
SP 8010

 

STEW POT

Návod k obsluze
KONVICE NA  

PŘÍPRAVU NÁPOJŮ

Návod na obsluhu
KANVICA NA  

PRIPRAVU NÁPOJOV

Instrukcja obsługi
CZAJNIK DO  

SPORZĄDZANIA  
NAPOJÓW

Használati útmutató
VÍZFORRALÓ ITALOK  

KÉSZÍTÉSÉHEZ



3

CZ AJNIK DO  
PRZ YRZ ĄDZ ANIA 

NAPOJÓW

SPIS TREŚCI

4 Gratulujemy

5 Twoje bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

12 Poznaj swój czajnik SP 8010

18 Rodzaje herbaty

22 Obsługa czajnika SP 8010

34 Konserwacja i czyszczenie

38 Przepisy

SPIS TREŚCI



5TWOJE BEZPIECZEŃSTWO PIERWSZYGRATULUJEMY4

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO PIERWSZY

Zdajemy sobie sprawę z teho, jak ważne jest bezpieczeństwo, a my 
projektujemy i produkujemy produkty konsumenckie z Państwa 
bezpieczeństwa. Ponadto prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności 
przy używaniu jakiegokolwiek urządzenia elektrysznego i przestrzeganie 
następujących środków ostrożności:

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYSZĄCE 
UŻYTKOWANIA CZAJNIKA SP 8010

•	 Przed pierwszym użyciem 
upewnij się, że napięcie 
w gniazdku sieciowym 
odpowiada napięciu 
podanemu na tabliczce 
znamionowej na spodzie 
urządzenia. Jeśli masz 
jakiekolwiek wątpliwości, 
zwróć się do wykwalifi 
kowanego elektryka.

•	 Dokładnie przeczytaj wszystkie 
instrukcje przed rozpoczęciem 
obsługi urządzenia i zachowaj 
je w bezpiecznym miejscu, by 
móc z nich skorzystać  
w przyszłości.

•	 Przed pierwszym użyciem 
urządzenia usuń  
i w bezpieczny i ekologiczny 
sposób zlikwiduj wszelkie 
materiały pakunkowe  
i reklamowe. Skontroluj, że 
urządzenie nie jest w żaden 
sposób uszkodzone. 

•	 W żadnym przypadku nie 
używaj uszkodzonego 
urządzenia, urządzenia 
z uszkodzonym kablem 
zasilającym itp.

•	 Aby wykluczyć ryzyko 
uduszenia małych dzieci, 
usuń opakowanie ochronne 
wtyczki kabla sieciowego tego 
urządzenia i w bezpieczny 
sposób je zlikwiduj. 

•	 Nie używaj urządzenia na 
krawędzi blatu roboczego 
lub stołu. Upewnij się, że 
powierzchnia jest równa, 
czysta i niespryskana wodą lub 
innym płynem.

•	 Nie należy stawiać urządzenia 
na kuchence gazowej lub 
elektrycznej ani w jej pobliżu, 
ani w miejscach, gdzie 
mogłoby dotykać gorącego 
piecyka.

Gratulujemy 
                                              zakupu nowego czajnika do przyrządzania napojów SP 8010.
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•	 To urządzenie zostało 
zaprojektowane wyłącznie do 
gotowania wody pitnej.  
W żadnym przypadku 
nie używaj urządzenia do 
podgrzewania innych płynów 
lub surowców. Używaj 
urządzenia wyłącznie do celów, 
do których jest przeznaczone. 
Nie używaj urządzenia na 
zewnątrz.

•	 Nie wkładaj żadnej części 
urządzenia do kuchenki 
gazowej, elektrycznej ani 
mikrofalowej, ani nie stawiaj 
na gorącej płycie gazowej lub 
elektrycznej.

•	 Nie stawiaj urządzenia 
w pobliżu ścian, zasłon 
lub innych materiałów 
wrażliwych na ciepło lub parę. 
Minimalna odległość od takich 
powierzchni wynosi 20 cm.

•	 Nie korzystaj z urządzenia 
na metalowym podłożu 
podkładce, na przykład  
w zlewie.

•	 Podłączone gniazdko 
elektryczne musi być łatwo 
dostępne do ewentualnego 
odłączenia.

•	 Przed podłączeniem 
urządzenia do gniazdka 
elektrycznego i jego 
włączeniem, skontroluj, że 
jest kompletnie i prawidłowo 
zmontowane. Przestrzegaj 
wskazówek podanych w 
niniejszej instrukcji obsługi.

•	 Nie korzystaj z tego urządzenia 
przy pomocy programatora, 
czasowego włącznika ani 
jakiejkolwiek innej części 
włączającej urządzenie 
automatycznie. 

•	 Czajnik należy używać 
wyłącznie z podstawą 
przeznaczoną dla tego typu 
czajnika i dostarczaną wraz  
z nim przez producenta.  
Nie należy używać podstawy 
dostarczonej z tym czajnikiem 
do innego typu czajników 
elektrycznych.

•	 Nie używaj urządzenia  
w pobliżu źródeł wody, na 
przykład zlewu kuchennego, 
łazienki, basenu itp.

•	 Nie kładź na pokrywce 
żadnych przedmiotów. 

•	 Nie dotykaj urządzenia 
mokrymi lub wilgotnymi 
rękami.

•	 Nie dotykaj gorącej 
powierzchni. Do 
manipulowania urządzeniem 
używaj uchwytu.

•	 Nie pozostawiaj włączonego 
urządzenia bez nadzoru.

•	 Korzystaj z wyrobu wyłącznie 
na równej powierzchni. 
Nie używaj urządzenia na 
powierzchni pochyłej i nie 
przemieszczaj go ani nie 
manipuluj nim, gdy jest 
włączone.

•	 Zachowaj szczególną 
ostrożność podczas nalewania 
zagotowanej wody, ponieważ 
gorąca woda i para mogą 
spowodować poparzenia. Nie 
nalewaj wody zbyt szybko.

•	 Nie myj czajnika, podstawy, 
kabla ani wtyczki pod bieżącą 
wodą i nie zanurzaj ich  
w wodzie ani innej cieczy.

•	 Nie zdejmuj włączonego 
czajnika z podstawy. Przed 
zdjęciem czajnika z podstawy 
upewnij się, że czajnik jest 
wyłączony.

•	 Nie otwieraj pokrywy czajnika, 
gdy jest on włączony. 

•	 Napełniając czajnik, zastosuj 
się do oznaczeń minimalnego  
i maksymalnego poziomu 
wody. Jeżeli czajnik jest 
przepełniony, może nastąpić 
wytryśnięcie gorącej wody.  
Nie manipuluj pokrywą 
czajnika podczas gotowania 
wody.

•	 Nie dopuść do polania kabla 
zasilającego ani wtyczki wodą 
lub innym płynem.

•	 Wyłącz urządzenie i odłącz 
kabel zasilający z gniazdka 
zawsze, kiedy ma pozostać 
bez nadzoru, po zakończeniu 
używania, przed rozpoczęciem 
czyszczenia, przeniesieniem 
w inne miejsce, demontażem, 
składaniem lub przed 
magazynowaniem.

•	 Do czyszczenia urządzenia 
nie używaj ostrych środków 
szorujących ani żrących 
środków czyszczących.

•	 Utrzymuj wnętrze  
i powierzchnię urządzenia 
w czystości. Przestrzegaj 
wskazówek dotyczących 
czyszczenia podanych  
w niniejszej instrukcji obsługi.



8 9

•	 Nie przetrzymuj ani nie 
używaj w tym urządzeniu 
ani w jego pobliżu żadnych 
materiałów wybuchowych ani 
łatwopalnych, np. sprejów  
z płynem łatwopalnym. 

•	 Aby odłączyć urządzenie  
z gniazdka sieciowego, zawsze 
pociągaj za wtyczkę a nie za 
kabel zasilający.

•	 Używaj wyłącznie wyposażenia 
dostarczanego wraz  
z urządzeniem Catler.

WAŻNE WSKAZÓWKI 
DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO 
KORZYSTANIA Z WSZYSTKICH 
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
•	 Przed użyciem rozwiń 

całkowicie kabel zasilania. 
•	 Nie przewieszaj kabla 

zasilającego przez krawędź 
stołu lub blatu roboczego. 
Zadbaj o to, aby nie dotykał 
gorących powierzchni ani się 
nie zaplątał.

•	 Ze względów bezpieczeństwa 
zaleca się podłączenie 
urządzenia do samodzielnego 
obwodu elektrycznego, 
oddzielnego od innych 
urządzeń. Do podłączenia 
urządzenia do gniazdka 
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sieciowego nie używaj 
rozdzielników ani 
przedłużaczy.

•	 Z tego urządzenia nie mogą 
korzystać dzieci. Urządzenie  
i jego zasilanie musi znajdować 
się poza zasięgiem dzieci.

•	 Z tego urządzenia mogą 
korzystać dzieci od 8 roku 
życia, 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 
wykonywanej przez 
użytkownika nie mogą 
przeprowadzać dzieci poniżej 
8 roku życia oraz dzieci, nad 
którymi nie jest sprawowany 
nadzór. Urządzenie i jego 
zasilanie musi znajdować się 
poza zasięgiem dzieci poniżej 
8 roku życia.

•	 Z urządzenia mogą korzystać 
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. 
Dzieciom nie wolno bawić się 
urządzeniem. 

•	 Zaleca się przeprowadzanie 
regularnej kontroli urządzenia. 
Nie korzystaj z urządzenia, 
jeśli jest w jakikolwiek 
sposób uszkodzone lub 
jeśli uszkodzony jest kabel 
zasilający lub wtyczka. 
Wszelkie naprawy należy 
powierzyć najbliższemu 
autoryzowanemu serwisowi 
Catler.

•	 To urządzenie jest 
przeznaczone wyłącznie do 
użytku w domu. Urządzenie 
nie jest przeznaczone do 
użytku komercyjnego. Nie 
używaj tego urządzenia  
w poruszających się pojazdach 
ani na statkach, nie używaj go 
na zewnątrz, nie używaj go 
do innych celów niż ten, do 
którego zostało przeznaczone. 
W przeciwnym razie może 
dojść do obrażeń.

•	 Jakąkolwiek konserwację 
wychodzącą poza zwykłe 
czyszczenie należy powierzyć 
autoryzowanemu serwisowi 
Catler.

•	 Zaleca się zainstalowanie 
ochronnika przepięciowego 
(standardowy włącznik  
w gniazdku), aby 
zagwarantować zwiększoną 
ochronę podczas użytkowania 
urządzenia. Zalecamy, 
aby ochronnik przepięć 
(z nominalnym prądem 
szczątkowym max.  
30 mA) był zainstalowany  
w obwodzie elektrycznym,  
w którym urządzenie  
będzie użytkowane.  
Zwróć się do swego elektryka 
o specjalistyczną pomoc. 
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UWAGA. GORĄCA POWIERZCHNIA.
TEMPERATURA DOSTĘPNYCH 
POWIERZCHNI MOŻE BYĆ WYŻSZA,  
JEŚLI URZĄDZENIE PRACUJE.

OSTRZEŻENIE
NIE MYJ CZAJNIKA, PODSTAWY, KABLA 
ANI WTYCZKI POD BIEŻĄCĄ WODĄ 
I NIE ZANURZAJ ICH W WODZIE ANI 
INNEJ CIECZY. NIE UŻYWAJ CZAJNIKA 
NA POWIERZCHNIACH POCHYŁYCH, 
NIE RUSZAJ CZAJNIKA, JEŚLI JEST 
UMIESZCZONY NA PODSTAWIE I JEST 
WŁĄCZONY. PODŁĄCZONE GNIAZDKO 
ELEKTRYCZNE MUSI BYĆ ŁATWO 
DOSTĘPNE W CELU EWENTUALNEGO 
ODŁĄCZENIA.

OSTRZEŻENIE
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. 
NIE ZANURZAĆ W WODZIE ANI INNYCH 
CIECZACH. PRZED UŻYCIEM ROZWIŃ 
CAŁKOWICIE KABEL ZASILANIA.
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Poznaj swój czajnik 
SP 8010

POZNAJ SWÓJ CZAJNIK SP 8010

1. Przykrywka sitka
2. Pokrywa czajnika
3. Sitko
4. Uchwyt sitka
5. Ergonomiczny uchwyt

6. Szklany dzbanek
7. Podstawka
8. Miejsce na kabel sieciowy (w dolnej 

części urządzenia)
9. Przyciski sterujące i wyświetlacz LCD

1

2

3

6

7

8

5

4

9
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 Przyciski sterowania
1.  Przycisk °C/TIME Służy do ustawiania temperatury lub czasu zaparzania.

2.  Przycisk HOT WATER / MENU Służy do wyboru podgrzewania wody na 100 °C.

3.  Przycisk TEA Służy do wyboru rodzaju przyrządzanego napoju.

4.  Przycisk START/STOP Służy do włączenia, przerwania lub zakończenia podgrzewania.

5.  Pokrętło +/- Jego obrót zwiększa lub zmniejsza wartość na wyświetlaczu.

6.  Wyświetlacz LCD Pokazuje aktualne ustawienia czajnika. 

Wyświetlacz LCD
1.  Ikony rodzaju herbaty: Green (zielona herbata), Black (czarna herbata),  

Herbal (herbata ziołowa), Oolong (herbata Oolong), White (biała herbata), Iced (Ice tea)

2.  Ikona Heating – zapali się podczas podgrzewania wody

3.  Ikona Steeping – zapali się podczas zaparzania herbaty

4.  Ikony programów fabrycznych: Digital kettle (czajnik cyfrowy), Hot wine (przyrządzanie 
grzanego wina), Apple cider (przyrządzanie cydru jabłecznego), Chutney (przyrządzanie 
czatni), Yoghurt (przyrządzanie jogurtu).

5.  Cyfry – służą do wyświetlenia godziny i minut przyrządzania, wyświetlenia °C ustawionej 
temperatury itp. 

6.  Pasek stanu – będzie się stopniowo wyświetlać podczas podgrzewania wody.
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Sada Stew Pot
1.  Szklany czajnik z pokrywką – maksymalna objętość 500 ml

2.  Nasadka pokrywki
3.  Wewnętrzna metalowa pokrywka

1 2

3
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1. Czarna herbata to najbardziej popularny 
rodzaj herbaty na świecie. Zebrane liście 
fermentują (utleniają się) przez kilka godzin 
przed ogrzaniem lub suszeniem. W procesie 
utleniania liście ciemnieją i zwiększa się 
zawartość teiny. Ze wszystkich rodzajów 
herbaty czarna herbata ma najbardziej 
intensywny smak i kolor.

2. Biała herbata to najcenniejszy 
i najbardziej ekskluzywny napój herbaciany. 
Biała herbata zawiera białe pączki krzewu 
herbacianego, które więdną a następnie 
są naturalnie suszone. Ten rodzaj herbaty 
zawiera niewielką ilość teiny i ma lekko 
słodkawy smak.

3. Zielona herbata stanowi ok. 10 % herbaty 
na świecie. Liście zbiera się, zwija i suszy 
przed ich ściemnieniem. Zielona herbata ma 
wyraźny aromat i lekko gorzkawy smak.

4. Oolong to herbata półfermentowana, 
co oznacza, że liście poddaje się obróbce 
natychmiast po zbiorze. W procesie krótkiego 
utleniania liście mogą nabrać lekko zielonej, 
czerwonej lub brązowej barwy. Herbata 
ma przyjemny, owocowy smak. Nie zaleca 
się jednak picia herbaty oolong z mlekiem, 
cukrem lub cytryną. 

5. Herbaty i napary ziołowe 
Herbat ziołowych nie produkuje się z liści 
krzewu herbacianego, ale z kwiatów, liści, 
korzonków lub nasion. Najbardziej popularne 
herbaty ziołowe to: herbata rumiankowa, 
herbata miętowa, herbata z kopru włoskiego, 
herbata z dzikiej róży lub werbena 
cytrynowa. Napary ziołowe niezawierające 
herbaty nie gorzkną przy długim parzeniu. 
Można je parzyć trzykrotnie bez utraty 
smaku.

6. Mieszanki herbaciane 
Aby uzyskać lepszy smak napoju, producenci 
herbaty produkują także mieszanki 
herbaciane łączące w sobie różne rodzaje 
herbaty. Popularne mieszanki herbaciane to 
na przykład: English Breakfast, Earl Grey, Irish 
Breakfast oraz Russian Caravan.

WSKAZÓWKA: Zaparzone liście herbaty 
mogą służyć jako nawóz ogrodowy 
podwyższający jakość gleby.

Przechowywanie herbaty 
   Herbata bardzo łatwo przejmuje różne 
zapachy i aromaty. Aby zachować jej smak 
i aromat, należy chronić herbatę przed 
kontaktem z wilgocią i światłem.

   Przechowuj herbatę w próżniowych 
opakowaniach, w których można ją 
przechowywać do 2 lat. Wszystko zależy 
jednak od jakości i rodzaju herbaty. Po 
otwarciu opakowania próżniowego 
należy przełożyć herbatę do szczelnego 
pojemnika i przechowywać ją w suchym 
i ciemnym miejscu.Rodzaje herbaty

RODZAJE HERBATY 
W zależności od sposobu przetwarzania rozróżniamy cztery podstawowe rodzaje herbaty 
z krzewów herbaty chińskiej (łac. Camellia sinensis). Zbiór i sposób fermentacji (utlenianie 
polifenoli, które prowadzi do zmian chemicznych w liściach herbaty i powoduje ich 
ciemnienie) mają wpływ na końcowy produkt.
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   Czarna herbata po otworzeniu wytrzyma 
znacznie dłużej niż zielona herbata lub 
herbata oolong, jednakże konieczne 
jest, aby wszystkie herbaty były 
przechowywane w suchym i ciemnym 
miejscu.

   Po upływie terminu przydatności do 
spożycia herbata traci swój aromat i ma 
gorzki i mdły smak.

PORADY DOTYCZĄCE OPTYMALNEGO 
PARZENIA HERBATY
   Jakość wody ma wpływ na smak naparu 
herbacianego. Aby uzyskać lepszy napar 
użyj wody filtrowanej.

   Mniejsze liście herbaciane potrzebują 
znacznie krótszego czasu parzenia niż 
całe, duże liście. W efekcie, bardzo szybko 
uwalnia się duża ilość taniny, co może 
być przyczyną cierpkiego smaku. Aby 
uzyskać optymalny smak, należy ustawić 
prawidłowy czas parzenia.

   Postępuj zgodnie z instrukcjami na 
opakowaniu herbaty, które zawierają także 
zalecaną temperaturę i czas parzenia. 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
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Obsługa czajnika  
SP 8010

OPERATING YOUR ESPRESSO MACHINE ES 8011 SE OBSŁUGA CZAJNIKA SP 8010

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
•	 Przed pierwszym użyciem usuń 

z czajnika elementy opakowania 
i wszystkie naklejki/etykiety reklamowe. 

•	 Umyj przykrywkę sitka, sitko i pokrywę 
czajnika w ciepłej wodzie z odrobiną 
płynu do mycia naczyń. Opłucz i wytrzyj 
do sucha. 

•	 Czajnik i podstawkę należy wytrzeć do 
sucha miękką ściereczką. 

•	 Przed pierwszym użyciem czajnika 
przegotuj w czajniku czystą wodę. 
Napełnij czajnik czystą wodą, zagotuj 
ją i wylej. Proces ten należy powtórzyć 
3–4 razy. 

UŻYCIE CZAJNIKA DO 
PRZYGOTOWYWANIA HERBATY
1.  Postaw czajnik na suchej i równej 

powierzchni w pobliżu gniazdka 
elektrycznego. 

2.  Zdejmij czajnik z podstawki. 

3.  Rozwiń całkowicie kabel doprowadzający. 
Po bokach podstawki znajdują się 
praktyczne wycięcia do bezpiecznego 
poprowadzenia i umieszczenia kabla 
zasilającego. Włóż przewód zasilania do 
jednego z wycięć i zatrzaśnij.

4.  Obróć pokrywę sitka przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara tak, aby znak na sitku 
skierowany był na napis OPEN  
w pokrywie czajnika. Zdejmij pokrywę. 

5.  Wyjmij sitko i odłóż na bok. 

6.  Zdejmij pokrywę czajnika. 

7.  Wlej odpowiednią ilość wody do 
czajnika. Nie należy używać zbyt zimnej 
wody. Podczas wlewania wody do 
czajnika należy przestrzegać poziomu 
minimalnego i maksymalnego.

UWAGA: 
Maksymalna objętość wody do 
przyrządzania herbaty / podgrzania 
wody wynosi 1200 ml. Przyrządzając 
herbatę, nie należy wlewać większej 
ilości wody. Istnieje ryzyko wylania 
gorącej wody z czajnika, która może 
spowodować poparzenia. Minimalna 
objętość wody do przygotowywania 
herbaty / podgrzania wody wynosi 
500 ml. Jeżeli do czajnika wlejesz 
mniejszą ilość wody, proces 
zaparzania/podgrzewania może być 
mniej efektywny.  

OSTRZEŻENIE:
Nie należy używać 
zbyt zimnej lub 
lodowatej wody. 
Przed kolejnym 
użyciem odstaw 
czajnik do 
wystygnięcia. 

8.  Załóż pokrywę czajnika, a następnie 
przykrywkę sitka. Wyrównaj znak na 
przykrywce sitka z napisem OPEN na 
pokrywie czajnika. Przekręć pokrywę 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż 
do napisu CLOSE.

OBSŁUGA CZAJNIKA SP 8010 
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9.  Przenieś czajnik na podstawkę.

10.  Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego 
do gniazdka sieciowego. Zabrzmi sygnał 
dźwiękowy, a wyświetlacz LCD się 
podświetli.

11.  Przez kilkukrotne wciśnięcie przycisku 
TEA wybierz rodzaj przyrządzanej 
herbaty.

UWAGA:
Czajnik posiada 5 podstawowych 
programów przyrządzania herbaty: 
Green (zielona herbata), Black 
(czarna herbata), Herbal (herbata 
ziołowa), Oolong (herbata Oolong), 
White (biała herbata). Każdy z tych 
programów posiada zaprogramowaną 
temperaturę i czas zaparzania. 
Wartości te można zmieniać  
w zależności od preferencji przy 
pomocy przycisku °C/TIME i pokrętła 
+/-.

UWAGA:
Wielokrotne naciskanie przycisku 
°C/TIME spowoduje przełączanie 
pomiędzy wyświetlaniem fabrycznie 
ustawionego czasu zaparzania 
(przycisk się podświetli) i ustawionej 
temperatury.  

12.  Wciśnij przycisk START/STOP. Ikona 
Heating się zapali i rozpocznie się 
podgrzewanie wody do pożądanej 
temperatury. Gdy temperatura wody  
w czajniku osiągnie temperaturę 30 °C, 
na wyświetlaczu pojawi się temperatura 
i będzie wzrastać co 5 °C. 

13.  Podczas podgrzewania wsyp herbatę, 
suszone zioła, świeże zioła lub torebki 
z herbatą do sitka. Ilość herbaty lub 
ziół zależy od osobistych preferencji. 
Zazwyczaj stosuje się 2–3 g herbaty 
na 200 ml wody. Jeżeli preferujesz 
intensywniejszy smak, zwiększ ilość 
herbaty. 

14.  Po osiągnięciu ustawionej temperatury 
wody zabrzmi sygnał dźwiękowy, 
a przycisk START/STOP zacznie mrugać. 
Jednocześnie rozpocznie się odliczanie 
10-minutowego interwału. W tym czasie 
czajnik będzie utrzymywać ustawioną 
temperaturę, a ikona Heating będzie 
mrugać. Jednocześnie co 2 minuty 
włączy się sygnał dźwiękowy, który 
powiadomi o konieczności włożenia 
sitka. Jeżeli w ciągu 10 minut nie zostanie 
naciśnięty przycisk START/STOP w celu 
rozpoczęcia procesu zaparzania, czajnik 
się wyłączy. 

15.  Zdejmij przykrywkę sitka i włóż sitko. 
Ważne jest, aby uchwyt sitka był 
skierowany w stronę uchwytu czajnika. 
Załóż pokrywę z powrotem. Ważne, aby 
nie zdejmować czajnika z podstawy. 
Spowodowałoby to przerwanie procesu 
podgrzewania i zakończenie zaparzania. 

UWAGA:
Jeżeli herbata lub zioła pozostają na 
powierzchni, należy je zanurzyć w 
wodzie za pomocą łyżeczki. 

OSTRZEŻENIE: 
Zdejmując 
przykrywkę sitka, 
należy zachować 
szczególną 
ostrożność. Po jej 
zdjęciu z otworu 
może wydostawać się 
bardzo gorąca para 
mogąca spowodować 
poważne oparzenia 
lub może nawet 
wytrysnąć gorąca 
woda. Wkładając 
sitko, nie dotykaj 
pokrywy czajnika. 
Pokrywa czajnika 
jest bardzo gorąca 
i może spowodować 
poważne poparzenia. 

16.  Naciśnij przycisk START/STOP, aby 
rozpocząć proces zaparzania. Zabrzmi 
sygnał dźwiękowy. Ikona Steeping się 
zapali i rozpocznie się odliczanie czasu 
zaparzania. 

17.  Po upływie ustawionego czasu 
zaparzania zabrzmi sygnał dźwiękowy, 
a czajnik automatycznie przełączy się na 
tryb podtrzymywania temperatury. Na 
ekranie zacznie świecić ikona Keep warm. 
Ten tryb będzie aktywny przez 30 minut, 
a następnie czajnik się wyłączy.

18.  Zdejmij przykrywkę sitka i wyjmij sitko 
natychmiast po zakończeniu zaparzania. 
Unikniesz w ten sposób obniżenia 
jakości herbaty, ponieważ niektóre 
rodzaje herbaty mogą przy zbyt długim 
zaparzaniu nabrać gorzkiego smaku.   

UWAGA:
Jeżeli sitko nie zostanie wyjęte w ciągu 
40 sekund po zakończeniu zaparzania, 
zabrzmi sygnał dźwiękowy, który 
powiadomi o konieczności wyjęcia 
sitka.
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OSTRZEŻENIE:
Zachowaj 
ostrożność podczas 
obchodzenia się 
z przykrywką 
i sitkiem. Nie wolno 
nimi manipulować 
nad panelem 
sterowania 
i ekranem. Użyj 
miski lub spodka 
deserowego 
do odłożenia 
przykrywki i sitka. 

19.  Załóż z powrotem przykrywkę sitka. 
Herbata jest gotowa do podania. 

UWAGA:
Podczas całego procesu przyrządzania 
herbaty można sprawdzić temperaturę 
lub czas zaparzania, wciskając przycisk 
°C/TIME.
Aby anulować proces przyrządzania 
herbaty, wciśnij i przytrzymaj przycisk 
START/STOP przez około 2 sekundy.  

UWAGA:
Jeśli zdejmiesz czajnik z postawy, 
gdy jest on w trybie podtrzymywania 
temperatury, przycisk START/STOP 
zacznie mrugać. Postaw czajnik na 
podstawę i po wciśnięciu przycisku 
START/STOP czajnik powróci do trybu 
podtrzymywania temperatury.

REGULACJA TEMPERATURY I CZASU 
ZAPARZANIA
Zaprogramowane temperatury i czasy 
zaparzania można dostosować do osobistych 
preferencji. 

 1.  Po wybraniu rodzaju herbaty przy 
pomocy przycisku TEA ustaw 
temperaturę regulatorem +/-. 
Temperaturę dla każdego rodzaju 
herbaty można ustawić w zakresie od 
50 °C do 100 °C co 5 °C z wyjątkiem 
opcji Iced (Ice tea).

 2.  Ustawiwszy temperaturę, wciśnij 
przycisk °C/TIME, aby nastawić czas 
zaparzania. Przy pomocy pokrętła 
+/- skrócisz lub przedłużysz ustawiony 
czas. Czas zaparzania można ustawić  
w zakresie od 30 sekund do 10 minut  
w 30-sekundowych odstępach.

 3.  Ustawiwszy temperaturę i czas 
zaparzania, wciśnij przycisk START/
STOP, aby uruchomić czajnik.

UWAGA:
Zmiana temperatury i czasu 
zaparzania zgodnie z powyższym 
opisem nie zostanie zapamiętana  
w pamięci czajnika. Podczas kolejnego 
podgrzewania należy ponownie 
wprowadzić zmianę.  

Program Temperatura 
wyjściowa

Czas zaparzania Czas podtrzymywania 
temperatury

Green (zielona herbata) 75 °C 3 minuty 30 minut

Black (czarna herbata) 95 °C 6 minut 30 minut

Herbal (herbata ziołowa) 90 °C 8 minut 30 minut

Oolong (herbata oolong) 90 °C 5 minut 30 minut

White (biała herbata) 85 °C 4 minuty 30 minut

Iced (Ice tea) Temperatura 
pokojowa

2 godziny

Digital kettle 
(podgrzewanie wody)

100 °C -- 30 minut

Hot wine (grzane wino) 85 °C Ustawiony czas 
przygotowywania 45 minut

30 minut

Apple cider (cydr 
jabłeczny)

85 °C Ustawiony czas 
przygotowywania 25 minut

30 minut

Chutney (czatni) 95 °C Ustawiony czas 
przygotowywania 2,5 
godziny

 

Yoghurt (jogurt) 40°C Ustawiony czas 
przygotowywania 6 godzin

 

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK ÁTTEKINTÉSE
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PODGRZEWANIE WODY DO WYMAGANEJ 
TEMPERATURY
Aby podgrzać wodę w czajniku do pożądanej 
temperatury, należy postępować  
w następujący sposób: 

 1.  Wykonaj kroki 1–10 opisane  
w rozdziale „Korzystanie z czajnika  
do przyrządzania herbaty”.

 2.  Wciśnij przycisk HOT WATER/MENU, 
a na wyświetlaczu LCD zacznie świecić 
100 °C.

 3.  Przy pomocy regulatora +/- ustaw 
pożądaną temperaturę. Temperaturę 
można ustawić w zakresie od 50 °C do 
100 °C w odstępach co 5 °C.

 4.  Wciśnij przycisk START/STOP. Ikona 
Heating się zapali i rozpocznie się 
podgrzewanie wody do pożądanej 
temperatury. Gdy temperatura wody 
w czajniku osiągnie 30 °C, temperatura 
pojawi się na wyświetlaczu i będzie 
wzrastać co 5 °C.

 5.  Gdy woda w czajniku osiągnie 
ustawioną temperaturę, zabrzmi sygnał 
dźwiękowy, a czajnik automatycznie 
przełączy się na tryb podtrzymywania 
temperatury. Na ekranie zacznie 
świecić ikona Keep warm. Ten tryb 
będzie aktywny przez 30 minut, 
a następnie czajnik się wyłączy.   

UWAGA:
Aby natychmiast anulować proces, 
wciśnij przycisk START/STOP na około  
2 sekundy. 

TRYB KEEP WARM
•	 Tryb Keep warm (podtrzymywanie 

temperatury) jest ustawiony fabrycznie 
dla następujących programów: Green 
(zielona herbata), Black (czarna herbata), 
Herbal (herbata ziołowa), Oolong 
(herbata oolong), White (biała herbata), 
Digital kettle (podgrzewanie wody), Hot 
wine (grzane wino), Apple cider (cydr 
jabłeczny) i podtrzymuje ustawioną 
temperaturę wody lub herbaty przez 
maksymalnie 30 minut.

•	 Po upływie czasu zaparzania 
(przyrządzania napoju) czajnik przełączy 
się automatycznie na tryb Keep warm. 
Na ekranie rozpocznie się odliczanie 
czasu.

•	 Jeżeli zdejmiesz czajnik z podstawy, tryb 
zostanie przerwany, ale odliczanie nie 
zostanie zatrzymane. Przycisk START/
STOP zacznie mrugać. Przywrócenie 
trybu Keep warm nastąpi po 
odstawieniu czajnika na podstawę 
i wciśnięciu przycisku START/STOP. 

•	 Po upływie czasu trybu Keep warm  
(30 minut) zabrzmi sygnał dźwiękowy, 
a czajnik przełączy się na tryb czuwania. 
Ikona trybu Keep warm zniknie 
z wyświetlacza.

•	 Aby anulować tryb Keep warm, wciśnij 
i przytrzymaj przycisk START/STOP przez 
około 2 sekundy, aż zabrzmi sygnał 
dźwiękowy. Ikona trybu Keep warm 
zniknie z wyświetlacza.

•	 W trybie Keep warm czajnik będzie się 
regularnie włączać. Jest to normalne 
zjawisko, które pozwala na utrzymanie 
ustawionej temperatury. 

•	 Jeśli temperatura podgrzewania została 
ustawiona na 100 °C, czajnik będzie 
podtrzymywać temperaturę wody  
w zakresie 90–95 °C. 

PROGRAM ICED TEA
Czajnik Catler SP 8010 umożliwia 
przyrządzanie ice tea. 

 1.  Wlej odpowiednią ilość zimnej 
wody do czajnika. Postaw czajnik na 
podstawę i podłącz wtyczkę kabla 
zasilającego do gniazdka sieciowego. 

 2.  Wciśnij kilkukrotnie przycisk TEA, aż 
na wyświetlaczu LCD zapali się „Iced”.

 3.  Na wyświetlaczu LCD zapali się 
ustawiony czas zaparzania „2 h 00 m”. 
Ustawiony czas zaparzania można 
zmienić według upodobania przez 
obrót regulatora +/-. Można ustawić 
czas zaparzania od 1 do 3 godzin. 

 4.  Do sitka włóż składniki do 
przygotowania ice tea. Sitko włóż do 
czajnika i załóż przykrywkę. Upewnij 
się, że przykrywka jest w pozycji 
CLOSE. 

 5.  Wciśnij przycisk START/STOP, a proces 
przyrządzania automatycznie się 
uruchomi.

 6.  Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona 
Steeping i rozpocznie się odliczanie 
ustawionego czasu.

 7.  Po upływie czasu przyrządzania 
zabrzmi sygnał dźwiękowy i proces 
zostanie zakończony. 

PROGRAM HOT WINE
Czajnik Catler SP 8010 umożliwia 
przyrządzanie grzanego wina. 

 1.  Do czajnika wlej 1 l wina. Postaw 
czajnik na podstawę i podłącz wtyczkę 
kabla zasilającego do gniazdka 
sieciowego.

 2.  Do sitka włóż przyprawy do grzanego 
wina. Sitko włóż do czajnika 
i załóż przykrywkę. Upewnij się, że 
przykrywka jest w pozycji CLOSE.

 3.  Wciśnij kilkukrotnie przycisk HOT 
WATER/MENU, aż na wyświetlaczu LCD 
pojawi się „Hot wine”.

 4.  Na wyświetlaczu LCD zapali się 
wyjściowy czas przyrządzania „45 m 
00”. Ustawiony czas przyrządzania 
można zmienić według potrzeby 
przez obrót regulatora +/-. Można 
ustawić czas zaparzania od 30 minut 
do 1 godziny.

 5.  Wciśnij przycisk START/STOP, a proces 
przyrządzania automatycznie się 
uruchomi. Ikona Heating się zapali 
i rozpocznie się podgrzewanie. 

 6.  Gdy temperatura wina osiągnie 85 °C, 
czajnik automatycznie przełączy się na 
tryb zaparzania. Na wyświetlaczu LCD 
pojawi się ikona Steeping i rozpocznie 
się odliczanie ustawionego czasu.

 7.  W tym czasie czajnik będzie się 
regularnie włączać. Jest to normalne 
zjawisko pozwalające na utrzymanie 
ustawionej temperatury.

 8.  Po upływie ustawionego czasu 
przyrządzania zabrzmi sygnał 
dźwiękowy, a czajnik automatycznie 
przełączy się na tryb podtrzymywania 
temperatury. Na ekranie zacznie 
świecić ikona Keep warm. Ten tryb 
będzie aktywny przez 30 minut, 
a następnie czajnik się wyłączy. 

UWAGA:
Jeśli sitko nie zostanie wyjęte w ciągu 
40 sekund po zakończeniu zaparzania, 
zabrzmi sygnał dźwiękowy, który 
powiadomi o konieczności wyjęcia 
sitka. Aby natychmiast anulować proces, 
wciśnij przycisk START/STOP na około  
2 sekundy. 
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PROGRAM APPLE CIDER
Czajnik Catler SP 8010 umożliwia 
przyrządzanie cydru owocowego. 

 1.  Do czajnika wlej płyny i włóż owoce 
do przyrządzania cydru, maksymalnie 
1,2 l. Postaw czajnik na podstawę 
i podłącz wtyczkę kabla zasilającego 
do gniazdka sieciowego.

 2.  Do sitka włóż przyprawy do 
cydru. Sitko włóż do czajnika 
i załóż przykrywkę. Upewnij się, że 
przykrywka jest w pozycji CLOSE.

 3.  Wciśnij kilkukrotnie przycisk HOT 
WATER/MENU, aż na wyświetlaczu LCD 
pojawi się „Apple cider”.

 4.  Na wyświetlaczu LCD zapali się 
wyjściowy czas przyrządzania „25 m 
00”. Ustawiony czas przyrządzania 
można zmienić według potrzeby 
przez obrót regulatora +/-. Można 
ustawić czas zaparzania od 10 do  
40 minut.

 5.  Wciśnij przycisk START/STOP, a proces 
przyrządzania automatycznie się 
uruchomi. Ikona Heating się zapali 
i rozpocznie się podgrzewanie. 

 6.  Gdy temperatura osiągnie 85 °C, 
czajnik automatycznie przełączy się na 
tryb zaparzania. Na wyświetlaczu LCD 
pojawi się ikona Steeping i rozpocznie 
się odliczanie ustawionego czasu.

 7.  W tym czasie czajnik będzie się 
regularnie włączać. Jest to normalne 
zjawisko pozwalające na utrzymanie 
ustawionej temperatury.

 8.  Po upływie ustawionego czasu 
przyrządzania zabrzmi sygnał 
dźwiękowy, a czajnik automatycznie 
przełączy się na tryb podtrzymywania 
temperatury. Na ekranie zacznie 
świecić ikona Keep warm. Ten tryb 
będzie aktywny przez 30 minut, 
a następnie czajnik się wyłączy. 

UWAGA:
Jeżeli sitko nie zostanie wyjęte w ciągu 
40 sekund po zakończeniu zaparzania, 
zabrzmi sygnał dźwiękowy, który 
powiadomi o konieczności wyjęcia sitka.
Aby natychmiast anulować proces, 
wciśnij przycisk START/STOP na około  
2 sekundy. 

PROGRAM CHUTNEY
Do programu CHUTNEY będziesz 
potrzebować zestaw Stew Pot.

 1.  Do czajnika wlej 1 l zimnej wody. Tej 
ilości należy przestrzegać. W żadnym 
przypadku nie wlewaj więcej ani 
mniej wody. 

 2.  Do szklanego dzbanka włóż składniki 
do przyrządzania czatni. Przykryj 
pokrywkę szklanego dzbanka. 

 3.  Nasadkę przykrywki połóż na blat 
kuchenny. Do otworu w nasadce włóż 
szklany dzbanek ze składnikami. 

 4.  Uchwyć nasadkę przykrywki za 
boczne uchwyty, przez co podniesiesz 
nasadkę wraz ze szklanym dzbankiem. 

 5.  Zanurz szklany dzbanek w wodzie  
w czajniku tak aby strzałka na nasadce 
przykrywki była skierowana ku 
rękojeści czajnika.

 6.  Załóż wewnętrzną metalową 
pokrywkę.

 7.  Wciśnij kilkukrotnie przycisk HOT 
WATER/MENU, aż na wyświetlaczu LCD 
pojawi się „CHUTNEY”. 

 8.  Na wyświetlaczu LCD zapali się 
ustawiony czas zaparzania „2 h 30 m”. 
Ustawiony czas przyrządzania można 
zmienić według potrzeby przez obrót 
regulatora +/-. Można ustawić czas 
przyrządzania od 1 do 4 godzin.

 9.  Wciśnij przycisk START/STOP, a proces 
przyrządzania automatycznie się 
uruchomi. Ikona Heating się zapali 
i rozpocznie się podgrzewanie. 

 10.  Gdy temperatura osiągnie 95 °C, 
czajnik automatycznie przełączy 
się na tryb przyrządzania. Na 
wyświetlaczu LCD pojawi się ikona 
Steeping i rozpocznie się odliczanie 
ustawionego czasu.

 11.  W tym czasie czajnik będzie się 
regularnie włączać. Jest to normalne 
zjawisko pozwalające na utrzymanie 
ustawionej temperatury.

 12.  Po upływie ustawionego czasu 
zaparzania zabrzmi sygnał 
dźwiękowy, a czajnik automatycznie 
się wyłączy.

UWAGA:
Jeżeli sitko nie zostanie wyjęte w ciągu 
40 sekund po zakończeniu zaparzania, 
zabrzmi sygnał dźwiękowy, który 
powiadomi o konieczności wyjęcia sitka.
Aby natychmiast anulować proces, 
wciśnij przycisk START/STOP na około  
2 sekundy. 

PROGRAM YOGHURT
Do programu YOGHURT będziesz 
potrzebować zestaw Stew Pot.

 1.  Do czajnika wlej 1 l zimnej wody. Tej 
ilości należy przestrzegać. W żadnym 
przypadku nie wlewaj więcej ani 
mniej wody. 

 2.  Do szklanego dzbanka włóż składniki 
do przyrządzania jogurtu. Przykryj 
pokrywkę szklanego dzbanka. 

 3.  Nasadkę przykrywki połóż na blat 
kuchenny. Do otworu w nasadce włóż 
szklany dzbanek ze składnikami. 

 4.  Uchwyć nasadkę przykrywki za 
boczne uchwyty, przez co podniesiesz 
nasadkę wraz ze szklanym dzbankiem. 

 5.  Zanurz szklany dzbanek w wodzie  
w czajniku tak aby strzałka na nasadce 
przykrywki była skierowana ku 
rękojeści czajnika.

 6.  Załóż wewnętrzną metalową 
pokrywkę.

 7.  Wciśnij kilkukrotnie przycisk HOT 
WATER/MENU, aż na wyświetlaczu LCD 
pojawi się „YOGHURT”. 

 8.  Na wyświetlaczu LCD zapali się 
ustawiony czas zaparzania „6 h 00 m”. 
Ustawiony czas przyrządzania można 
zmienić według potrzeby przez obrót 
regulatora +/-. Czas przyrządzania 
można ustawić na 4 do 8 godzin.

 9.  Wciśnij przycisk START/STOP, a proces 
przyrządzania automatycznie się 
uruchomi. Ikona Steeping się zapali, 
a na wyświetlaczu LCD rozpocznie 
się odliczanie ustawionego czasu. 
Woda w czajniku będzie się powoli 
podgrzewać do 40 °C.

 10.  W tym czasie czajnik będzie się 
regularnie włączać. Jest to normalne 
zjawisko pozwalające na utrzymanie 
ustawionej temperatury.

 11.  Po upływie ustawionego czasu 
zaparzania zabrzmi sygnał 
dźwiękowy, a czajnik automatycznie 
się wyłączy.
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UWAGA:
Jeżeli sitko nie zostanie wyjęte w ciągu 
40 sekund po zakończeniu zaparzania, 
zabrzmi sygnał dźwiękowy, który 
powiadomi o konieczności wyjęcia sitka.
Aby natychmiast anulować proces, 
wciśnij przycisk START/STOP na około  
2 sekundy. 

Tryb czuwania
Jeżeli czajnik jest podłączony do sieci i nie 
wykonasz żadnej operacji przez 5 minut, 
zgaśnie podświetlenie wyświetlacza LCD.  
W trybie gotowości wyświetlacz LCD 
nie będzie świecić. Aby anulować tryb 
gotowości, naciśnij dowolny przycisk na 
panelu sterowania.

Jeśli czajnik nie będzie używany, odłącz 
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

Ochrona przed przegrzaniem
Czajnik Catler SP 8010 jest wyposażony  
w zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
które włączy się w przypadku uruchomienia 
czajnika bez wody. 

W takim przypadku czajnik automatycznie się 
wyłączy. Wyjmij wtyczkę kabla zasilającego 
z gniazdka, wylej wodę z czajnika, nie 
umieszczaj go na podstawie i pozostaw 
czajnik do ostygnięcia na ok. 30 minut. 
Następnie ponownie napełnij go czystą, 
zimną wodą, postaw na podstawie i włóż 
wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka.

Wszystkie przyciski na panelu sterowania 
będą nieaktywne do czasu ostygnięcia 
czajnika.

Przywrócenie ustawień fabrycznych
Gdy odłączysz wtyczkę kabla zasilającego 
z gniazdka, dojdzie do wymazania 
wprowadzonych zmian i przywrócenia 
ustawień fabrycznych.

OBSŁUGA CZAJNIKA SP 8010 OBSŁUGA CZAJNIKA SP 8010
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Konserwacja  
i czyszczenie

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

Przed każdym czyszczeniem czajnika 
najpierw odłącz kabel sieciowy 
z gniazdka.

OSTRZEŻENIE:
Nie myj czajnika 
elektrycznego, jego 
podstawy, kabla ani 
wtyczki pod bieżącą 
wodą i nie zanurzaj 
ich w wodzie ani 
innej cieczy.

•	 Użytkowanie czajnika może 
spowodować osadzanie minerałów się 
z wody oraz taniny z zaparzanej herbaty. 
Wszystko zależy od twardości używanej 
wody i częstotliwości używania czajnika. 
Osadzony kamień wodny i tanina 
mogą mieć negatywny wpływ na smak 
końcowej herbaty, dlatego należy 
regularnie czyścić czajnik. 

CZYSZCZENIE PRZYKRYWKI SITKA ORAZ 
POKRYWY CZAJNIKA
•	 Umyj przykrywkę sitka i pokrywę 

czajnika w ciepłej wodzie z odrobiną 
płynu do mycia naczyń przy pomocy 
miękkiej gąbki. Opłucz i wytrzyj do 
sucha.

•	 Przykrywka sitka ani pokrywa czajnika 
nie nadają się do mycia w zmywarce do 
naczyń.

CZYSZCZENIE SZKLANEGO DZBANKA
•	 Po każdym użyciu należy przepłukać 

czajnik czystą wodą. Nie pozostawiaj 
zaparzonej herbaty w czajniku zbyt 
długo (np. na noc). 

•	 Przetrzyj zewnętrzną powłokę 
i przestrzeń wewnętrzną czajnika 
miękką gąbką. Używaj wyłącznie 
czystej ciepłej wody, zwłaszcza jeśli 
korzystasz z czajnika wyłącznie do 
przygotowywania herbaty. 

•	 Aby usunąć resztki taniny z herbaty 
i osady mineralne: 

 a)  Napełnij czajnik wodą po znak MAX 
1200, a do wody wrzuć plasterki 
cytryny i sok z cytryny. Zagotuj 
i pozostaw na noc. Wylej wodę 
i wyrzuć cytrynę. Napełnić czajnik 
czystą wodą i pozostaw do czasu 
ugotowania wody. Wylej wodę. 
Powtórz w razie potrzeby. 

 b)  Napełnij czajnik wodą po znak MAX 
1200 i wsyp do czajnika 2 łyżki sody. 
Zagotuj i pozostaw na noc. Wylej 
wodę. Napełnij czajnik czystą wodą 
i przegotuj ponownie. Wylej wodę. 
Powtórz w razie potrzeby.

 c)  Napełnij czajnik wodą po znak MAX 
1200 i wlej do wody 6 łyżek białego 
octu. Zagotuj i pozostaw na noc. Wylej 
wodę. Napełnij czajnik czystą wodą 
i przegotuj ponownie. Wylej wodę. 
Powtórz w razie potrzeby.

•	 Wytrzyj czajnik suchą ściereczką. 

CZYSZCZENIE SITKA
•	 Umyj sitko w ciepłej wodzie z odrobiną 

płynu do mycia naczyń przy pomocy 
miękkiej gąbki. Opłucz i wytrzyj do 
sucha. 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
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PRZECHOWYWANIE
•	 Przed przerwą w użytkowaniu czajnika 

upewnij się, że jest on wyłączony, 
wyczyszczony i suchy. Upewnij się, że 
pokrywa jest prawidłowo zamknięta. 
Owiń kabel zasilający wokół korpusu na 
dole podstawy. Postaw czajnik pionowo 
i pod żadnym pozorem nie przechowuj 
nic na pokrywie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

•	 Aby usunąć nadmierny osad, możesz 
użyć delikatnego środka czyszczącego 
bez właściwości ściernych. Środek 
czyszczący nakładaj na gąbkę, nie na 
sitko. Zawsze należy używać miękkiej 
gąbki. Nie używaj szczotki drucianej, 
gąbek drucianych itp. 

•	 Sitko można myć w górnym koszu 
zmywarki do naczyń. 

•	 Podczas czyszczenia należy uważać, aby 
nie złamać uchwytu sitka. 

CZYSZCZENIE PODSTAWKI
•	 Wytrzyj podstawkę miękką ścierką lekko 

zwilżoną w ciepłej wodzie. Następnie 
wytrzyj do sucha czystą ściereczką. 

CZYSZCZENIE ZESTAWU STEW POT
•	 Przed czyszczeniem odczekaj do 

wystygnięcia wszystkich części zestawu 
Stew Pot do temperatury pokojowej.

•	 Szklany dzbanek i wieczko umyj  
w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do 
mycia naczyń. Opłucz w wodzie i wytrzyj 
do sucha. 

•	 Nasadkę wieczka i wewnętrzną szklaną 
pokrywkę opłucz w wodzie i wytrzyj do 
sucha. 

OSTRZEŻENIE:
Nie zanurzaj szkla-
nego dzbanka,  
podstawy  
bezprzewodowej, 
kabla zasilającego 
ani wtyczki kabla  
w wodzie lub innych 
cieczach. Chroń 
czajnik i wszystkie 
jego elementy  
przed wilgocią.

OSTRZEŻENIE:
Nie zanurzaj i nie 
myj dzbanka szkla-
nego pod bieżącą 
wodą.

UWAGA:
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, 
do czyszczenia nie należy używać 
alkalicznych środków czyszczących; 
czyszczenie należy przeprowadzać za 
pomocą miękkiej szmatki i łagodnego 
detergentu.
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Przepisy

PRZEPISY

PRZEPISY

GRZANE WINO
• 1 l czerwonego wina dobrej jakości • Skórka z 1 pomarańczy (bez białego miąższu)  
• Trawa cytrynowa zgnieciona płaską stroną noża i posiekana na kawałeczki  
• 1 łyżeczka brązowego cukru • 5 sztuk kandyzowanego imbiru  
• 2 łyżeczki syropu z kandyzowanego imbiru

Przyprawy do sitka 
• 10 nasion kardamonu • 5 goździków • 2 szt. anyżu gwiaździstego • 2 laski cynamonu

Dekoracja 
• Plasterek pomarańczy

 1.  Do czajnika włóż skórkę pomarańczową, trawę cytrynową, brązowy cukier, imbir i syrop. 
Zalej 1 l czerwonego wina. 

 2. Następnie włóż do czajnika sitko z przyprawami. 

 3. Wybierz program HOT WINE i ustaw czas przyrządzania na około 45 minut. 

 4. Grzane wino podajemy ciepłe ozdobione plasterkiem pomarańczy.

GRZANY CYDR
• ¼ pomarańczy, obrane i pokrojone na kawałki • ¼ jabłka, obrane i pokrojone na kawałki  
• ¼ cytryny, obrane i pokrojone na kawałki • 1 l moszczu jabłecznego • 2 łyżki syropu 
klonowego

Przyprawy do sitka 
• 2 laski cynamonu • ½ łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej • 5 goździków

Dekoracja 
• Liście mięty lub melisy

 1.  Pokrojone owoce włóż do czajnika. Zalej moszczem jabłecznym po znacznik maximum 
(1200 ml). 

 2. Dodaj syrop klonowy i ostrożnie zamieszaj. 

 3. Następnie włóż do czajnika sitko z przyprawami. 

 4. Wybierz program APPLE CIDER i ustaw czas przyrządzania na około 25 minut.

 5. Podajemy ciepłe ozdobione liśćmi mięty lub melisy.
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CZATNI JABŁECZNE
• 150 g kwaśnych jabłek, np. Granny Smith • 90 g cebuli • ¼ cytryny • 40 g rodzynek  
• ¼ ząbku czosnku • 60 ml octu owocowego • 50 g ciemnego cukru melasowego • 2,5 g soli  
• 1 łyżeczka mielonego imbiru • ½ łyżeczki cynamonu • ½ łyżeczki kurkumy

 1.  Jabłka obrać i pokroić w drobną kostkę. Cebulę i cytrynę także pokroić w drobną kostkę. 

 2.  Wszystkie składniki włożyć do miski i dobrze wymieszać. Przenieść do szklanego 
dzbanka Stew Pot.

 3. Wybrać program CHUTNEY i ustawić czas przyrządzania na około 2,5 godziny.

ŚLIWKOWE CZATNI
• 120 g śliwek • 6 g orzechów włoskich • 12 g rodzynek • 20 ml octu balsamicznego  
• 20 ml czerwonego wina • 30 g cukru żelującego • Mielony cynamon do smaku

 1. Śliwki wypestkować i pokroić w drobną kostkę. Orzechy posiekać na drobne kawałki. 

 2.  Wszystkie składniki włożyć do miski i dobrze wymieszać. Przenieść do szklanego 
dzbanka Stew Pot.

 3. Wybrać program CHUTNEY i ustawić czas przyrządzania na około 2,5 godziny.

GRUSZKOWE CZATNI
• 150 g gruszek • 90 g cebuli • 2 g ziaren gorczycy • Rodzynki • ¼ ząbku czosnku • 60 g 
brązowego cukru • Kawałek imbiru pokrojonego na kawałeczki • 60 ml octu owocowego 
• 1–2 goździki • ½ łyżeczki słodkiej papryki • ½ łyżeczki mielonego cynamonu

 1. Gruszki i cebulę obrać i pokroić w drobną kostkę. 

 2.  Wszystkie składniki włożyć do miski i dobrze wymieszać. Przenieść do szklanego 
dzbanka Stew Pot.

 3. Wybrać program CHUTNEY i ustawić czas przyrządzania na około 2,5 godziny.

DOMOWY JOGURT
• 400 ml mleka pełnotłustego • 1 łyżka białego jogurtu

 1. Do szklanego dzbanka Stew Pot włożyć biały jogurt i mleko. 

 2. Dobrze wymieszać trzepaczką. 

 3. Wybrać program JOGURT i ustawić czas przyrządzania na 6 godzin.

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.

Produkt jest zgodny z wymogami EU.

Zmiany w tekście, projektowaniu i  specyfikacjach technicznych mogą nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia  
i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania tych zmian.

Wersja oryginalna jest w języku czeskim.
Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

 2017    10/2017
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STEW POT

Z  důvodu neustálého zdo- 
konalování designu a  dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z  dôvodu neustáleho zdo- 
konaľovania dizajnu a  ďalších 
vlastností sa môže vami 
zakúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkochv tomto návode.

A kivitel és más jellemzők foly-
tonos fejlesztése miatt az Ön 
által megvásárolt termék kissé 
eltérhet e útmutató képein 
ábrázolt terméktől.

Z  uwagi na ciągłe doskon-
alenie konstrukcji i  innych 
właściwości zakupionego pro- 
duktu może nieznacznie różnić 
się od produktu, o  którym 
mowa w rysunkach w tym 
podręczniku.


