustyczna (5 sygnałów dźwiękowych).

Uwaga:
Jeżeli zdejmiesz czajnik z podstawki podczas podgrzewania wody, podgrzewanie automatycznie 
zatrzyma się i panel sterujący przełączy się do trybu „Ready“ (gotowy do zastosowania).

2.4 Tryb „Keep Warm“ (temperatura utrzymywania)
 Po zakończeniu procesu podgrzewania wody czajnik automatycznie przełączy się do „Keep Warm“ 

(utrzymywania temperatury). Przycisk Boil A7 będzie powoli migał a przycisk START/STOP Aqs będzie 
nadal świecił na czerwono. W trybie „Keep Warm“ utrzymuje czajnik wodę na temperaturze 90 °C. 
Tryb „Keep Warm“ zostaje automatycznie zakończony po 30 minutach. Zakończenie trybu oznajmia 
sygnalizacja akustyczna (5 krótkich dźwięków i 1 długi dźwięk). Potem czajnik automatycznie 
przełączy się do trybu „Stand By“ (tryb gotowości). Z powodu zaoszczędzenia energii zgasną 
wszystkie przyciski.

 Jeżeli zdejmiesz czajnik z podstawki A6 w czasie trybu „Keep Warm“, dojdzie do przerwania 
trybu utrzymywania wody w ciepłym stanie, ale timer będzie nadal odliczał czas, który pozostaje 
do zakończenia trybu bez względu na to, czy czajnik znajduje się na podstawce A6 albo poza nią. 
Jeżeli czajnik zostanie wrócony z powrotem na podstawkę A6 w czasie odliczania reszty czasu do 
zakończenia trybu „Keep Warm“, użytkownik może zdecydować, czy chce, by czajnik kontynuował 
tryb utrzymywania temperatury lub nie. Przycisk Boil A7 stale powoli miga a przycisk START/STOP 
Aqs świeci na biało. Wciśnięciem przycisku Boil A7 zatwierdzisz, że chcesz kontynuować tryb 
utrzymywania temperatury. Przycisk START/STOP Aqs zapali się na czerwono. Czujnik temperatury 
rozpozna, czy temperatura wody spadła i trzeba ją ponownie zagrzać. W przypadku, że czajnik 
rozpocznie podgrzewać wodę natychmiast, po ponownym osiągnięciu temperatury utrzymywania 
zabrzmi sygnalizacja akustyczna (3 dźwięki). Jeżeli nie wykonasz wciśnięcia przycisku Boil A7, czajnik 
nie będzie kontynuował trybu utrzymywania temperatury. Aktywny pozostanie tylko timer, który 
odlicza czas pozostały do zakończenia trybu „Keep Warm“.

 Tryb „Keep Warm“ możesz kiedykolwiek anulować przytrzymaniem przycisku START/STOP Aqs przez 
około 2 sekundy. Anulowanie trybu „Keep Warm“ jest zatwierdzone sygnalizacją akustyczną (długi 
dźwięk). Czajnik automatycznie przełączy się do trybu „Ready“ i przycisk START/STOP Aqs zapali się 
na biało.

2.5 Ugotowaną wodę nalej do przygotowanego kubka lub filiżanki. Zadbaj o to, aby podczas przenoszenia 
czajnik znajdował się w pozycji poziomej, w szczególności wówczas, jeśli jest napełniony aż do kreski 
maksimum. 

3. Zakończenie przebiegającego trybu
 Prawie odbywający się tryb możesz kiedykolwiek anulować przytrzymaniem przycisku START/STOP 

Aqs przez około 2 sekundy. To potwierdzone zostanie sygnalizacją akustyczną (długi dźwięk). 
Następnie czajnik automatycznie przełączy się do trybu „Ready“ i przycisk START/STOP Aqs zapali 
się na biało.

4. Tryb „Stand by“ (tryb gotowości)
4.1 Czajnik automatycznie przełączy się do trybu „Stand by“, jeżeli nie pracuje dłużej niż przez 5  minut 

i jeżeli nie wciśniesz w tym czasie żadnego przycisku sterującego albo nie zdejmiesz czajnika 
z podstawki A6 lub umieścisz go na niej z powrotem. W trybie „Stand by“ nie jest zapalony żaden 
z przycisków z powodu oszczędności energii.

4.2  Z trybu „Stand By“ przełącz czajnik do trybu „Ready“ (gotowy do zastosowania) poprzez wciśnięcie 
któregokolwiek przycisku A6 albo odłączenie i następne podłączenie podstawki A6 do gniazdka 
sieciowego.



Czajnik elektryczny z regulacją temperatury
SWK 1280SS

PL

PL-13

 2016    02/2016

5.  Tryb „Ready“ (czajnik przygotowany do zastosowania)
5.1  W trybie „Ready“ świeci biały przycisk START/STOP Aqs i przycisk regulacji temperatury, który został 

ostatni raz zastosowany.
5.2  Jeżeli podstawka A6 zostanie podłączona do sieci pierwszy raz, zapalą się białe kontrolki przycisków 

START/STOP Aqs i Green Tea A8. 

6. Sygnalizacja akustyczna przekroczenia ustawionej temperatury.
 Jeżeli w czajniku znajduje się ugotowana woda i użytkownik wybierze tryb ogrzewania wody 

na niższą temperaturę, niż jest aktualna temperatura wody w czajniku, która określona została 
czujnikiem ciepła, proces ogrzewania wody automatycznie się zatrzyma. Zabrzmi sygnalizacja 
akustyczna (3 długie sygnały dźwiękowe) i czajnik automatycznie przełączy się do trybu „Ready”.

7. Funkcja ochronna przed przegrzaniem
7.1 Jeśli przez przypadek włączysz czajnik bez wody, po osiągnięciu określonej temperatury termostat 

automatycznie przerwie obwód elektryczny. Czajnik wyłączy się i zabrzmi sygnalizacja akustyczna 
(8  sekundowy sygnał dźwiękowy). Czajnik można ponownie włączyć dopiero po kilku minutach, 
kiedy dojdzie do wystygnięcia nierdzewnego dna.

7.2 Nie włączaj pustego czajnika bez powodu. Niepoprawne korzystanie z czajnika może w negatywny 
sposób wpływać na jego trwałość.

8. Ponowne zastosowanie czajnika
 Jeśli chcesz otworzyć pokrywę w celu ponownego napełnienia czajnika, najpierw wylej całą jego 

zawartość, aby nie doszło do oparzenia wydobywającą się parą. Przed ponownym napełnieniem 
wodą pozostaw czajnik kilka minut wystygnąć. Zagrzanego czajnika nie napełniaj zbyt chłodną 
wodą, by nie doszło do popękania powierzchni szklanej.

9. Zakończenie stosowania 
9.1 Po zakończeniu używania czajnika wyjmij wtyczkę z gniazdka napięcia elektrycznego. 
9.2 Opróżnij całą zawartość czajnika. Czajnik pozostaw ostygnąć i wyczyść go zgodnie z instrukcjami 

podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.

Uwaga:
Niniejszy czajnik nie został skalibrowany do celów naukowych lub komercyjnych. Ustawiona 
temperatura może się różnić od temperatury rzeczewistej o ±5 °C.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Czyszczenie
• Upewnij się, że czajnik jest wyłączony i odłączony od gniazdka sieciowego. Przed czyszczeniem 

pozostaw czajnik w pełni ostygnąć.
• Jeżeli zastosowałeś czajnik do przygotowania herbaty, wyczyść go po każdym zastosowaniu 

w następujący sposób. Z sitka do herbaty Aqf usuń zaparzoną herbatę i sitko Aqf umyj pod prądem 
cieknącej ciepłej wody. Następnie pozostaw go swobodnie wyschnąć albo wytrzyj je ścierką. Szklaną 
powierzchnię czajnika wytrzyj od środka nawilżoną gąbką do mycia tak, by usunięte zostało 
ewentualne zabarwienie z ekstraktu herbacianego i potem wypłucz środek czajnika czystą ciepłą 
wodą Do czyszczenia nie stosuj środków kuchennych albo innych środków chemicznych, druciaka 
albo środków ściernych do czyszczenia, które mogłyby naruszyć powierzchnię czajnika. 

• Raz na zalecamy usunąć resztki garbnika, które powstają podczas ługowania herbaty. Czajnik napełnij 
1 l wody i dodaj do niej soku z jednej cytryny. Wodę przegotuj w czajniku i ekstrakt pozostaw w nim 
przez noc. Po czym zawartość czajnika wylej i przed następnym zastosowaniem przegotuj w nim od 
4 do 5 razy czystą wodę.

• Jeżeli stosujesz czajnik do gotowania wody, po każdym zastosowaniu wystarczy tylko opróżnić 
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zawartość czajnika. 
• W razie potrzeby możesz umyć weko wewnętrzne i obwodowe A2 i A3 pod cieknącą wodą 

z dodatkiem neutralnego kuchennego środka do mycia naczyń. Części te następnie starannie umyj 
pod czystą ciekącą wody i wysusz. Powierzchnię szklaną czajnika wytrzyj suchą lub delikatnie zwilżoną 
ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha. Do czyszczenia podstawki A6 i zewnętrznej powierzchni 
dna czajnika zastosuj suchej szmatki.

• Do czyszczenia nigdy nie stosuj środków czyszczących powodujących ścieranie, benzyny, 
rozcieńczalników itp. Czajnika (oprócz wieka i sitka do herbaty Aqf), podstawki A6 i przewodu 
zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani części tych nie myj pod cieknącą wodą.

2. Usuwanie osadu z wapnia
•	 Kamień wodny osadzony w czajniku może negatywnie wpływać na jego żywotność, i dlatego 

regularnie usuwaj go w zależności od częstotliwości korzystania z czajnika. Przy standardowym 
używaniu czajnika (3 do 5 razy dziennie) zalecamy usuwanie kamienia wodnego:
– 1 raz na miesiąc w obszarach z twardą i bardzo twardą wodą; 
– 1 raz na dwa lub trzy miesiące w obszarach z miękką i średnio twardą wodą. 

• Do usuwania kamienia wodnego można używać:
– 8% ocet biały, ogólnie dostępny w sieci handlowej. Czajnik napełnij ¾ l wody i ¼ l octu. Roztwór 

podgrzej do punktu wrzenia i pozostaw w czajniku przez 2 godziny. Po czym zawartość czajnika 
wylej i przed następnym zastosowaniem przegotuj w nim od 4 do 5 razy czystą wodę.

– kwas cytrynowy. Przegotuj w czajniku 1 l wody, do zagotowanej wody dodaj 30 g kwasu 
cytrynowego i pozostaw na okres około 30 minut. Po czym zawartość czajnika wylej i przed 
następnym zastosowaniem przegotuj w nim od 4 do 5 razy czystą wodę.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM
Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania 
odpadu.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych 
produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu 
komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie produkty 
w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów. Alternatywnie w niektórych państwach 
Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu 
sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.
Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła 
naturalne i wspierać prewencję potencjalnych negatywnych wypływów na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji 
odpadów. Kolejnych informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub miejscach 
zbioru odpadów.
W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać 
kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.
Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne 
informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską.
Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze 
urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych 
urzędach lub od swego sprzedawcy.

Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest 
on objęty.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia .........................................................................................................220–240 V 
Częstotliwość nominalna ...................................................................................................................50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy .........................................................................................................1 200–1 400 W
Objętość  .................................................................................................................................................... 1,2 l

Możliwość zmiany tekstu i specyfikacji technicznych zastrzeżona.
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