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(IT) Tutti i dettagli del testo sono stati attentamente controllati. L'azienda si riserva il diritto di fornire 
qualsiasi chiarimento in caso nel testo ci siano errori di stampa o informazioni fuorvianti. 
Attenzione: L'azienda mantiene aggiornati i dettagli di prodotto presenti nel manuale istruzioni, incluse 
le revisioni delle specifiche tecniche; si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche senza 
preavviso. La prospettiva, la forma e il colore del prodotto si ispirano al prodotto reale standard. 
(EN) All the details of the text have been carefully checked. Our company reserves the full right to 
explain the elaboration of the text if there is any printing error or misleading information. 
Note: Please be reminded that our company keeps updated every product detail shown on the instruc-
tion book, including technical specification. We reserve to revise the instruction book without prior 
notice. All product’s outlook, shape and color are based on the standard of actual physical products.
(FR) Tous les détails du texte ont été contrôlés attentivement. Notre entreprise se réserve le droit de 
fournir tous les éclaircissements qui s’imposeront au cas où le texte contiendrait des erreurs 
d’impression ou des informations trompeuses.
Attention : Nous continuerons de mettre à jour les détails de produit présents dans le manuel 
d’instructions, compris les révisions des spécifications techniques. Nous nous réservons toutefois la 
faculté d’apporter des modifications sans préavis. La perspective, la forme et la couleur du produit 
s’inspirent du produit standard réel.
(ZH) 
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WAŻNE INFORMACJE 
Drogi Kliencie, dziękujemy za wybor czajnika elektrycznego Vera firmy Casa Bugatti.
Jak w przypadku wszystkich domowych zastosowań, czajnik musi być używany ostrożnie, aby żaden z jego 
użytkownikow nie oparzył się, a samo urządzenie nie zostało zniszczone.  

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI 
CZAJNIKA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ 
ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI 
INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI 
ORAZ Z INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA. 
ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA CZAJNIKA BEZ 
ZNAJOMOŚCI TREŚCI INSTRUKCJI OBSŁUGI.
UWAGA  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia:
- powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub wykorzystywania w celu innym niż zamierzony
- będące skutkiem ciągłej pracy czajnika bez wody
- po przeprowadzeniu napraw przez nieautoryzowany punkt serwisowy
- w przypadku użycia nieoryginalnych części lub akcesoriow
- powstałe na skutek podłączenia czajnika Vera do gniazdka nieuziemionego 

 
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi.
Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz problemow i zagadnień, ktorych nie dotyczy treść 
instrukcji uzyskać można po skontaktowaniu się z Działem Klienta CASA BUGATTI.

INSTRUKCJA TA POWINNA ZOSTAĆ ZACHOWANA oraz przekazywana dalej
kolejnym użytkownikom czajnika. Jeśli instrukcja zostanie zagubiona przed przystąpieniem do użytkowania, 
należy zamowić dodatkową poprzez Dział Klienta CASA BUGATTI, ściągnąć ze strony www.casabugatti.it lub 
skontaktować się z producentem drogą mailową diva@casabugatti.it Na pierwszej stronie

instrukcji odnaleźć można
ilustracje, do ktorych należy
odnosić się podczas czytania
tekstu.
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DANE TECHNICZNE  
Źródło zasilania    Patrz tabliczka znamionowa na spodzie urządzenia
Moc znamionowa    Patrz tabliczka znamionowa na spodzie urządzenia
Wymiary     220 x 180 x 300 mm (w przybliżeniu)
Korpus     Tłoczona stal nierdzewna
Waga     Około 1,7 kg
Długość kabla zasilającego   Około 0,75 metra
Zabezpieczenie    przed przeciążeniem termicznym
Wyświetlacz baterii    Wbudowana: możliwość doładowywania 
Wbudowana pojemność   1,75 litra / 47 uncji cieczy
Atest     Patrz tabliczka znamionowa na spodzie urządzenia
Gwarancja    Zgodnie z dołączonym świadectwem

2
9
10
11
12
14
15
16
18

10A Wyświetlacz temperatury
10B Wyświetlacz Godzina-Timer

10C Wyświetlacz Gotowanie/ 
 podgrzewanie 

OPIS ELEMENTóW CZAJNIKA

ELEMENTY KONTROLNE CZAJNIKA 

Pokrywa       
Wyświetlacz elektroniczny    
Odizolowany termicznie uchwyt    
Czajnik ze stali nierdzewnej   
Podstawa      
Złącze      
Wtyczka       
Filtr       
Wskaźnik maksymalnego poziomu wody

1
2
3
4
5
5a
6
7
8   

Wyświetlacz elektroniczny   
Wskazówki segmentu: “Czajnik gotuje/podgrzewa” 
Godzina-timer+Temperatura °C + ikony programu
Wskaźnik poziomu wody   
Zegar – Temperatura - Timer     
Przycisk „on/off”
Przycisk „mode” 
Przycisk ustawień “▲” 
Przycisk reset 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZEDE WSZYSTKIM KONIECZNE JEST DOKŁADNE PRZECZYTANIE 
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI. CZAJNIK UŻYWANY MOŻE BYĆ TYLKO 
PRZEZ OSOBY DOROSŁE ZAZNAJOMIONE Z ZASADAMI JEGO 
UŻYTKOWANIA. NALEŻY BEZWGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ 
WSZYSTKICH PODANYCH INSTRUKCJI.
1. ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ, PORAŻENIA PRĄDEM LUB ROZNIECENIA 
OGNIA ZABRANIA SIĘ ZANURZANIA KABLI, WTYCZEK, PODSTAWY 
LUB CZAJNIKA W WODZIE LUB INNYCH CIECZACH, CAŁKOWICIE 
LUB CZĘŚCIOWO.
UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA!
UWAGA NA GORĄCE POWIERZCHNIE ! 
Nie należy dotykać gorących powierzchni urządzenia. Czajnik powinien być podnoszony wyłącznie przy pomocy uchwytu. Przy kontakcie z 

elementami takimi jak korpus (4), pokrywa (1) lub inne należy użyć rękawicy kuchennej: NIEBEZPIECZEŃSTWO 
OPARZENIA!
2. Czajnik zaprojektowany został do pracy WYŁĄCZNIE W WARUNKACH DOMOWYCH. 
Może być używany jedynie do celów, do których został przeznaczony. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, które mogłyby 
być przyczyną powstania niebezpieczeństwa.
3. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 
powyżej 12 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub z brakiem wiedzy i doświadczenia, jeżeli 
są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały niebezpieczeństwa 
jakie mogłyby wystąpić.
4. Nie można dotykać elementów znajdujących się pod napięciem. Może być to przyczyną porażenia prądem i poważnych obrażeń. 
Podstawa czajnika (5) podłączona powinna zostać do gniazda ściennego o odpowiednim napięciu. Jego wartość musi być zgodna z 
napięciem umieszczonym na płytce znamionowej na spodzie czajnika (4). Należy upewnić się, iż wykorzystywane gniazdko jest
uziemione        . Nie należy używać czajnika z bosymi lub mokrymi stopami.
5. Rysunek A: kabel zasilający z wtyczką. Czajnik wyposażony został w krótki kabel zasilający, dzięki czemu zmniejszone zostało ryzyko 
zaplątania się w przewód obiektów lub osób. Do zasilania wykorzystywane mogą być przedłużacze lub inne przewody tego typu, lecz 
w takim przypadku połączenie takie zatwierdzone powinno być przez WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA. ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA 
wszelkiego rodzaju przejściówek. W przypadku użycia przedłużacza:      

10B Wyświetlacz Godzina-Timer
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
a) Napięcie znamionowe przedłużacza powinno być co najmniej tak duże jak wartość napięcia czajnika, którą odnaleźć można 
na tabliczce znamionowej na jego spodzie.
b) Przedłużacz musi być przewodem trójfazowym z uziemieniem. Długi kabel zasilający nie może nigdy wystawać spomiędzy ani 
znad mebli czy powierzchni stołów, gdzie mógłby być łatwo dostępny dla dzieci, gdyż mógłby zostać wtedy wyciągnięty.
c) Czajnik oraz przewody zasilające nie mogą znajdować się w pobliżu płyt kuchenek gazowych oraz elektrycznych ani też 
piekarnika.
d) Urządzenie nie powinno być używane na zewnątrz. Kable nie mogą wisieć na krawędzi stołu ani szafki lub dotykać gorących 
powierzchni. Zabrania się włączania czajnika z uszkodzonym kablem lub wtyczką lub przy jego wadliwym działaniu lub 
uszkodzeniu w jakikolwiek inny sposób. W takim przypadku użytkownik zobowiązany jest do oddania urządzenia do sprawdzenia 
lub naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie. Użycie wraz z urządzeniem akcesoriów nie zalecanych przez producenta 
może być źródłem zagrożeń związanych z ogniem lub prądem elektrycznym.
e) Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone, muszą być one wymienione przez producenta, jego centra serwisowe 
lub wykwalifikowane osoby w celu zapobiegnięcia powstania zagrożenia.
6. Rysunek B: Czajnik powinien być trzymany z dala od dzieci. Dzieci nie są świadome niebezpieczeństw związanych z używaniem 
urządzeń elektrycznych. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
7. Czajnik należy umieścić na płaskiej powierzchni, upewniając się, że jego nóżki ściśle przylegają do podłoża uniemożliwiając 
przewrócenie się urządzenia. Czajnik nie może być używany w pobliżu gorących powierzchni lub otwartych płomieni. UWAGA: 
Nie uzywaj czajnika na pochylej powierzchni
8. Rysunek C: Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami. Używaj uchwytów, gałek lub zakładaj rękawice kuchenne. 
Przy kontakcie z elementami takimi jak korpus (4), pokrywa (1) lub inne należy postępować bardzo ostrożnie. UWAGA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA! Podczas użytkowania bardzo gorące stają się korpus (4) oraz pokrywa (1) czajnika.
9. Rysunek D: W celu sprawdzenia poprawnego funkcjonowania czajnika należy umieścić go na równej powierzchni w odpowiednio 
oświetlonym i czystym miejscu przy łatwo dostępnym uziemionym gniazdku elektrycznym. Czajnik powinien znajdować się 10 
cm od ścian.
10. Rysunek E: Zabrania się dotykania czajnika mokrymi lub wilgotnymi rękami/szmatkami. Przed każdym czyszczeniem oraz gdy 
czajnik nie jest używany, powinien być zawsze odłączany od źródła prądu. Kabel zasilający powinien być odłączany wyłącznie 
przez bezpośrednie wyciągnięcie wtyczki. Przed każdym zamocowaniem lub zdemontowaniem elementów czajnika oraz w 
przypadku czyszczenia należy zawsze pozostawić czajnik do ostygnięcia. Urzadzenie powinno byc czyszczone miekka, sucha lub 
lekko wilgotna szmatka, nasaczona kilkoma kroplami obojetnego detergentu antykorozyjnego (zabrania sie uzywania 
rozpuszczalników oraz alkalicznych srodków czyszczacych). Czyszczone powinny być WYŁĄCZNIE ZEWNĘTRZNE powierzchnie 
czajnika.
11. Urządzenia nie należy używać w pobliżu łatwopalnych materiałów takich jak firanki, tapety, ściany itp.
12. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia o wystąpienie jakichkolwiek uszkodzeń na skutek upadku, należy niezwłocznie 
odłączyć czajnik. Zabrania się włączania uszkodzonego urządzenia. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez 
Centrum Serwisowe CASA BUGATTI. W takim przypadku należy skontaktować się ze swoim dostawcą oraz/lub z Działem Klienta 
CASA BUGATTI lub wysłać e-mail na diva@casabugatti.it. W przypadku wystąpienia pożaru do jego ugaszenia użyć należy gaśnic 
nabijanych dwutlenkiem węgla. Nie należy używać gaśnic wodnych ani proszkowych.
13. Czajnik pracować może wyłącznie z dostarczoną z nim podstawą.
14. Zabrania się napełniania czajnika, gdy umieszczony jest on na podstawce.
15. Przy napełnianiu nie można przekroczyć poziomu oznaczonego jako «MAX» na wskaźniku poziomu wody (2). Czajnik 
wyposażony został w system zabezpieczający
uniemożliwiający jego włączenie przy ilości wody większej niż 1,75 litra. Jeśli w czajniku jest zbyt dużo wody, może ona się 
wylewać podczas gotowania.
15a. UWAGA: Nie uzywaj czajnika dopóki element grzejny w czajniku nie bedzie calkowicie pokryty woda . Zawsze upewnij sie, 
ze w czajniku jest odpowiednia ilosc wody.
16. Nie należy gotować wody przy otwartej pokrywie.  
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
17. Zagotowaną wodę wylewać należy powoli i ostrożnie, nie przechylając dziobka zbyt gwałtownie.
18. Aby uniknąć oparzeń nie należy otwierać pokrywy czajnika przy gotowaniu się wody lub zaraz po wyłączeniu urządzenia. Jeśli 
czajnik jest nadal gorący i ponownie ma zostać napełniony, należy uważać przy otwieraniu jego pokrywy.
Gorąca woda może być przyczyną oparzeń.
19. Jeżeli czajnik napełniony jest gorącą wodą należy przesuwać go bardzo ostrożnie.
UWAGA: Nie ruszaj czajnika kiedy jest on wlaczony.
21. Urządzenie należy czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
22. Przy odłączaniu czajnika od zasilania należy upewnić się, iż został on wyłączony, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka 
elektrycznego. Przewód należy zawsze odłączać trzymając za wtyczkę, a nie za kabel.
23. Przewód zasilający należy odłączać jeżeli czajnik nie jest używany oraz przed jego czyszczeniem. Przed przystąpieniem do 
czyszczenia należy pozostawić czajnik do ostygnięcia.
24. Uwaga: Jeżeli czajnik nie jest używany należy upewnić się iż jest on wyłączony lub wtyczka zasilająca wyjęta jest z gniazdka 
elektrycznego. Przewód należy zawsze odłączać trzymając za wtyczkę, a nie za kabel.
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Instalacja oraz uruchomienie 
Oryginalne opakowanie zaprojektowane zostało tak, aby umożliwić wysyłkę produktu droga pocztową. 
Należy zachować je na wypadek, gdyby okazało się konieczne zwrócenie czajnika do dostawcy. Przed 
zainstalowaniem urządzenia należy spełnić wszystkie wymagania opisane w instrukcjach bezpieczeństwa na 
poprzednich stronach. Po wyjęciu czajnika z opakowania należy upewnić się, iż jest on w nienaruszonym 
stanie oraz sprawdzić czy do jego wnętrza podczas transportu lub przy otwieraniu opakowania nie dostały 
się żadne elementy takie jak materiał opakowania, karty gwarancyjne lub tym podobne. Foliowy worek, 
w który zapakowany jest czajnik powinien być trzymany z dala od dzieci, gdyż może być on przyczyną 
uduszenia. W celu usunięcia kurzu zgromadzonego na czajniku należy zetrzeć go suchą miękką ściereczką. Po 
wykonaniu powyżej opisanych kroków, przy ścisłym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, można przystąpić 
do podłączenia zasilania.

Podłączanie zasilania: prąd elektryczny może być przyczyną śmierci! Należy bezwzględnie przestrzegać 
wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Kabel zasilający (6) czajnika Vera musi być podłączony do gniazdka 
sieci zasilającej, której napięcie jest zgodne z wartością znajdującą się na tabliczce znamionowej na 
spodzie czajnika. 

Przy odłączaniu zasilania należy upewnić się, że czajnik nie pracuje (jeżeli tak, wcisnąć należy przycisk Stop 
(14) ). Zabrania się odłączania urządzenia przez pociągnięcie kabla, należy zawsze robić to trzymając za 
wtyczkę (6) . Czajnik Vera sygnalizuje swoje podłączenie do sieci przez włączenie wyświetlacza, aby odłączyć 
go całkowicie, konieczne jest wyjęcie wtyczki (6) z gniazda. 

Należy upewnić się, iż wykorzystywane gniazdko jest odpowiednio uziemione. Zabrania się używania 
wadliwych lub zniszczonych przewodów zasilających.
Przedłużacza użyć można tylko po sprawdzeniu jego stanu (zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa w  
punkcie 5). 
Zabrania się kontaktu elementów pod napięciem z wodą: może to być przyczyną zwarcia!!! (przestrzegaj 
wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych na stronie 186 pkt 3 i str. 187 pkt 6-13-15).
 

ZASADY UŻYTKOWANIA
USTAWIENIA CZAJNIKA ORAZ BATERII
1) Czajnik Vera jest czajnikiem elektronicznym i wszystkie jego funkcje kontrolowane są za pośrednictwem 
panelu (2) wyświetlacza umieszczonego na uchwycie (3).
a) Kontroluje on poziom wody,
b) Kontroluje oraz pozwala na ustawienie temperatury wody (odpowiednio do zastosowania)
c) Posiada funkcję timer’a: podgrzewa wodę przez ustawiony wcześniej czas
d) Wyposażony jest w zegar
2) Postępować należy ściśle według wszystkich powyższych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, instalacji 
oraz uruchamiania.
3) Podstawkę (5) oraz czajnik (4) umieść na równej powierzchni, która nie może być gorąca, nie może też 
znajdować się w pobliżu źródła gorąca. Podłoże musi być suche. Zarówno urządzenie jak również kabel 
zasilający powinny być ustawione tak, aby niemożliwy był do nich dostęp dla dzieci. Podstawka czajnika nie 
może być ustawiona na metalowej tacy lub innej metalowej powierzchni.
4) Czajnik Vera wyposażony jest w zapasową kopię baterii, aby zapamiętać Twoje ustawienia. Zanim 
zaczniesz używać czajnik, podłącz go do ładowania i ładuj przez 12 godzin. (Po więcej informacji zobacz 
str. 194 punkt c) 
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W momencie podniesienia czajnika  z bazy zasilającej (5), czajnik de-aktywuje wszystkie funkcje, pokazuje 
poziom wody, czas i (P) funkcję programową jeśli została ustawiona.
Po 12 godzinach ładowania zaleca się zresetowanie panelu przy pomocy przycisku znajdującego się z tyłu 
rączki zgodnie z kolejnymi krokami opisanymi w rozdziale „INSTRUKCJE SPECJALNE”.

5) Gdy wtyczka (6) podstawki (5) podłączona zostanie do gniazdka, włączy się wyświetlacz. 
Wskazuje on godzinę oraz wskaźnik poziomu wody “ml minimum” zacznie migać informując 
użytkownika, że czajnik jest pusty/minimalnym poziom wody (poniżej 800ml). Należy 
napełnić czajnik wodą.
6) Napełnianie czajnika wodą:
a) zdjąć czajnik z podstawki. Trzymać za uchwyt (3)
b) otworzyć pokrywę (1) : odnaleźć gumowy „punkt” (rysunek „a”) na pokrywie (1) i 
wcisnąć go mocno do dołu (rysunek „b”). Po wciśnięciu pozwolić pokrywie na automatyczne 
otwarcie się (rysunek “c”). Pokrywa nie może być zdemontowana, a jej maksymalny stopień 
otwarcia pokazuje rysunek “d”.

c) Wodę do czajnika nalewaj pod kranem lub napełniaj go wodą z butelki, dzbanka lub 
kubka, aż do osiągnięcia pożądanego poziomu (Uwaga: minimalny poziom wody pozwalający 
czajnikowi na pracę to “800 ml”). Poziom wody wyświetlany jest na wyświetlaczu (2) w 
przeznaczonej do tego sekcji (11) i symbolizowany jest przez poziome
kreski. Kolejne poziomy to: ml minimum (od 0 do 800ml), 800ml (powyżej 22 oz), 1250ml 
(około 35 oz), 1500ml (około 40 oz) i poziom czerwony przy 1750ml (około 47 oz).
Przy napełnianiu czajnika kolejne kreski zapalają się jedna po drugiej.
Jeżeli poziom wody w czajniku przekroczy 1700 ml (ok. 47 uncji), a będzie niższy niż 1950 
ml (ok. 54 uncje), palić się będzie wyłącznie górna czerwona kreska.
Jeśli poziom ten przekroczy wartość 1950 ml (ok. 54 uncje), czerwona kreska będzie migać, 
sygnalizując przepełnienie czajnika. Z przyczyn bezpieczeństwa (rozlanie wody) czajnik nie 
może wtedy zostać włączony. Jeśli poziom wody jest poniżej 800 ml (około 22oz) niebieski 
wskaźnik „ml minimum” poziomu wody będzie migał informując, że czajnik jest pusty lub 
prawie pusty. W takiej sytuacji, dla bezpieczeństwa oraz ochrony elementu grzejnego, 
czajnik nie będzie pracował, gdyż poziom wody jest zbyt niski; sprawdź i ewentualnie 
napełnij czajnik wodą, aż na wyświetlaczu niebieski wskaźnik „ml minimum” przestanie 
migać i niebieski wskaźnik na poziomie „800 ml” będzie włączony. Tylko wtedy czajnik 
zacznie pracować.
W przypadku, gdy bateria nie jest naładowana lub nie działa, sekcje (11) poziomu wody 
nie są pokazane na wyświetlaczu (2).  UWAGA: aby zapobiec przepełnieniu czajnika wodą, 
upewnij się, że poziom wody nigdy nie jest nad wskaźnikiem (8) poziomu wody wewnątrz 
czajnika.
UWAGA: Nie ruszaj czajnika kiedy jest on wlaczony.

on o�

mode

b

a

dc

50°

on o�

mode

8



191 For conversion table  for °Fahrenheit and altitude’s temperature difference see the inner cover

on o�

mode

ZASADY UŻYTKOWANIA

FUNKCJA GOTOWANIA
  Ustaw czajnik na podstawce (5) i wcisnąć przycisk „on/off” (14). Gdy czajnik zacznie  
  gotować wodę, na wyświetlaczu pojawi się symbol “°C “ (stopnie Celsjusza), a przy nim 
  pojawiać się będą kolejne liczby odpowiadające temperaturze wody zmierzonej wewnątrz  
  czajnika.
  b) gdy czajnik podgrzewa wodę, segmenty poruszają się w kierunku zgodnym z ruchem  
  wskazówek zegara. Ma to sygnalizować pracę oraz włączony stan czajnika.
  c) W każdej chwili funkcja gotowania wody może zostać wyłączona poprzez naciśnięcie  
  przycisku On/Off (14). UWAGA: Jeśli przycisk On/Off jest naciśnięty dwa razy zaraz po  
  zagotowaniu wody, czajnik zacznie znów gotować dopiero, gdy wyświetlacz pokaże   
  temperaturę 95°C.
  d) Funkcja gotowania wody może być zatrzymana w dowolnym momencie przy pomocy 
  przycisku On/Off (14).
  e) WYLEWANIE WODY: Zdejmij czajnik z podstawki (5) trzymając za uchwyt (3). Przy 
  podnoszeniu czajnika z podstawki należy trzymać go w poziomie. Wylej wodę przez 
  dziobek przy zamkniętej pokrywie (1). UWAGA: gorąca woda może być przyczyną oparzeń. 
Zagotowaną wodę wylewać należy powoli i ostrożnie, nie przechylając dziobka zbyt gwałtownie.
f) Aby wyświetlić na wyświetlaczu godzinę lub temperaturę należy wcisnąć raz przycisk ustawień “▲” (16). 
Ta operacja może być wykonana, gdy czajnik nie podgrzewa/gotuje wody. 
g) Temperatura wody pokazana na wyświetlaczu odpowiada średniej temperaturze wody znajdującej się 
wewnątrz czajnika. 

FUNKCJE USTAWIANIA TEMPERATURY ORAZ TIMER’A
 Czajnik Vera umożliwia podgrzanie wody do ściśle określonej temperatury (od 45 ° C i 98 ° 
C - Tolerancja ± 3 ° C). Dzięki funkcji timer’a możliwe jest także jego włączenie na żądany 
okres czasu. Aby skorzystać z tych funkcji wystarczy postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami:
a) Wcisnij przycisk „mode” (15) i trzymaj przez 1 sekunde aby przejść do ustawień funkcji
wskazywania temperatury. Ikona „ °C ” zmieni się na migającą ikonę “ P ” .
b) Wcisnąć przycisk ustawień “▲” (16) aby ustawić temperaturę. Ustawiona temperatura 
nie może być większa niż 98°C ani niższa niż 45°C. Jedno wciśnięcie odpowiada 1°C. Jeżeli 
przycisk “▲” (16) zostanie wciśnięty, wartość temperatury zacznie zwiększać się nieustannie 
do wymaganej temperatury. Gdy osiągnięta zostanie temperatura 98°C , a przycisk ustawień 
“▲” (16) będzie nadal wciśnięty, wartość odliczana będzie ponownie od  45°C.
Jeśli ustawiana ma być wyłącznie temperatura, należy przejść do punktu g) tego rozdziału.
Jeżeli użyta ma być również funkcja timer’a, proszę kontynuować, przechodząc do punktu 
c). 
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c) Po ustawieniu temperatury, wciśnij ponownie przycisk „mode” (15), aby przejść do funkcji timer’a.
Niebieska ikona “ °C ” zamieni się na ikonę godziny “    ”, która zacznie migać wraz ze wskazywanymi
liczbami.
d) Wciśnij przycisk ustawień “▲” (16) aby ustawić godzinę. Jedno wciśnięcie przycisku “▲”  skutkuje zmianą 
wartości o jedną godzinę, przytrzymanie  przycisku pozwala na ciągłe zwiększanie wartości do określonego 
czasu.
e) Ustawiając minuty, wciśnij ponownie przycisk „mode” (15), aby przejść do odpowiadających im pozycji 
(zaczną migać). 
f) Wciśnij przycisk ustawień “▲” (16) aby ustawić minuty. Jedno wciśnięcie przycisku “▲” (16) skutkuje 
zmianą wartości o jedną minutę, przytrzymanie  przycisku pozwala na ciągłe zwiększanie wartości do 
określonego czasu.
g) Po ustawieniu temperatury lub temperatury i czasu zatwierdzenie ustawień odbywa się przez przytrzymanie 

przycisku „mode” (15) przez 4 sekundy. Aktywne staną się wtedy ikony czerwona „P” 
oraz niebieska „”, wyświetlacz przełączony zostanie w tryb wyświetlania czasu (zegar). 
h) Czajnik odlicza ustawiony czas gotowania. Gdy osiągnie on określony czas rozpoczyna 
gotowanie przy ustawionej temperaturze, wyłączona zostaje ikona „P” (patrz punkt „m” 
na końcu rozdziału).  
i) Jeśli ustawiona została wyłącznie temperatura, gotowanie/podgrzewanie wody 
w czajniku Vera następuje po wciśnięciu przycisku on/off (14). Gdy podgrzewanie/
gotowanie wody rozpocznie się, wyłączona zostanie czerwona ikona „P” (patrz punkt 
„m” na końcu rozdziału). 
j) Gdy czajnik podgrzewa wodę, kreski (9) na wyświetlaczu obracają się przeciwnie do 
wskazówek zegara. Oznacza to, że czajnik jest włączony i uruchomiony.
k) Aby zresetować program ustawień (temperaturę gotowania oraz timer) należy 
przytrzymać przycisk ustawień “▲” przez 3 sekundy. Wyłączy się ikona „P”. Wciśnięcie 
przycisku „on/off” rozpoczyna gotowanie wody. (patrz FUNKCJA GOTOWANIA)
l) Aby wyświetlić na wyświetlaczu godzinę (10B) lub temperaturę (10A) należy wcisnąć raz 
przycisk ustawień “▲” (16). Ta operacja może być wykonana gdy czajnik nie podgrzewa/
gotuje wody. 

m) UWAGA: 
Funkcja timer’a/temperatury nie działa na stałe.
Ze względów bezpieczeństwa ustawienia funkcji timer’a dokonywane muszą być przy każdym jej użyciu. 
Temperatura wody pokazana na wyświetlaczu oznacza średnią temperaturę wody wewnątrz czajnika 
(Tolerancja ± 3 ° C). 
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18

18

USTAWIENIA ZEGARA
Ustawienia zegara (tryb 24-godzinny) mogą być dokonywane, gdy czajnik nie podgrzewa ani nie gotuje wody.
Należy umieścić urządzenie na podstawce (5) i ustawić czas w bardzo prosty sposób według podanych poniżej 
kroków.
a) Wciśnij przycisk „mode” (15) na 3 sekundy, do momentu, gdy zacznie migać ikona “    ” wraz z cyframi zegara. 
b) Wciśnij przycisk ustawień “▲” (16) aby ustawić godzinę. Jedno wciśnięcie przycisku “▲”  skutkuje zmianą 
wartości o jedną godzinę, przytrzymanie  przycisku pozwala na ciągłe zwiększanie wartości do określonego 
czasu.
c) Ustawiając minuty, wciśnij ponownie przycisk „mode” (15), aby przejść do odpowiadających im pozycji 
(zaczną migać).Fo
d) Wciśnij przycisk ustawień “▲” (16) aby ustawić minuty. Jedno wciśnięcie przycisku “▲” (16) skutkuje zmianą 
wartości o jedną minutę, przytrzymanie przycisku pozwala na ciągłe zwiększanie wartości do określonego czasu.
e) Po ustawieniu minut wciśnij przycisk „mode” (15) na 3 sekundy, aby zatwierdzić zmiany.
f) Aby wyświetlić na wyświetlaczu godzinę (10B) lub temperaturę (10A) należy wcisnąć raz przycisk ustawień 
“▲” (16).  Ta operacja może być wykonana gdy czajnik nie podgrzewa/gotuje wody.
 

INSTRUKCJE SPECJALNE 
A) WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA  
Czajnik Vera jest zabezpieczony przed uszkodzeniem od używania ze zbyt małą ilością wody. W przypadku, 
gdy użytkownik naciśnie przycisk on/off (14), a na wyświetlaczu niebieski wskaźnik „ml minimum” będzie 
migać, czajnik nie będzie pracował, więc  napełnij czajnik wodą, aż na wyświetlaczu niebieski wskaźnik „ml 
minimum” przestanie migać i niebieski wskaźnik na poziomie „800 ml” będzie włączony. Tylko wtedy czajnik 
zacznie pracować.
W przypadku, gdy użytkownik naciśnie przycisk on/off (14) i  czajnik jest pusty lub prawie pusty, a poziom wody 
będzie pokazywany niewłaściwy i czajnik rozpocznie gotowanie, wyłącznik bezpieczeństwa automatycznie 
odetnie dostarczenie prądu jeśli element grzejny przegrzeje się.
B) PRZED URUCHOMIENIEM CZAJNIKA
Przed pierwszym użyciem czajnika Vera należy wyczyścić jego wnętrze przez całkowite napełnienie wodą (do 
poziomu MAX) oraz uruchomienie FUNKCJI GOTOWANIA i wylanie wody. Operację tą należy powtórzyć dwa 
razy oraz za każdym razem, gdy czajnik nie jest używany przez dłuższy okres czasu.

C) RESET WYŚWIETLACZA     
    Jeśli wyświetlacz nie funkcjonuje poprawnie, konieczne jest  

   jego zresetowanie. Odświeżenie pamięci układu MCU pozwala  
   zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa. Aby zresetować  
   wyświetlacz należy umieścić czajnik Vera na podstawce (5), 

    podłączyć ją, a następnie wcisnąć przycisk reset (18) na 5 
    sekund używając metalowego spinacza lub wykałaczki. W 
    ten sposób przywrócone zostaną fabryczne ustawienia 
    wyświetlacza, a wszystkie dotychczasowe ustawienia zostaną 
    utracone (zegar, timer, temperatura). CURĂ
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
UWAGA: Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć czajnik od źródła prądu elektrycznego.
Należy upewnić się, iż czajnik jest zimny.
Zewnętrzna powierzchnia czajnika czyszczona powinna być czystą, wilgotną szmatką tak, aby zachować wysoki 
połysk całej powierzchni. Czajnik należy osuszyć oraz wypolerować miękką ściereczką.
Do czyszczenia powierzchni wewnętrznych ani zewnętrznych nie powinny być używane środki czyszczące o 
charakterze ściernym.
Czajnik ani jego podstawka nie powinny być zanurzane w wodzie ani innych cieczach, gniazdko czajnika,Złącze, 
powinno być zawsze suche

a) FILTR (7) 
Kamień lub wapń jest naturalną substancją obecną przy gotowaniu twardej wody. Filtr pozwala na zatrzymanie 
wapnia w wodzie znajdującej się w czajniku. Bardzo ważne jest regularne czyszczenie filtra. Filtr mocowany 
jest do dziobka i może być zdejmowany przez pociągnięcie ku górze. Jego czyszczenie polega na delikatnym 
szczotkowaniu miękką szczotką pod bieżącą wodą.
UWAGA: Operacja ta wykonana może być tylko, gdy czajnik nie pracuje, a jego korpus jest ostudzony. 
ZABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIA FILTRA PODCZAS PRACY CZAJNIKA LUB GDY JEGO POWIERZCHNIA JEST 
GORĄCA. GORĄCA WODA LUB PARA WODNA STWARZA RYZYKO POPARZENIA !!!
        

       
b) ODWAPNIENIE 
 Odkamienianie jest to proces usuwania osadów 
wapiennych tworzących się wewnątrz czajnika. 
ABY ZAPEWNIĆ JAK NAJLEPSZE FUNKCJONOWANIE 
CZAJNIKA, NALEŻY GO REGULARNIE ODKAMIENIAĆ. 
Częstotliwość zależy od twardości stosowanej wody 
oraz częstotliwości użytkowania czajnika. Zalecamy 
przeprowadzanie odkamieniania po około 100-
200 cyklach gotowania wody, co dwa tygodnie lub 

zawsze, gdy wewnątrz czajnika zauważy się białe plamy: oznacza to, że na dnie powstał osad wapienny. 
Zalecamy użycie specjalnego odkamieniacza do czajników, który w pełni rozpuści osad. Należy się zastosować 
do instrukcji wskazanych na opakowaniu odkamieniacza. Firma BUGATTI poleca również następujący, 
naturalny sposób odkamieniania: wlać do czajnik 500 ml białego octu winnego i 500 ml wody. Do czyszczenia 
paska czujników poziomu, który znajduje się wewnątrz czajnika, użyć szczoteczki nasączonej octem z 
białego wina; pozwoli to na usunięcie nagromadzonego osadu z czujników. Następnie wcisnąć przycisk on/
off (14) i zagotować wodę z octem. Może się okazać konieczne kilkakrotne powtórzenie takiej czynności w 
celu całkowitego usunięcia osadu. Po zakończeniu odkamieniania opróżnić czajnik, wielokrotnie napełnić go 
czystą wodą, aby pozbyć się zapachu i smaku octu.
c) Bateria  
Bateria może być wyjęta i wymieniona na nową przez użytkownika, ponieważ jest ona umieszczona wewnątrz 
uchwytu (3). Żywotność baterii wynosi ok. 2 lat. Po tym czasie bateria wciąż jest wydajna w  70%. Jeśli 
wyświetlacz (2) nie pozostaje  włączony, gdy czajnik (4) jest zdjęty z bazy (5), oznacza to, że bateria osiągnęła 
minimalny poziom swojej wydajności. Skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym Bugatti w celu 
wymiany baterii ; punkt serwisowy prześle Tobie opakowanie z baterią oraz instrukcją wymiany. Uwaga: 
pamiętaj, że baterie są częścią, która zużywa się i nie podlega gwarancji. 
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 
W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek lub defektów i wadliwego działania czajnika Vera należy 
natychmiast odłączyć go od źródła zasilania. Jeżeli nie jest możliwe wyeliminowanie błędów w 
działaniu zgodnie z instrukcjami w niniejszym podręczniku należy skontaktować się z Działem Klienta 
CASA BUGATTI. Naprawy przeprowadzane przez użytkownika  w sposób niepoprawny mogą być nawet 
przyczyną śmierci. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani szkody na zdrowiu 
powstałe na skutek napraw przeprowadzanych niezgodnie z zasadami, w takim przypadku gwarancja 
urządzenia traci ważność.

Wyświetlacz na uchwycie 
czajnika nie włącza się

Wyświetlacz 
nie przedstawia 
prawidłowych informacji.

Poziom wody jest włączony 
gdy czajnik jest pusty.

Czajnik nie pracuje
prawidłowo lub wyłącza 
się przed zagotowaniem 
wody.

Smak wody jest
nieprzyjemny.

Czajnik po naciśnięciu 
przycisku on/off (14) nie 
włącza się.

Czajnik wyłączył się na 
niższej temperaturze 
niż 100°C (oznaczone 
jako migające BOIL) 
wskazywanej na 
wyświetlaczu

Czajnik jest ustawiony
nie prawidłowo na
podstawie zasilającej
(5) lub wtyczka (6) nie
jest prawidłowo
wsunięta do gniazda.
Akumulatory nie są
naładowane.
 
Czajnik nie był używany 
przez dłuższy okres.

Na czujniku poziomu 
wody znajduje się osad.

W czajniku znajduje się 
nadmierna ilość osadu.

Woda w czajniku 
znajdowała się dłużej niż 
12 godzin - Czajnik został
nieprawidłowo umyty po 
odkamienianiu.

Poziom wody wewnątrz 
czajnika jest niższy 
niż “800ml” i niebieski 
wskaźnik  “ml minimum” 
na wyświetlaczu miga.

Czajnik używany jest  na 
wyższej wysokości niż 
500/1000 metrów nad 
poziomem morza

Sprawdzić czy wtyczka (6) podstawy zasilającej 
(5) jest prawidłowo podłączona do gniazdka. 
Sprawdzić czy sieć zasilająca jest pod napięciem 
Proszą pamiętać, aby przed pierwszym włączeniem 
czajnika, ładować
akumulator przez 12 godzin.

Zresetować wyświetlacz zgodnie z Specjalną 
Instrukcją w tej dokumentacji.

Zresetować wyświetlacz zgodnie z Specjalną 
Instrukcją w tej dokumentacji i jeżeli problem nie 
zostanie rozwiązany wykonać odkamienianie zgodnie 
z podpunktem b) rozdziału o myciu i konserwacji.

Wykonać odkamienianie zgodnie z podpunktem b) 
rozdziału o myciu i konserwacji.

Zalecamy wylewanie wody pozostałej po każdym 
cyklu gotowania. Przepłukać dokładnie czajnik 
w celu usunięcia pozostałości po środkach 
odkamieniających.

Napełnij czajnik wodą, aż na wyświetlaczu niebieski 
wskaźnik „ml minimum” przestanie migać i niebieski 
wskaźnik na poziomie „800 ml” będzie włączony.

Spójrz na rozdział w instrukcji: Temperatura 
gotowania wody na wysokości.

Usterki Możliwe przyczyny Rozwiązanie problemów
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GWARANCJA 
 
1) Gwarancja obejmuje w całości darmową wymianę lub naprawę elementów przyczyniających się do  
wadliwego działania czajnika, jeśli przyczyna uszkodzenia leży po stronie producenta.
2) W przypadku uszkodzeń powtarzających się lub niemożliwych do naprawy, powstałych wyłącznie z winy 
producenta, maszyna zostanie wymieniona.
3) Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w przypadku:
a) niewłaściwego lub złego użytkowania
b) wystąpienia defektów, których przyczyną było przypadkowe zniszczenie lub nieuwaga
c) nieprzestrzegania instrukcji oraz ostrzeżeń, nieprawidłowej instalacji, czyszczenia oraz konserwacji
d) konserwacji oraz/lub modyfikacji przeprowadzanych przez nieautoryzowany personel
e) używania nieoryginalnych części zapasowych
f) niewłaściwego transportu
g) uruchamiania funkcji czajnika bez obecności wody
h) jakichkolwiek innych uszkodzeń, które nie mogą być skutkiem występowania wad fabrycznych. Wszelkie 
reklamacje nie przewidziane przez prawo nie będą uwzględniane.
4) Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, a w szczególności 
wykorzystywania poza warunkami domowymi.
5) Producent nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie i bezpośrednie szkody materialne i niematerialne 
spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji, a w 
szczególności zasad instalacji, użytkowania oraz konserwacji czajnika.
6) Wymiana lub naprawa nie jest jednoznaczna z przedłużeniem okresu gwarancji. Gwarancja nie obejmuje 
wymiany elementów topliwych takich jak np. elementy rezystancyjne.
7) Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty otrzymania dowodu zakupu oraz wydania karty gwarancyjnej 
przez CASA BUGATTI.  

CENTRUM SERWISOWE
W przypadku uszkodzenia czajnika należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą BUGATTI, który 
zwróci czajnik do producenta.
Klient odpowiedzialny jest za wszystkie czynności związane z dostawą oraz ponosi wszystkie koszty 
przesyłki dla napraw obejmowanych lub nie obejmowanych przez gwarancję. Jeżeli jest to możliwe, należy 
zachować oryginalne opakowanie urządzenia i   w  nim wysłać uszkodzoną sztukę.
Ważne: Jeśli wadliwy produkt ma być serwisowany przez jednostkę inną niż wskazana przez 
autoryzowanego dostawcę BUGATII, klient proszony jest o skontaktowanie się z Działem Konsumenta w celu 
skonsultowania czy problem został poprawnie zdiagnozowany, użyte zostały właściwe części zapasowe oraz 
w celu upewnienia się o trwającej ważności gwarancji.
UTYLIZACJA PRODUKTU ZGONIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2002/96/EC.
Pod koniec okresu żywotności urządzenia,  nie może być ono wyrzucone na miejskie wysypisko śmieci. Powinno 
być dostarczone do lokalnego centrum utylizacji odpadów lub do dostawców świadczących tego typu usługi. 
Oddzielna utylizacja urządzeń gospodarstwa domowego  pozwala na eliminację negatywnego wpływu tego 
typu odpadów na środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt. Umożliwia także na odzyskanie wykorzystanych 
przy produkcji urządzenia materiałów, co wiąże się ze znaczącym zaoszczędzeniem cennej energii. Symbol 
przekreślonego pojemnika na odpady informuje o konieczności utylizacji urządzenia gospodarstwa domowego 
oddzielnie od innych produktów, w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.




