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Instrukcja obsługi
-

radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

-

 OSTRZEŻENIE: 
-

 UWAGA: 
-

nia lub innych przedmiotów.

q WSKAZÓWKA: 

Spis treści
 ...............................................3

Uwagi ogólne ........................................................51

 .......................................52

Zestaw  ..................................................................54

 .....................................54

........................54

 ..................................................54

 ...................................55

 ..................55

 .......................................56

Usuwanie kamienia z dzbanka na wodę ..............57

 ...........................57

Dane techniczne ...................................................57

 .................................................58

Usuwanie...............................................................59

Uwagi ogólne

-

bezpośredniego promieniowania słonecznego, 

-

cesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku 

-

nie
bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomiesz-

-

dzenia.

swobodnie dostępnych części opakowania 

(torby plastikowe, kartony, styropian itp.). 

 OSTRZEŻENIE! 
Niebez-

pieczeństwo uduszenia!
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Specjalne wskazówki związane z bezpieczną  
obsługą tego urządzenia 

-

 

OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia! 
Ryzyko oparzeń!

-

wierzchni będzie bardzo wysoka.

-

 OSTRZEŻENIE: 
-

-

-

mknięta.

 UWAGA: 
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dzieci -

użytko-
wania urządzenia
ryzyko.

konserwacją 
urządzenia

zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez do-

nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania urzą-
dzenia

-

-

-

-

-

-
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Zestaw
1 Podstawa

1 Filtr

Wypakowanie urządzenia

np. folie, wypełnienia, uchwyty kablowe oraz 

opakowania tekturowe.

q WSKAZÓWKA: 

-

Objaśnienia na panelu kontrolnym
)

 

ciepło ( )

3 Wyświetlacz temperatury 

-

)

Instrukcja obsługi
Lokalizacja

Przygotowanie

Czajnik na wodę:
proszę trzy razy zagotować 

wodę bez dodatków.

Urządzenie do 
przygotowywania 
herbaty/kawy: zwykle w wodzie z dodat-

do herbaty/kawy oraz filtr za 

Kabel sieciowy

na przewodzie zasilania.

Podłączenie elektryczne

-

 Nie -

 UWAGA:  
-
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Moc przyłączeniowa

 

osobnym przewodem i zabezpieczenie obwodu 

bezpiecznikiem domowym 16 A.

 UWAGA: Przeciążenie!
-

2.

Obsługa dzbanka na wodę
q WSKAZÓWKA:  

-

-

wie.

do przepisowo zamontowanego gniazdka wty-

-

I
się.

Operacja przerywania/zakończenia

świetlny zgaśnie.

0”, aby przerwać 

 OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo  
poparzenia!

zamknięta. 

 UWAGA: 

-

Obsługa urządzenia do herbaty/kawy
1. Korzystać z dzbanka do gotowania wody zgod-

wodę”.

q WSKAZÓWKA:

filtrze.

Nalać tylko do oznaczenia maksimum (-- 8 --). 

-

5. Herbata:
zaparzenia a następnie delektować się. 

 Kawa: Poczekać 1-2 minuty, a następnie delek-

Płyta grzewcza

herbaty/kawy.
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q WSKAZÓWKA: 
Przyciski na podstawie to przyciski dotykowe. De-

-

temperaturę o wartości 80 °C.

MOD, aby wybrać tempe-

dla herbaty (80 °C) lub dla kawy (85 °C). Zapali 

się odpowiednia czerwona lampka kontrolna. 

 oraz  aby ręcznie 

kontrolny mieści się między 70 °C a 90 °C.

 OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo  
poparzenia!

-

dzenia do herbaty/kawy nie ma na płycie. Zawsze 

Automatyczne wyłączanie

-

nelu kontrolnym w obrębie tego czasu. Komunikat 

Zatrzymanie pracy

gniazdka.

Czyszczenie urządzenia 

 OSTRZEŻENIE: 
 

 

innych cieczach.

 UWAGA: 

Dzbanek na wodę

-

-

Filtr / urządzenie do przygotowywania herbaty/
kawy

-

Mechanizm zwijania przewodu zasilającego

części podstawy. 
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Usuwanie kamienia z dzbanka na wodę

stopnia twardości wody oraz częstotliwości 

q WSKAZÓWKA:  

nie 

Eliminowanie usterek i zakłóceń

Urządzenie nie daje się włączyć.

Co robić:

zasilanie w sieci.

Co robić:
 Skontaktować się z centrum serwisowym lub 

Co robić: 

Czajnik wyłącza się przed gotowaniem.

sieciowego. 

Co robić: 

Czajnik nie wyłącza się.

Co robić:

Czajnik ponownie się włącza po ustawieniu 
go na podstawie.

Co robić:
0”.

Dane techniczne
Model: ..................................................PC-TKS 1056

 ................  220 - 240 V~, 50 Hz

Pobór mocy: 

Dzbanek na wodę: ......................1850 - 2200 W

Podstawa: ........................................250 - 300 W

 ......................................................I

Wielkość napełnienia

Dzbanek na wodę: ............................ maks. 1,7 l

..........maks. 0,83 l

Masa netto (suma):  ................................ ok. 3,01 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian 

-
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Warunki gwarancji

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w 

terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego 

na skutek wady materiałów lub wadliwego wykona-

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w 

-

wości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpo-

wiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 

W razie braku kompletnego opakowania fabryczne-

go, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu 

zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

-

feryczne, zmiana napięcia zasilania i innych 

elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego 

gniazda zasilania, 

baterii, akumulatorów, 

-

samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich 

producenta, 

nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego 

-

dami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, 

-

-

-

Dystrybutor:

CTC Clatronic Sp. z o.o
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Usuwanie 
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“ 

Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elek-

Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewi-

dzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam 

-

ludzi.

-

nia starego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-

go.


