
WAŻNE OSTRZEŻENIA
* Urządzenie podłączać do gniazdka z uziemieniem.

* Przed napełnieniem urządzenia wodą, odłączyć je od prądu.

* Przed nalaniem przegotowanej wody do filiżanek urządzenie zdjąć z bazy.

* Przed podłączeniem urządzenia do prądu sprawdzić zgodność napięć w sieci i na tabliczce

   znamionowej urządzenia.

* Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, np.: deszcz, słońce.

* Uważać na uchodzącą z urządzenia gorącą parę.

* Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby o ograniczonych 

możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające 

doświadczenia lub niezaznajomione z instrukcją obsługi jedynie pod nadzorem osoby

odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zaznajomionej z instrukcją.

* Urządzenie ustawić poza zasięgiem dzieci.

* Nie dopuszczać do zwisania przewodu elektrycznego, aby uniknąć ryzyka pociągnięcia go

przez dziecko.

* Urządzenie napełniać wodą nie więcej niż do poziomu MAX.

* Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

* Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie
jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być

wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych

techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.

* Urządzenie ustawić na powierzchni płaskiej i stabilnej.

* Używać jedynie oryginalnej bazy urządzenia.

Użycie jakichkolwiek innych akcesoriów może wywołać ryzyko pożaru, szoku elektrycznego 

lub sprowadzić niebezpieczeństwo dla Użytkownika.

* Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy pokrywka została dokładnie nałożona.

* Nie podnosić pokrywki, kiedy woda się gotuje.

* Nie uruchamiać urządzenia pustego. 

* Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykać gorącego urządzenia.

* Przed zdjęciem urządzenia z bazy i wlaniem wody do filiżanek upewnić się, że urządzenie 

zostało wyłączone.

* Urządzenie trzymać za dala od źródeł ciepła.
* Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

* Urządzenie wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem.

* Elementów opakowania nie oddawać dzieciom do zabawy.

* Nie wyłączać urządzenia przed zagotowaniem się wody. Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o. 
* Urządzenie odpowiada normie EC 1935/2004 z 27/10/2004. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

model 2869

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czajnik bezprzewodowy



2869 2869

Opis Konserwacja

1. Pokrywka 5. Baza Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłączyć je od prądu.

2. Filtr 6. Wskaźnik poziomu wody Urządzenie przecierać wilgotną szmatką  i osuszać.

3. Dzbanek 7. Włącznik/lampka Wnętrze urządzenia i filtr również wymagają konserwacji.

4. Kabel elektryczny 8. Miejsce na kabel

Filtr

Zdjąć pokrywkę.

Uruchomienie Wyjąć filtr.

Zdjąć pokrywkę i napełnić urządzenie wodą. Filtr przepłukać pod bieżącą wodą i oczyścić za pomocą gąbki. Osuszyć.

Sprawdzić, czy pokrywka została odpowiednio założona. Włożyć filtr.

Podłączyć urządzenie do prądu i opuścić włącznik.

UWAGA! Pierwsze dwa, trzy dzbanki zagotowanej wody zaleca się wylać. Odkamienianie

UWAGA! Uważać, aby nie przelać wody (tylko do poziomu MAX). Aby usunąć nagromadzony kamień, należy użyć odkamieniacza.

UWAGA! Używać zawsze świeżej wody. Aby ponownie użyć urządzenie po odkamienieniu, należy kilka razy zagotować wodę i ją wylać.

Gdy woda się zagotuje, włącznik podniesie się automatycznie, a lampka zgaśnie. Po odkamienieniu należy pamiętać o dokładnym usunięciu odkamieniacza.

Aby ponownie zagotować wodę, chwilę odczekać. Aby uniknąć częstego odkamieniania, urządzenie należy regularnie przepłukiwać wodą.

UWAGA! Nie wolno uruchamiać urządzenia pustego lub ze zbyt małą ilością wody.

UWAGA! Po każdym użyciu opróżnić urządzenie.

Urządzenie wyposażone jest w filtr przeciw kamieniowi.

Pojawienie się kropel wody pod urządzeniem jest zjawiskiem normalnym.


