
Czajnik turystyczny składany silikonowy 0,8 l Rosenstein & Söhne (NX9174)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• czajnik silikonowy

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne

Wymiary Od 60 do 140 mm wysokości

Pojemność 800 ml

Waga 260 g

Użytkowanie

Najpierw  rozłóż  czajnik,  trzymając  go  jedną  ręką  za  uchwyt,  a  drugą  za  podstawę  ze  stali

nierdzewnej.  Czajnika  można  używać  do  gotowania  wody  na  piecu.  Postaw  czajnik  na  płycie

grzewczej lub na kuchence, aby uchwyt znajdował się na zewnątrz płyty. Następnie włącz płytę

grzewczą lub piec na średnim ogniu.

UWAGA!

Nie ustawiaj grzania na wyższy poziom.

WSKAZÓWKA!

W przypadku płyt gazowych i pieców kempingowych należy upewnić się, że płomień

nie wystaje poza krawędź czajnika.

UWAGA!

Zdejmij czajnik z pieca, gdy tylko gotowanie się zakończy. Nie narażaj uchwytu na

nadmierne ciepło. Nie stawiaj czajnika z powrotem na płycie grzewczej.

Poczekaj, aż czajnik całkowicie ostygnie po użyciu i wylej pozostałą wodę. Następnie złóż czajnik

tak, jak to jest przedstawione na rysunkach.
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Czyszczenie i pielęgnacja

Czajnik  można czyścić  wilgotną  szmatką  z  niewielką  ilością  łagodnego detergentu.  Nie  należy

używać  szorstkich  detergentów,  stalowych  szczotek  lub  gąbek.  Czajnik  nie  nadaje  się  do

czyszczenia w zmywarce.

W zależności od twardości wody, którą gotujesz w czajniku, musisz od czasu do czasu odkamieniać

czajnik. Możesz odwapnić czajnik za pomocą mieszanki jednej części octu i dwóch części wody,

które gotujesz w czajniku przez około 5 minut. Następnie opróżnij czajnik z mieszaniny i wypłucz

go czystą wodą.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Produkt  nie  jest  przeznaczony  do  użytku  w  mikrofalówce  ani  nie  można  myć  go

w zmywarce.

• Uwaga – istnieje ryzyko poparzenia! Podczas korzystania należy uważać, by nie dotknąć

nagrzanych części produktu oraz uważać na ulatniającą się parę.

• Nie należy korzystać z urządzenia bez napełnienia wodą.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności 
PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NX9174  jest  zgodny  z  następującymi  aktualnymi
wytycznymi Parlamentu Europejskiego: 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
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