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2 GRATULUJEMY

Gratulujemy 
nabycia nowego czajnika elektrycznego KE 4014.



TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo i dlatego od samego początku projektowania do 
końca procesu produkcji zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika. 
Pomimo to, prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania urządzeń elektrycznych 
i przestrzeganie poniższych zaleceń:

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA CZAJNIKA KE 4014

•  Przed pierwszym 
użyciem upewnij się, 
że napięcie w gniazdku 
sieciowym odpowiada 
napięciu podanemu na 
tabliczce znamionowej 
na spodzie urządzenia. 
W razie jakichkolwiek 
wątpliwości skontaktuj 
się z wykwalifi kowanym 
elektrykiem.

•  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 zutylizuj 
wszelkie elementy 
opakowania i naklejki 
reklamowe zgodnie 
z przepisami w zakresie 
ochrony środowiska. 
Upewnij się, że 
urządzenie nie ma 
żadnych uszkodzeń. 
W żadnym przypadku 
nie używaj 
uszkodzonego 
urządzenia, urządzenia 
z uszkodzonym kablem 
zasilającym itp.

•  Aby wykluczyć 
ryzyko uduszenia 
małych dzieci, 

3TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU



4 TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU

usuń opakowanie 
ochronne wtyczki 
kabla sieciowego 
i zutylizuj je zgodnie 
z przepisami.

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

•  Nie stawiaj urządzenia 
na kuchence gazowej 
lub elektrycznej ani 
w jej pobliżu, ani 
w miejscach, w których 
mogłoby dotykać 
gorącego piekarnika.

•  To urządzenie jest 
przeznaczone 
wyłącznie do 
gotowania wody pitnej. 
W żadnym przypadku 

nie używaj urządzenia 
do ogrzewania 
innych płynów lub 
produktów. 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.
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•  Nie stawiaj urządzenia 
na metalowym 
podłożu, na przykład 
w zlewie.

•  Gniazdko elektryczne, 
do którego podłączono 
urządzenie musi być 
łatwo dostępne na 
wypadek konieczności 
natychmiastowego 
odłączenia.

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

•  Nie korzystaj z tego 
urządzenia przy 
użyciu programatora, 

włącznika czasowego 
ani jakiegokolwiek 
innego elementu 
włączającego 
urządzenie 
automatycznie.

•  Używaj czajnika 
wyłącznie ze znajdującą 
się w komplecie 
podstawą przeznaczoną 
do tego typu czajnika. 
Nie używaj podstawy 
dostarczonej z tym 
czajnikiem do innego 
typu czajników 
elektrycznych.

•  Nie używaj urządzenia 
w pobliżu źródeł 
wody, np. przy 
zlewie kuchennym, 
w łazience, przy 
basenie itp.

•  Nie kładź żadnych 
przedmiotów na 
pokrywie.
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•  Nie dotykaj urządzenia 
mokrymi lub 
wilgotnymi rękami.

•  Nie dotykaj gorącej 
powierzchni. 
Używaj uchwytu 
do przenoszenia 
urządzenia.

•  Nie pozostawiaj 
włączonego 
urządzenia bez 
nadzoru.

•  Urządzenie należy 
ustawić na równej 
powierzchni. Nie 
używaj urządzenia na 
powierzchni pochyłej 
i nie przenoś go ani 
nie przesuwaj, 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 urządzenia 
z podstawy upewnij 
się, że jest ono 
wyłączone.

•  Nie otwieraj pokrywy 
podczas pracy czajnika.

•  Napełniając czajnik 
wodą stosuj się 
oznaczeń minimalnego 
i maksymalnego 
poziomu wody. 
Jeżeli czajnik jest 
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przepełniony, może 
nastąpić wytryśnięcie 
gorącej wody. Nie 
podnoś pokrywy 
czajnika podczas 
gotowania wody.

•  Nie dopuszczaj 
do polania kabla 
zasilającego i wtyczki 
wodą lub innym płynem.

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

•  Do czyszczenia 
urządzenia nie używaj 
ostrych środków 

ściernych ani żrących 
środków czyszczących.

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

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

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

•  Używaj wyłącznie 
akcesoriów 
dostarczonych wraz 
z urządzeniem Catler.

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU



8

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

całkowicie kabel 
zasilający.

•  Nie przewieszaj kabla 
zasilającego przez 
krawędź stołu lub blatu 
roboczego. Zadbaj 
o to, aby nie dotykał 
gorących powierzchni 
ani się nie splątał.

•  Ze względów 
bezpieczeństwa 
zaleca się podłączenie 
urządzenia do obwodu 
elektrycznego 
oddzielonego od 
innych urządzeń. 
Nie należy używać 
rozgałęźnika ani 
przedłużacza do 
podłączenia urządzenia 
do gniazdka 
elektrycznego.

•  Urządzenie nie 
jest przeznaczone 

do użytku przez 
dzieci. Przechowuj 
urządzenie i kabel 
zasilający w miejscu 
niedostępnym dla 
dzieci.

•  Urządzenie może być 
użytkowane przez 
dzieci w wieku od 
8 lat, jeżeli są pod 
nadzorem lub zostały 
poinstruowane 
w zakresie bezpiecznej 
obsługi urządzenia 
i są świadome 
ewentualnych 
zagrożeń. Dzieci 
w wieku poniżej 
8 lat oraz dzieci bez 
nadzoru osoby dorosłej 
nie mogą wykonywać 
czyszczenia 
i konserwacji 
urządzenia. 
Przechowuj urządzenie 
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i jego kabel w miejscu 
niedostępnym dla 
dzieci poniżej 8 roku 
życia.

•  Z urządzenia mogą 
korzystać osoby 
o obniżonych 
zdolnościach 
fi zycznych, 
percepcyjnych 
i intelektualnych 
lub niewielkim 
doświadczeniu 
i wiedzy, o ile jest nad 
nimi sprawowany 
nadzór lub zostały 
poinstruowane 
w zakresie korzystania 
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.

•  Urządzenie jest 
przeznaczone do 
użytku domowego. 
Urządzenie nie jest 
przeznaczone do 
celów komercyjnych. 
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. 

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
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OSTRZEŻENIE:
NIE MYJ CZAJNIKA, PODSTAWY, KABLA ANI WTYCZKI 
POD BIEŻĄCĄ WODĄ I NIE ZANURZAJ ICH W WODZIE ANI 
INNEJ CIECZY. NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA NA POCHYŁEJ 
POWIERZCHNI. NIE PRZESUWAJ CZAJNIKA UMIESZCZONEGO 
NA PODSTAWIE PODCZAS PRACY. PODŁĄCZONE GNIAZDKO 
ELEKTRYCZNE MUSI BYĆ ŁATWO DOSTĘPNE W CELU 
EWENTUALNEGO ODŁĄCZENIA.

OSTRZEŻENIE:
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
NIE ZANURZAĆ W WODZIE ANI W INNEJ CIECZY.
PRZED UŻYCIEM ROZWINĄĆ CAŁY KABEL ZASILAJĄCY.

W przeciwnym 
razie istnieje ryzyko 
powstania obrażeń.

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

•  Zaleca się 
zainstalowanie 
ochronnika 
przepięciowego 
(standardowy włącznik 
w gniazdku), aby 
zagwarantować 

zwiększoną ochronę 
podczas użytkowania 
urządzenia. Zaleca 
się zainstalowanie 
ochronnika 
przepięciowego 
(z nominalnym prądem 
resztkowym max. 
30 mA) w obwodzie 
elektrycznym, 
w którym urządzenie 
będzie użytkowane. 
Zwróć się do 
swego elektryka 
o specjalistyczną 
pomoc.
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POZNAJ SWÓJ CZAJNIK KE 4014

POZNAJ SWÓJ CZAJNIK KE 4014

1. Wyjmowana pokrywa z okienkiem
2. Obudowa z podwójną ścianką
3. Szlifowana stal nierdzewna
4. Pojemność 1 l
5. Linie MAX i MIN (oznaczone wewnątrz dzbanka)
6. Ergonomiczny uchwyt
7. Przycisk włączania i wyłączania
8. Przyciski +/- regulacji temperatury w zakresie od 50 °C do 100 °C
9. Wyświetlacz LCD
 -  Podczas pracy czajnika pokazuje wzrost temperatury. 
 -  Po wyłączeniu pokazuje aktualną temperaturę wody wewnątrz czajnika.
10. Element grzewczy (wewnątrz czajnika, nie pokazano)
11. Podstawa z miejscem na kabel sieciowy

1

2

3

4

56

7
8
9

11
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OBSŁUGA CZAJNIKA KE 4014
Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem usuń z czajnika 
elementy opakowania i wszystkie naklejki/
etykiety reklamowe. Przed pierwszym 
użyciem czajnika przegotuj w nim czystą 
wodę. Napełnij czajnik czystą wodą, zagotuj 
ją i wylej. Proces ten należy powtórzyć 3-4 
razy. Czajnik jest teraz gotowy do użycia 
i przygotowania gorących napojów. Twój 
czajnik będzie działać wyłącznie wtedy, 
gdy jest umieszczony na podstawie 
podłączonej do gniazdka sieciowego i gdy 
włącznik czajnika znajduje się w pozycji 
włączonej. Gdy woda zacznie wrzeć, nastąpi 
automatyczne wyłączenie czajnika.

Ogrzewanie wody do wymaganej 
temperatury
1. Aby napełnić czajnik wodą, zdejmij go 

z podstawy i zdejmij pokrywę. Wlej 
do czajnika pożądaną ilość wody. Nie 
napełniaj czajnika poniżej oznaczenia 
minimum lub powyżej oznaczenia 
maximum. Zbyt mała ilość wody 
spowodowałaby wyłączenie czajnika 
przed zagotowaniem wody. Jeśli czajnik 
jest przepełniony, może nastąpić 
wytryśnięcie gorącej wody.

2. Załóż pokrywę i upewnij się, że jest 
dobrze zamknięta. Umieść czajnik na 
podstawie. Podłącz kabel zasilający do 
gniazdka.

3. Zabrzmi sygnał dźwiękowy. Na 
wyświetlaczu LCD pojawi się “--”.

4. Przy pomocy przycisków +/- ustaw 
temperaturę w zakresie 50–100 °C 
w odstępach co 5°C. Przy pierwszym 
włączeniu temperatura wyjściowa wynosi 
80 °C.

5. Aby rozpocząć ogrzewanie, naciśnij 
przycisk włącznika. Przycisk podświetli się 
na czerwono.

6. Od chwili, gdy temperatura wewnątrz 
czajnika osiągnie wartość 30 °C, na 
wyświetlaczu będzie można obserwować 
jej wzrost aż do osiągnięcia ustawionej 
temperatury. 

7. Po osiągnięciu ustawionej temperatury 
wewnątrz czajnika rozlegnie się 5-krotny 
sygnał dźwiękowy a przycisk włącznika 
zostanie podświetlony na żółto. 

8. Odłącz kabel zasilający od sieci, zdejmij 
czajnik z podstawy i nalej wodę do 
przygotowanych szklanek.

W razie potrzeby natychmiastowego 
wyłączenia czajnik, naciśnij przycisk włącznika. 
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy a proces 
ogrzewania zatrzyma się.

UWAGA

Szybki wybór – ogrzewanie wody do 100 °C
1. Aby ogrzać wodę do 100 °C, wykonaj 

następujące kroki:
2. Wykonaj kroki 1–3 z części „Ogrzewanie 

wody do wymaganej temperatury“.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk + przez 

ok. 2 sekundy. Rozlegnie się krótki sygnał 
dźwiękowy. 
Na wyświetlaczu pojawi się 100 °C. 

4. Naciśnij przycisk włącznika, aby włączyć 
czajnik. 

5. Jeżeli nie naciśniesz przycisku włącznika 
przez ok. 6 sekund, czajnik przejdzie 
w tryb gotowości, na wyświetlaczu 
LCD pojawi się wskazanie aktualnej 
temperatury. 

Szybki wybór – ogrzewanie wody do 60 °C
Aby ogrzać wodę do 60 °C, wykonaj 
następujące kroki:
1. Wykonaj kroki 1–3 z części „Ogrzewanie 

wody do wymaganej temperatury“.
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2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk - przez ok. 
2 sekundy. Rozlegnie się krótki sygnał 
dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się 
60 °C.

3. Naciśnij przycisk włącznika, aby włączyć 
czajnik. 

4. Jeżeli nie naciśniesz przycisku włącznika 
przez ok. 6 sekund, czajnik przejdzie 
w tryb gotowości, na wyświetlaczu 
LCD pojawi się wskazanie aktualnej 
temperatury. 

Szybki wybór – ogrzewanie wody do 80 °C
Aby ogrzać wodę do 80 °C, wykonaj 
następujące kroki:
1. Wykonaj kroki 1–3 z części „Ogrzewanie 

wody do wymaganej temperatury“.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie 

przyciski + i - przez ok. 2 sekundy. 
Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. 
Na wyświetlaczu pojawi się 80 °C.

3. Naciśnij przycisk włącznika, aby włączyć 
czajnik. 

4. Jeżeli nie naciśniesz przycisku włącznika 
przez ok. 6 sekund, czajnik przejdzie 
w tryb gotowości, na wyświetlaczu 
LCD pojawi się wskazanie aktualnej 
temperatury. 

Ostatnia ustawiona temperatura ogrzewania 
zostanie zapisana w pamięci czajnika. Aby 
ogrzać wodę do tej temperatury naciśnij 
przycisk włącznika. Aby ogrzać wodę do innej 
temperatury ustaw temperaturę przy pomocy 
przycisków +/- i naciśnij przycisk włącznika.

UWAGA

Aby sprawdzić ustawioną temperaturę podczas 
ogrzewania, naciśnij przycisk + lub – na ok. 
2 sekundy. Na wyświetlaczu przez ok. 6 sekund 
będzie migać ustawiona wartość temperatury. 
Następnie na wyświetlaczu ponownie pojawi 
się wskazanie temperatury ogrzewania.

UWAGA

Tryb „Keep warm“ (utrzymywanie 
temperatury)
• Tryb „Keep warm“ utrzymuje ustawioną 

temperaturę przez maksymalnie 
60 minut. Po upływie tego czasu czajnik 
przełączy się automatycznie w tryb 
czuwania. 

• Tryb aktywuje się automatycznie po 
zakończeniu ogrzewania. Przycisk 
włącznika będzie podświetlony na żółto 
przez cały czas działania trybu „Keep 
warm“. 

• W trybie „Keep warm“ czajnik będzie 
się regularnie włączał i wyłączał. Jest to 
normalne zjawisko, które pozwala na 
utrzymanie ustawionej temperatury. 

• Z tryb „Keep warm“ można wyjść 
naciskając przycisk włącznika lub 
zdejmując czajnik z podstawy. 

• Jeżeli ustawiono temperaturę w zakresie 
90–100 °C, temperatura zostanie 
automatycznie zmniejszona do 90 °C 
i czajnik będzie utrzymywał taką 
temperaturę wody (90 °C). Gdy woda 
osiągnie temperaturę 90 °C, rozlegnie 
się sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu 
pojawi się 90 °C. Jest to zabezpieczenie, 
zapobiegające wygotowaniu wody 
i ryzyku uszkodzenia czajnika. 

• Po upływie ok. 60 minut rozlegnie się 
5-krotny sygnał dźwiękowy, a tryb 
„Keep warm“ zostanie wyłączony. Na 
wyświetlaczu LCD będzie wyświetlana 
aktualna temperatura wody wewnątrz 
czajnika. Podczas stygnięcia wody 
w czajniku zmniejszać się będzie także 
wartość na wyświetlaczu.

Jeżeli w trybie „Keep warm“ krótko naciśniesz 
przycisk +/-, na wyświetlaczu przez ok. 
6 sekund będzie migać wskazanie temperatury, 
do której ogrzano wodę w czajniku. Następnie 
na wyświetlaczu ponownie pojawi się aktualna 
temperatura. 

UWAGA
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Tryb czuwania
Czajnik przełączy się automatycznie w tryb 
gotowości po 30 minutach bezczynności. 
Jeżeli włączono tryb „Keep warm“, czajnik 
przełączy się w tryb gotowości po wyłączeniu 
trybu „Keep warm“. 
Aby wyjść z trybu gotowości naciśnij przycisk 
+/- lub przycisk włącznika.

Ochrona przed przegrzaniem
Jeżeli temperatura wody wzrośnie powyżej 
ustawionej wartości, przycisk włącznika 
zgaśnie, rozlegnie się 3-krotny sygnał 
dźwiękowy a czajnik elektryczny przejdzie 
w tryb gotowości. W takim przypadku wyjmij 
wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, 
wylej wodę z czajnika, nie umieszczaj go na 
podstawie i pozostaw czajnik do ostygnięcia 
na ok. 20 minut. Następnie ponownie 
napełnij go czystą, zimną wodą, połóż na 
podstawie i włóż wtyczkę kabla zasilającego 
do gniazdka.

Zabezpieczenie przed ogrzewaniem bez 
wody
Jeżeli czajnik wykryje, że wewnątrz nie 
ma wody, przerwie ogrzewanie. Przycisk 
włącznika zgaśnie a czajnik wyłączy się. 
Nastąpi zadziałanie bezpiecznika. Zdejmij 
czajnik z podstawy i przepłucz go zimną 
wodą. Odłącz czajnik od sieci elektrycznej, 
poczekaj ok. 5 minut i ponownie go podłącz. 

Grzałka
W razie awarii grzałki obwód elektryczny 
urządzenia zostanie przerwany i wszystkie 
wskaźniki zgasną. Na wyświetlaczu pojawi 
się wartość „E1“. Wszystkie funkcje czajnika 
elektrycznego będą niedostępne. Skontaktuj 
się z autoryzowanym serwisem Catler. 

OBSŁUGA CZAJNIKA KE 4014
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE:
CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO ANI ŻADNEGO 
JEGO ELEMENTU NIE POLEWAJ WODĄ 
ANI INNYM PŁYNEM. NIE MYJ CZAJNIKA 
ELEKTRYCZNEGO, JEGO PODSTAWY, KABLA 
ANI WTYCZKI POD BIEŻĄCĄ WODĄ I NIE 
ZANURZAJ ICH W WODZIE ANI INNEJ CIECZY.

Przed każdym czyszczeniem czajnika 
najpierw odłącz kabel sieciowy z gniazdka.

Czyszczenie obudowy zewnętrznej 
czajnika
Obudowę czajnika można przetrzeć zwilżoną 
ściereczką i wypolerować delikatną suchą 
ściereczką.
Do czyszczenia obudowy nie używaj 
chemikaliów, myjek drucianych ani środków 
rysujących powierzchnię.

Usuwanie osadu mineralnego
Woda z kranu może zawierać minerały, 
które mogą osadzać się wewnątrz czajnika 
i z czasem doprowadzić do zabarwienia 
materiału. Aby usunąć osady wykonaj 
następujące kroki:
1.  Napełnij czajnik roztworem 2/3 – 1 części 

octu i 2 części wody. Zagotuj roztwór 
i zostaw go w czajniku na noc.

2.  Opróżnij czajnik a następnie dwukrotnie 
zagotuj w nim czystą wodę. Czajnik jest 
gotowy do użytku.

Grzałka w podstawie jest wykonana ze stali 
nierdzewnej bardzo wysokiej jakości. Brązowe 
plamy, które mogą pojawić się podczas 
użytkowania, to osad mineralny z ogrzewanej 
wody. W żadnym przypadku nie jest to rdza.

UWAGA

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
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego 
przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów 
elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu 
zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych 
składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast 
tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. 
Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże 
w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować 
niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe 
składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary 
zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych 
informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie 
potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od 
sprzedawcy.

Produkt jest zgodny z wymogami EU.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.
Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
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Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdoko-
naľovania dizajnu a ďalších 
vlastností sa môže vami za-
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők fo-
lytonos fejlesztése miatt az 
Ön által megvásárolt termék 
kissé eltérhet e útmutató ké-
pein ábrázolt terméktől.

W W W . C A T L E R . E U

ZÁKAZNICKÝ SERV IS/ZÁKAZNICKÝ SERV IS/ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

I N F O @ C A T L E R . E U

Z  uwagi na ciągłe doskonale-
nie konstrukcji i  innych właści-
wości zakupionego produktu 
może nieznacznie różnić się 
od produktu, o  którym mowa 
w  rysunkach w tym podręcz-
niku.


