
              
 

 
 
 
 

  INSTRUKCJA   OBSŁUGI 
 

          
 

CZAJNIK   ELEKTRYCZNY 
 

MODEL:  HHB1009 
 

POJEMNOŚĆ  1,0L 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ  Z  INSTRUKCJĄ OBSŁUGI                                  
I ZACHOWAJ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO WGLĄDU. 



  Tego urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą 
programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub 
pilota zdalnego sterowania. 
 

UWAGA: Gorąca powierzchnia. 
 
 

OPIS CZAJNIKA 

 
 

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM  
 
1. Zdejmij z czajnika i jego podstawy wszelki materiał opakowaniowy. 
2. Napełnij czajnik czystą wodą aż do wskaźnika maksymalnego poziomu wody.  

UWAGA:  maksymalna pojemność czajnika to 1L. 
3. Zagotuj wodę i wylej zawartość czajnika. Proces ten należy powtórzyć 

kilkakrotnie, minimum 3 razy. 
4. Przetrzyj powierzchnię zewnętrzną wilgotną szmatką. 

 
UŻYTKOWANIE CZAJNIKA 
 
1. Ustaw wymaganą długość przewodu zasilającego. Zamocuj przewód w wycięciu 

w podstawie. Umieść czajnik wraz z załączoną podstawą na blacie lub innej 
stabilnej, równej i czystej powierzchni.  

2. Aby napełnić czajnik wodą, zdejmij go z podstawy, otwórz pokrywę, wlej 
pożądaną ilość wody, a następnie zamknij pokrywę. Wodę można wlewać do 

1. Pokrywa 
2. Wylewka 
3. Korpus 
4. Wskaźnik poziomu wody 
5. Podstawa 
6. Uchwyt 
7. Włącznik / Wyłącznik 

 



czajnika przez wylewkę lub po otwarciu pokrywy przez otwór służący do 
napełniania. 
OSTRZEŻENIE: Poziom wody nigdy nie powinien przekraczać oznaczenia MAX 
ani być mniejszy od oznaczenia MIN widocznych na wskaźniku poziomu wody.  
OSTRZEŻENIE: Nie wlewaj więcej wody niż do poziomu maksymalnego, 
ponieważ woda może wylać się przez wylewkę podczas gotowania.  
OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że pokrywa jest dokładnie zamknięta przed 
podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego. 
OSTRZEŻENIE:  Używaj wyłącznie zimnej wody. 

3. Ustaw czajnik ponownie na podstawie. 
4. Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.  
5. Uruchom czajnik poprzez przełączenie włącznika na pozycję „ON/I” (włączone). 

OSTRZEŻENIE: Nie włączaj pustego czajnika. Niewłaściwe korzystanie                
z czajnika może niekorzystnie wpłynąć na jego trwałość. 

6. Po zagotowaniu wody włącznik/wyłącznik powróci automatycznie do pozycji 
„OFF/0” (wyłączone). Możesz wyłączyć zasilanie przełączając włącznik/wyłącznik 
w dowolnym momencie podczas gotowania wody.  
UWAGA: Upewnij się, że przełącznik ON (I) / OFF (0) jest wolny od przeszkód, a 
pokrywa jest dokładnie zamknięta. Czajnik nie wyłączy się, jeśli przełącznik jest 
ograniczony lub jeżeli pokrywa jest otwarta. Wówczas wyłącz czajnik przed 
zdjęciem go z podstawy. 

7.   Podnieś czajnik z podstawy, a następnie wylej wodę. 
OSTRZEŻENIE: Przed podniesieniem czajnika z podstawy należy upewnić się, 
że przełącznik znajduję się w pozycji wyłączenia OFF(0). 
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność podczas wylewania wody                             
z czajnika. Wrzątek może spowodować poparzenia. Nie należy otwierać 
pokrywy, gdy woda w czajniku jest nadal gorąca. 

8.   Czajnik nie zagotuje ponownie wody, dopóki włącznik będzie w pozycji „OFF/0”. 
9. Czajnik można przechowywać na podstawie, gdy nie jest w użyciu. 
 

UWAGA: Zawsze należy odłączać wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy czajnik 
nie jest w użyciu. 

  

 



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i pozwól, by się ono schłodziło przed 
rozpoczęciem czyszczenia. 
1. Nigdy nie zanurzaj czajnika, przewodu lub podstawy w wodzie ani nie pozwól, by 

wilgoć miała kontakt z wymienionymi częściami. 
2. Przetrzyj zewnętrzny korpus czajnika wilgotną szmatką.  

OSTRZEŻENIE: Nie używaj chemicznych środków czystości ani środków do 
czyszczenia powierzchni stalowej, drewnianej lub środków żrących, aby umyć 
zewnętrzną część czajnika. Dzięki temu zachowasz połysk urządzenia. 

3. Pamiętaj, aby wyczyścić filtr możesz go wyjąć z czajnika, a następnie włożyć po 
wyczyszczeniu. 
UWAGA: Filtr należy regularnie czyścić pod czystą bieżącą wodą przy użyciu 
delikatnej nylonowej szczoteczki lub poprzez zanurzenie go na kilka godzin                   
w roztworze octu i wody (stosunek rozrzedzenia 1:2). Po zastosowaniu roztworu 
umyj filtr pod czystą bieżącą wodą. 

4. Zaleca się regularnie usuwać osady wapienne z czajnika.  
5. Jeśli nie używasz czajnika, kabel zasilający może zostać zwinięty w jego 

podstawie. 
 

ODKAMIENIANIE  
Odkamienianie należy wykonywać regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ 
minerały zawarte w wodzie z kranu mogą osadzać się na dnie czajnika, co powoduje, 
że korzystanie z niego jest mniej wydajne.  
1. W celu usunięcia kamienia można użyć: 
➢ 8% białego ocetu spożywczego, ogólnie dostępnego w sieci handlowej. Wlej do 

czajnika ½ litra octu i pozostaw go na 2 godziny (odkamienianie na zimno). 
➢ Kwasu cytrynowego. Zagotować ½ litra wody. Dodać 25g kwasu cytrynowego               

i pozostawić na 15 minut. 
➢ Specjalnego preparatu do odkamieniania czajników. Należy go stosować 

według zaleceń producenta. 
2. Opróżnij czajnik z roztworu odkamieniającego.  
3. Nalej do niego czystej wody, przegotuj ją, a następnie wylej z czajnika.  
4. Powtórz ten proces kilka razy (minimum 4 do 5 razy).  
5. Jakiekolwiek plamy pozostałe wewnątrz wylotu czajnika mogą zostać usunięte  
     poprzez wycieranie ich wilgotną szmatką. 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
 
Napięcie znamionowe:            220-240V  
Moc znamionowa:            900 -1100W         
Częstotliwość znamionowa:  50/60Hz  
Pojemność:              1,0L 
 
 

  Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw Unii 
Europejskiej, które go dotyczą. 



UTYLIZACJA OPAKOWAŃ 
 
Materiały z opakowania produktu nadają się do wykorzystania jako surowiec wtórny               
i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać 
zgodnie z przepisami lokalnymi. 
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło 
zagrożenia. 
 
 
 


