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4 POLSKI

BEZPIECZEŃSTWOIUSTAWIENIE___________

Przed użyciem tego urządzenia 
prosimy uważnie przeczytać tę 
instrukcję obsługi! Prosimy prze-
strzegać wszystkich instrukcji za-
chowania bezpieczeństwa, aby 
uniknąć szkód z powodu niepra-
widłowego użytkowania!
Instrukcję tę należy zachować 
do wglądu w przyszłości. Przy 
przekazaniu tego urządzenia 
komuś innemu należy przekazać 
także tę instrukcję.

 7 Urządzenie służy wyłącznie 
do użytku prywatnego. Nie 
jest przeznaczone do użytku 
komercyjnego: 

 -  w kuchniach dla personelu 
sklepowego, biurach oraz in-
nych miejscach pracy; 

 - na farmach; 
 -  przez klientów hoteli, moteli 

lub innych miejsc zakwatero-
wania; 

 -  miejscach zakwaterowania 
typu „Bed and Breakfast”.  

 7 Nie używaj tego urządzenia 
do celów niezgodnych z jego 
przeznaczeniem. Czajnik ten 
przeznaczony jest do gotow-
ania wody. Nie używaj go do 
gotowania ani podgrzewania 
żadnych innych płynów, ani 
żywności w puszkach, słoikach 
lub butelkach.

 7 Nigdy nie wolno używać 
tego urządzenia w w pobliżu 
przedmiotów ani materiałów 
łatwopalnych i palnych.

 7 Nie używaj tego urządzenia 
na dworze ani w łazience.

 7 Sprawdź, czy napięcie na 
tabliczce znamionowej jest 
takie samo, jak w sieci w 
Twoim domu. Jedynym spo-
sobem odłączenia tego urzą-
dzenia od zasilania jest wyję-
cie wtyczki z gniazdka.

 7 Dodatkową ochronę zapewni 
podłączenie tego urządzenia 
do domowego wyłącznika 
z zabezpieczeniem przeci-
wzwarciowym nie większym 
niż 30 mA. Należy skorzystać 
z pomocy elektryka.

 7 Urządzenia tego ani jego 
podstawy, przewodu zasila-
jącego, ani wtyczki nia nie 
wolno zanurzać w wodzie ani 
w innym płynie, a także nie 
wolno myć ich części w zmy-
warce do naczyń.

 7 Po zakończeniu użytkowania 
tego urządzenia, przed 
jego czyszczeniem, przed 
wyjściem z pokoju, lub w 
razie awarii  wyjmij wtyczkę 
z gniazdka.
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BEZPIECZEŃSTWOIUSTAWIENIE___________

 7 Nie wolno wypinać z gni-
azda ciągnąc za przewód 
zasilający.

 7 Nie owijać przewodu zasi-
lania wokół urządzenia.

 7 Aby zapobiec uszkodzeniu 
przewodu zasilania nie wolno 
dopuścić do jego ściskania, 
zginania ani ocierania o 
ostre krawędzie. Trzymaj 
przewód zasilający z dala 
od gorących powierzchni i ot-
wartego ognia.

 7  Nie używaj przedłużaczy 
razem z tym urządzeniem.

 7 Urządzenia tego nie wolno 
używać, jeśli przewód 
zasilający lub ono samo są 
uszkodzone.

 7 Sprzęty gospodarstwa domo-
wego firmy GRUNDIG speł-
niają obowiązujące normy 
bezpieczeństwa, a zatem 
jeśli urządzenie lub przewód 
zasilający ulegną uszkodze-
niu, należy je naprawić lub 
wymienić w serwisie, aby 
uniknąć wszelkich zagrożeń. 
Błędna lub niefachowa na-
prawa może powodować za-
grożenie dla użytkowników.

 7 W żadnym przypadku nie 
wolno demontować tego urzą-
dzenia. Gwarancja na urzą-
dzenie nie obejmuje uszko-
dzeń spowodowanych nie-
prawidłowym obchodzeniem 
się z nim.

 7 Urządzenie to i jego przewód 
należy trzymać z dala od 
dzieci młodszych niż 8 lat.

 7 Urządzenie to mogą używać 
dzieci ośmioletnie i star-
sze oraz osoby o ogranic-
zonej sprawności fizycznej, 
zmysłowej i umysłowej lub 
bez doświadczenia i wiedzy, 
jeśli są pod nadzorem lub 
poinstruowano je co do jego 
użytkowania w bezpieczny 
sposób i rozumieją związane 
z tym zagrożenia. Dzieci 
nie mogą bawić się tym 
urządzeniem. Dzieci bez nad-
zoru nie mogą czyścić tego 
urządzania ani konserwować 
go.

 7 Nie pozostawiaj urządzenia 
bez dozoru, gdy jest używane. 
Zaleca się nadzwyczajną 
ostrożność, gdy w pobliżu 
tego urządzenia, kiedy się z 
niego korzysta, są dzieci lub 
osoby fizycznie, zmysłowo lub 
umysłowo niepełnosprawne. 
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 7 Przed pierwszym użyciem 
tego urządzenia starannie 
oczyść wszystkie części, które 
stykają się z wodą. Szczegóły 
znajdziesz w rozdziale 
"Czyszczenie i konserwacja".

 7 Osusz urządzenie przed 
przyłączeniem go do sieci 
zasilającej.

 7 Nie używaj tego urządzenia 
ani stawiaj żadnej jego części 
na gorących powierzchniach, 
takich jak palniki gazowe, 
płytki grzejne, czy nagrzany 
piekarnik.

 7 Urządzenia tego używaj tylko 
razem z częściami wraz z nim 
dostarczonymi.

 7 Urządzenia tego używa się 
razem z jego oryginalną 
podstawą. Podstawy nie 
używa się do zdanych innych 
celów.

 7 Nie wolno dotykać urządze-
nia mokrymi lub wilgotnymi 
dłońmi.

 7 Zawsze należy używać 
urządzenie na stabilnej, 
płaskiej, czystej i suchej powi-
erzchni.

 7 Zadbać, aby podczas 
używania tego urządzenia nie 
doszło do przypadkowego 
wypięcia przewodu zasilania 
ani potknięcia się o niego.

 7 Urządzenie ustawiać tak, aby 
zawsze był możliwy dostęp 
do niego.

 7 Urządzenie trzymaj wyłącznie 
za ucho. Zachodzi zagrożenie 
poparzeniem. Unikaj dotyka-
nia gorących powierzchni, a 
także miejsc, skąd wydobywa 
się para.

 7 Tak ustaw pokrywę, aby 
skierować parę s dala od sie-
bie.

 7 Nie otwieraj pokrywy, gdy 
gotuje się woda. Zachowaj 
ostrożnośc przy zdejmowaniu 
pokrywy po zagotowaniu 
wody. Uchodząca z czajnika 
para jest bardzo gorąca.

 7 Upewnij się, że kiedy używa 
się czajnika, pokrywka jest za-
wsze należycie zamknięta.

 7 Nie należy napełniać ek-
spresu ponad wskaźnik pozi-
omu maksymalnego. Gdy 
się go przekroczy, gotująca 
się woda może pryskać na 
zewnątrz.
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 7 Nie napełniaj czajnika poni-
żej wskaźnika poziomu mini-
malnego.

 7 Nie wolno używac tego urzą-
dzenia gdy nie ma w nim 
wody.

Drodzy Klienci,

Gratulujemy nabycia nowego czajnika  
GRUNDIG kettle WK 6440.

Prosimy uważnie przeczytać następującą 
instrukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie 
pełną satysfakcję z użytkowania tego wysokiej 
jakości wyrobu firmy Grundig.

Odpowiedzialnapostawa!
GRUNDIG przywiązuje dużą 
wagę do przestrzegania 
podpisanych umów dotyczących 
warunków pracy za godziwe 
wynagrodzenie, zarówno wobec 
naszych pracowników, jak i 

dostawców. Zwracamy również dużą uwagę do 
efektywnego wykorzystywania surowców, 
stałego zmniejszania ilości odpadów o kilka ton 
rocznie. Ponadto z wszystkich produkowanych 
przez nas urządzeń można korzystać przez co 
najmniej pięć lat.

Dla przyszłości, dla której warto żyć. 
Dla dobrej sprawy. Grundig.

Regulacjaibudowa
Patrz rysunek na str. 3. 

A   Dziubek

B   Pokrywka

C   Przycisk zwalniania pokrywki

D   Ucho

E   Przełącznik Zał./Wył. 

F  Podstawa 

G   Nawijarka kabli  

WSKRÓCIE_______________________________

 7 Nie napełniaj czajnika, kiedy 
stoi w swojej podstawie.

 7 Nie wsadzaj do tego urządze-
nia żadnych obcych przedmio-
tów.
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Przygotowanie
1Zdjąć całe opakowanie oraz naklejki i wyrzu-

cić je zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.

2Przed pierwszym użyciem tego urządzenia 
starannie oczyść wszystkie części, które sty-
kają się z wodą. (Patrz rozdział "Czyszczenie 
i konserwacja").

3Całkowicie odwiń przewód zasilający ze 
spodu podstawy F . Przewlecz przewód zasi-
lający przez szczelinę w podstawie.

4Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść 
czajnik, dwukrotnie zagotuj wodę  i wylej ją.

Obsługa
1Naciśnij przycisk zwalniający pokrywkę C  

aby ją otworzyć.
―  Pokrywka B  otwiera się automatycznie.

2Napełnij zbiornik na wodę  wodą.

Uwaga
 7 Na czas nalewania wody nie stawiaj czaj-
nika na podstawie H  . 

 7 Nie nalewaj wody do naczynia powyżej 
wskaźnika maksymalnego poziomu, ani po-
niżej wskaźnika poziomu minimalnego.

3Zamknij pokrywkę, C  aż kliknie w swoim miej-
scu.

4Postaw zbiornik wody na podstawie H . 
Upewnij się, że stoi prosto i stabilnie.

5Wsadź wtyczkę zasilania do gniazdka w ścia-
nie.

6Naciśnij przełącznik Zał./Wył. E .
– Wyłącznik Zał./Wył E  zapala się i rozpo-

czyna się gotowanie.

Uwaga
 7 W trakcie gotowania C  pokrywka powinna 
być zamknięta, w przeciwnym razie czajnik 
nie wyłączy się automatycznie.

7Po paru minutach woda zacznie wrzeć. Czaj-
nik wyłączy się automatycznie, a przełącznik 
Zał./Wył. E  podniesie się.
― Wskaźnik działania gaśnie.

Uwaga
 7 Jeśli chcesz ręcznie zatrzymać nagrzewanie, 
pociągnij przełącznik Zał./Wył. E  w górę.

8Wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka w ścia-
nie.

9Zdejmij czajnik z podstawy. H  Trzyma sie je 
tylko za ucho D .

Ostrożnie
 7 Nie otwieraj pokrywki, C  bo z czajnika morze 
bryzgać gorąca woda. Uważaj, żeby woda 
nie kapała na podstawę H .

10Wodę nalewaj dzióbkiem A  do wybranej fi-
liżanki lub szklanki.

Uwaga
 7 Jeśli chcesz kontynuować gotowanie, powtórz 
kroki od 1 do 10.

 7 Przed ponownym gotowaniem pozwól czajni-
kowi ostygnąć.

Radypraktyczneiwskazówki
 7 Czajnik wyposażony jest w filtr, B  który przy 
nalewaniu wody odcedza wapień i inne po-
zostałości.

 7 Aby zapobiec osadzaniu sie kamienia, używaj 
wody zmiękczonej lub filtrowanej. 

OBSŁUGA________________________________
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Czyszczenieikonserwacja
Ostrożnie

 7 Do czyszczenia urządzenia nigdy nie wolno 
używać benzyny, rozpuszczalników ani szorst-
kich proszków do czyszczenia, przedmiotów 
metalowych ani twardych szczotek. 

 7 Czajnika, podstawy H  ani przewodu zasila-
jącego, nie wolno wkładać do wody ani żad-
nego innego płynu. 

1Wyłącz czajnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

2Pozostawić czajnik do całkowitego ostygnię-
cia.

3Obudowę czajnika z zewnątrz czyści się 
miękką, wilgotną ściereczką i niewielka ilością  

Uwaga
 7 Przed użyciem tak oczyszczonego urządze-
nia dokładnie wytrzyj do sucha wszystkie jego 
części miękkim ręcznikiem.

Usuwaniekamienia
Usuwanie kamienia przedłuża życie czajnika. 
Częstość odkamieniania zależy od twardości 
wody na danym obszarze.

1Napełnij czajnik wodą do trzech czwartych 
poziomu maksymalnego.

2Dolej do czajnika białego octu lub kwasku cy-
trynowego do poziomu maksymalnego.

3Zagotuj ten roztwór (patrz rozdział nt. obsługi)

4Gdy czajnik się wyłączy, wyjmij wtyczkę z 
gniazda.

5Na kilka godzin pozostaw roztwór w czajniku.

6Wylej roztwór i dokładnie wypłukaj wnętrze 
czajnika.

7Napełnij czajnik czystą wodą i zagotuj ją.

8Wylej wodę z czajnika i ponownie opłucz go 
wodą.

Uwaga
 7 Jeśli zostało choć trochę kamienia, powtórz tę 
procedurę.

 7 Można także użyć środka do usuwania kamie-
nia z czajników. W takim przypadku postępuj 
zgodnie z instrukcją użycia środka do odka-
mieniania.

Ostrzeżenie
 7 Jeśli z czajnika nie usuniesz kamienia odpo-
wiednio wcześnie, całkiem pokryje dno zbior-
nika wody, urządzenie zostanie uszkodzone. 
Wtedy trzeba go oddać do naprawy do ser-
wisu.

 7 Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszko-
dzeń spowodowanych nieprawidłowym ob-
chodzeniem się z nim.

Przechowywanie
 7 Jeśli jest planowane nieużywanie tego urzą-
dzenia przez dłuższy czas, należy starannie je 
przechować. 

 7 Upewnić się, czy urządzenie jest odłączone od 
zasilania i zupełnie suche.

 7 Przechowuj toster w chłodnym i suchym miej-
scu.

 7 Urządzenie to należy chronić przed dostępem 
dzieci.

 7 Zwiń przewód zasilający na szpuli G , pod 
spodem podstawy F .

INFORMACJA_____________________________
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Uwagadot.ochrony 
środowiska
Wyrób ten wykonano z części i materiałów wy-
sokiej jakości, które mogą być odzyskane i użyte 
jako surowce wtórne.

Po zakończeniu użytkowania nie na-
leży zatem pozbywać sie go razem z 
innymi odpadkami domowymi. Na-
leży przekazać je do punktu zbiórki 
urządzeń elektrycznych i elektronicz-

nych na surowce wtórne. Wskazuje na to ten 
symbol umieszczony na wyrobie, instrukcji ob-
sługi i opakowaniu.
Gdzie jest najbliższy taki punkt zbiórki. można 
dowiedzieć się od władz miejscowych.
Odzyskując surowce z używanych wyrobów po-
magamy chronić środowisko naturalne.

Danetechniczne
Wyrób ten jest zgodny z Dyrektywami 
Europejskimi 2004/108/WE, 
2006/95/WE, 2009/125/WE oraz 
2011/65/EU. 

Zasilanie: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Moc: 1850 - 2200 W

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfi-
kacji konstrukcji i danych technicznych.

INFORMACJA_____________________________
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