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Předpokládané použití: 
Rychlovarná cestovní konvice B-1135 (dále přístroj) je 
určena pouze pro použití v domácnosti k vaření pitné vody. 
Nesmí být použita k ohřevu jiných tekutin (víno, ovocné 
šťávy) a nesmí být používána k podnikatelským účelům. 
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a 
podobných prostorech jako jsou: 

- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a 
ostatních pracovištích 

- spotřebiče používané v zemědělství 
- spotřebiče používané hosty v hotelích a motelech a 

jiných obytných oblastech 
- spotřebiče používané v podnicích zajišťujících 

nocleh se snídaní 
 
Bezpečnostní upozornění: 
• Přečtěte si prosím všechny instrukce před použitím. 
• Uschovejte je pro možnost pozdějšího použití. 
• Ujistěte se, že napětí na typovém štítku (umístěn na   
 spodní straně přístroje) souhlasí s napětím v síti u vás 
 doma. 
• Elektrický rozvod, na který je přístroj připojen, musí 
 odpovídat příslušným elektrotechnickým normám! 
• Přístroj používejte jen k účelům, ke kterým je určen a jak 
 je popsáno v návodu. Jiné použití než je doporučeno 
 výrobcem může způsobit požár nebo úraz elektrickým 
 proudem. 
• Napájecí přívod přístroje je opatřen ochranným vodičem 
 a ukončen vidlicí s ochranným kontaktem. 
• Konvici používejte pouze s dodaným podstavcem. 
• Podstavec musí být suchý a čistý. Podstavec nedávejte 
 na kovový povrch nebo na kovový podnos, pokud je 
 přístroj připojen k síti. Podstavec nelze používat k jiným 
 účelům. 
• Při manipulaci s konvicí zabraňte možnému poškození 
 okolního zařízení parou vhodným natočením hubice. 
• Nesnímejte konvici z podstavce pokud není vypnuta   
 spínačem. 
• Přístroj nezapínejte, pokud v něm není voda, jinak dojde 
 k poškození topného tělesa. 

• Tento přístroj mohou používat 
děti ve věku 8 let a starší a osoby 
se sníženými fyzickými či 
mentálními schopnostmi nebo 
nedostatkem zkušeností a 
znalostí, pokud jsou pod dozorem 
nebo byly poučeny o používání 
spotřebiče bezpečným způsobem 

 Predpokladané použitie: 
Rýchlovarná cestovná kanvica B-1135 (ďalej prístroj) je 
určená len pre použitie v domácnosti na varenie pitnej 
vody. Nesmie byť použitá na ohrev iných tekutín (víno, 
ovocné šťavy) a nesmie byť používaná na podnikateľské  
účely. Tento spotrebič je je určený pre použitie v 
 domácnosti a podobných  priestoroch ako sú: 

- Kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a 
ostatných pracoviskách 

- Spotrebiče používané v poľnohospodárstve 
- Spotrebiče používané hosťami v  hoteloch a 

 moteloch a iných obytných oblastiach 
- Spotrebiče používanév podnikoch zabezpečujúce 

nocľah s raňajkami. 
-  

Bezpečnostné upozornenie: 
• Prečítajte si prosím všetky inštrukcie pred použitím. 
• Schovajte ho pre možnosť neskoršieho použitia. 
• Presvečte sa, že napätie na typovom štítku   
 (umiestnený na spodnej strane prístroja) súhlasí s   
 napätím v sieti u vás doma. 
• Elektrický rozvod, na ktorý je prístroj pripojený, musí 
 odpovedať príslušným elektrotechnickým normám! 
• Prístroj používajte len na účely, ku ktorým je určený a 
 ako je napísané v návode. Iné použitie než je 
doporučené výrobcom môže spôsobiť požiar alebo úraz 
elektrickým prúdom. 
• Napájací prívod prístroja je opatrený ochranným 
 vodičom a ukončený vidlicou s ochranným kontaktom. 
• Kanvicu používajte len s dodaným podstavcom. 
Podstavec musí byť suchý a čistý. Podstavec nedávajte 
na kovový povrch alebo na kovový podnos, pokiaľ je 
prístroj pripojený k sieti. Podstavec nie je možné používať 
na iné účely. 
• Pri manipulácii s kanvicou zabráňte možnému 
poškodeniu okolného zariadenia parou vhodným 
natočením hubice. 
• Nesnímajte kanvicu s podstavca pokiaľ nie je vypnutá 
 spínačom. 
• Prístroj nezapínajte, pokiaľ v ňom nie je voda, inak 
 dôjde k poškodeniu ohrievacieho telesa. 

• Tento prístroj môžu používať 
deti vo veku 8 rokov a staršie a 
osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo 
nedostatkom skúseností a 
znalostí, ak sú pod dozorom 
alebo boli poučené o používaniu 
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a rozumí případným nebezpečím. 
Děti si s topinkovačem nesmějí 
hrát. Čištění a údržbu 
prováděnou uživatelem nesmějí 
provádět děti, pokud nejsou 
starší 8 let a pod dozorem. Děti 
mladší 8 let se musí držet mimo 
dosah spotřebiče a jeho přívodu. 
• Nedovolte,aby se děti dotýkaly přístroje, pokud je horký 
 a ujistěte se, že nemohou tahat za napájecí přívod. 
• Nedávejte přístroj, podstavec, napájecí přívod nebo 
 vidlici do vody nebo jiné kapaliny. 
• Přístroj neumísťujte nebo neskladujte na vlhkých 
 místech nebo na místech, kde by mohl spadnout do vany 
 nebo do dřezu. 
• Umisťujte jej na pevných a stabilních površích, které 
 odolávají zvýšené teplotě. Jinak používejte ochrannou 
 podložku. 
• Nepoužívejte jej v blízkosti plynových hořáků, zahřátých 
 elektrických ploten a hořlavých látek. 
• Pokud se voda vaří, neodnímejte víko, aby nedošlo k 
 opaření. Při nalévání uvařené vody buďte opatrní a 
 neotvírejte víko. 
• Nevkládejte jakékoliv cizí předměty do otvorů kontaktní 
 jednotky podstavce nebo konvice. 
• Buďte opatrní při doplňování vody, pokud je konvice  
ještě horká. 
• Při manipulaci s přístrojem používejte pouze rukojeť a 
 spínač, neboť vnější povrch konvice při činnosti je velmi 
 horký. 
• Velkou pozornost věnujte přenášení konvice s horkou 
 vodou. 
• Nepoužívejte žádná přídavná zařízení, jinak může dojít 
 k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 
• Před zapnutím spínače se ujistěte, že je víko zajištěno, 
 jinak hrozí vystříknutí vroucí vody. 
• Nepřeplňujte konvici vodou, jinak může dojít k vystříknutí 
 vroucí vody. 
• Nepoužívejte konvici při nízkých teplotách blížících se 
 bodu mrazu a ve venkovním prostředí, jinak by mohlo 
 dojít k selhání termostatu a poruše topné spirály. 
• Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte ho od elektrické 
 sítě vytažením vidlice ze zásuvky! 
• Při jakékoli manipulaci se spotřebičem (např. čištění) je 
 nutné spotřebič vypnout, vytáhnout vidlici ze zásuvky a 
 počkat do úplného vychladnutí. Nikdy netahejte za   
 napájecí přívod při vytahování vidlice ze zásuvky. 
• Napájecí přívod veďte mimo prostory, kde se chodí a 
 jezdí! 

spotrebiča bezpečným 
spôsobom a rozumejú 
prípadným nebezpečenstvám. 
Deti si so spotrebičom nesmú 
hrať. Čistenie a údržbu 
vykonávanú používateľom 
nesmú vykonávať deti bez 
dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov 
sa musia držať mimo dosahu 
spotrebiča a jeho prívodu 
• Nedovoľte,aby sa deti dotýkaly prístroja, pokiaľ je   
 horúci a presvečte sa, že nemôžu ťahať za napájací 
prívod. 
• Nedávajte prístroj, podstavec, napájací prívod alebo 
 vidlicu do vody alebo inej kvapaliny. 
• Prístroj neumiestňujte alebo neskladujte na vlhkých 
 miestach alebo na miestach, kde by mohol spadnúť do 
 vane alebo do kuchynského drezu. 
• Umiestňujte ho na pevných a stabilných povrchoch, 
 ktoré odolávajú zvýšenej teplote. Inak používajte   
 ochrannú podložku. 
• Nepoužívajte ho v blízkosti plynových horákov,   
 zahriatych elektrických platní a horľavých látok. 
• Pokiaĺ sa voda varí, neodoberajte veko, aby nedošlo k 
 opareniu. Pri nalievaní uvarenej vody buďte opatrný a 
 neotvárajte veko 
• Nevkladajte akékoľvek cudzie predmety do otvorov 
 kontaktnej jednotky podstavca alebo kanvice. 
• Buďte opatrný pri doplňovaní vody, pokiaľ je kanvica 
 ešte horúca. 
• Pri manipulácii s prístrojom používajte len rukoväť a 
spínač, pretože vonkajší povrch kanvice pri činnosti je 
veĺmi horúci.. 
• Veľkú pozornosť venujte prenášaniu kanvice s horúcou 
vodou. 
• Nepoužívajte žiadne prídavné zariadenia, inak môže 
 dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. 
• Pred zapnutím spínača sa presvečte, že je veko 
 zabezpečené, inak hrozí vystrieknutie vriacej vody. 
• Nepreplňujte kanvicu vodou, inak môže dôjsť k   
 vystrieknutiu vriacej vody. 
• Nepoužívajte kanvicu pri nízkych teplotách blížiacích sa 
bodu mrazu a vo vonkajšom prostredí, inak by mohlo 
dôjsť ku zlyhaniu termostatu a poruche ohrievacej špirály. 
• Pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej 
siete vytiahnutím vidlice zo zásuvky! 
• Pri akéjkoľvek manipulácii so spotrebičom (napr.   
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• Napájecí přívod neohýbejte a nezkrucujte, jinak by 
mohlo dojít k poškození přívodu a úrazu elektrickým 
proudem. 
• Napájecí přívod chraňte před ostrými hranami. 
• Nedovolte, aby se přívod dotýkal horkého povrchu. Než 
 přístroj uklidíte, nechte ho úplně vychladnout. 
• Nepoužívejte spotřebič pokud je poškozený napájecí 
 přívod nebo vidlice. 
• Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen 
 jakýmkoli způsobem. Neriskujte úraz elektrickým proudem a 
neopravujte spotřebič. 
• Pokud přístroj spadl do vody, nesnažte se ho vytáhnout, 
 ihned vytáhněte vidlici ze zásuvky. Přístroj předejte do 
 servisu k vyzkoušení a opravě. 
• Jestliže je síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, 
 svěřte jeho výměnu odbornému servisu. 
• Opravy smí provádět pouze odborné opravny! 
• Používejte pouze originální příslušenství. 
• Nepoužívejte zařízení venku. 
• Vodní hladina musí být vždy mezi značkami MIN a MAX. 
 
 
 
 
 
Uvedení do provozu: 
Přístroj vyjměte z krabice. Zkontrolujte, zda výrobek není 
poškozen přepravou. Před prvním použitím konvici 
vymyjte teplou vodou se saponátem. Poté naplňte 
maximálním množstvím vody, vodu uvařte a vylijte. Toto 
proveďte třikrát. 
 
          
                                                               1. 
 
Popis přístroje 
1. Horní víčko 
2. Krytka šroubků                             9. 
3. Tlačítko pro zapnutí 
4. Rukojeť 

5. Napájecí přívod                            6. 
6. Vodoznak 
7. Přepínač  „I“ a „0“   - obr. 1  
8. Přepínač napětí rozvodné sítě 
9. Výlevka 
                                                       8. 
Obr. 1 

 
 
  
 

 čistenie) je nutné spotrebič vypnúť, vytiahnúť vidlicu zo   
 zásuvky a počkať do úplného vychladnutia. Nikdy  
 neťahajte za napájací prívod pri vyťahovaní vidlice zo  
 zásuvky. 
• Napájací prívod veďte mimo priestory, kde sa chodí a 
 jazdí! 
• Napájací prívod neohýbajte a neskrucujte, inak by 
 mohlo dôjsť k poškodeniu prívodu a úrazu elektrickým 
 prúdom. 
• Napájací prívod chráňte pred ostrými hranami. 
• Nedovoľte, aby sa prívod dotýkal horúceho povrchu. 
• Než prístroj uschováte, nechajte ho úplne vychladnúť. 
• Nepoužívajte spotrebič pokiaľ je poškodený napájací 
 prívod alebo vidlica. 
• Nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený 
 akýmkoľvek spôsobom. Neriskujte úraz elektrickým   
 prúdom a neopravujte spotrebič. 
• Pokiaľ prístroj spadol do vody, nesnažte sa ho   
 vytiahnuť, ihneď vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Prístroj 
odovzdajte do servisu na vyskúšanie a opravu. 
• Pokiaľ je sieťový prívod tohoto spotrebiča poškodený, 
zverte jeho výmenu odbornému servisu. 
• Opravy smú prevádzať len odborné opravovne! 
• Používajte len originálne príslušenstvo. 
• Nepoužívajte zariadenie vonku. 
• Vodná hladina musí byť vždy medzi značkami MIN a 
MAX. 
Uvedenie do prevádzky: 
Prístroj vyberte s krabice. Skontrolujte, či výrobok nie je 
poškodený prepravou. Pred prvím použitím kanvicu 
vymyte teplou vodou so saponátom. Potom naplňte 
maximálnym množstvom vody, vodu uvarte a vylejte. Toto 
urobte trikrát. 
 

                         2. 
                                    Popis prístroja 

3.                     3.        1. Horné víčko 

                                   2. Krytka skrutiek 
                                   3. Vypínač 
                        4.        4. Rukoväť 

                                   5. Napájací prívod 
                                   6. Vodoznak 
                                   7. Prepínač  „I“ a „0“  - obr. 1 
                                   8. Prepínač napätia rozvodnej siete 
                         5.       9. Výlevka 

                       7. 
 
 
Obr. 1  
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Obsluha 
Vyjměte víko a napusťte požadované množství vody. 
Konvici naplňte maximálně do 0,4 litru. Umístěte správně 
víčko. Bez usazeného víčka konvice nevypíná. 
Zkontrolujte, zda napětí elektrické sítě souhlasí s napětím 
nastaveným na přístroji. Zasuňte vidlici napájecího přívodu 
do zásuvky elektrické sítě, stiskněte tlačítko chodu konvice 
a rozsvítí se světelná kontrolka. Po dosažení bodu varu se 
spotřebič po několika sekundách vypne. V průběhu 
ohřívání vody nelze proces přerušit pomocí tlačítka chodu. 
Toto tlačítko je vypnuto pouze po dosažení bodu varu. 
V případě, že bodu varu nebylo dosaženo, zůstává tlačítko 
zapnuto a konvici lze uvést do chodu pouhým zasunutím 
vidlice do zásuvky. 
Pro přerušení vařen vody,slouží tlačítko č. 8   ( obr.1) .  
 
UPOZORNĚNÍ: Vodu nutno nalévat opatrně, jinak hrozí 
opaření. 
 
Dobrá rada: 
Docílíte značných úspor, pokud budete ohřívat jen takové 
množství vody, které potřebujete. 
 
Čištění: 
Nejprve vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky a 
nechte přístroj vychladnout. Vnější povrch konvice čistěte 
vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné, chemické nebo 
abrazivní prostředky, které by mohly způsobit poškození 
povrchu. Napájecí přívod s vidlicí a podstavec chraňte 
před vodou a čistěte je výhradně suchým hadříkem. Nikdy 
neponořujte konvici do vody a nedovolte, aby se elektrické 
části dostaly do styku s vlhkostí. Usazování vodního 
kamene probíhá v blízkosti topného elementu a závisí na 
tvrdosti a množství vařené vody. Je neškodný pro naše 
zdraví, avšak po nalití na povrchu nápoje vytváří skvrnu. 
K jeho odstranění používejte pouze k tomu určené 
chemické prostředky. Při aplikaci se řiďte návodem 
výrobce daného prostředku. 
 
 
Technické údaje 
Příkon: 416-672 W / 548-653 W 
Napětí: 100-127 V / 220-240 V ~ 50 /60 Hz 
 
 
Důležité upozornění: 
Případné odchylky od zvyklostí spotřebitelů nejsou v 
žádnémpřípadě závadou spotřebiče. 
Technické změny: Výrobce si vyhrazuje právo technických 
změn na výrobku konaných za účelem zvýšení kvality 
výrobku. 
Tiskové chyby vyhrazeny. 
 
 
 
Likvidace přístroje 
Vážený spotřebiteli, pokud výrobek jednoho dne doslouží, 
je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezatěžoval životní 
prostředí. Tuto problematiku řeší zákon č.185/2001 v platném 
znění. Při likvidaci výrobku budou recyklovatelné 

 
Obsluha 
Snímte veko a napustite požadované množstvo vody. 
Kanvicu naplňte maximálne do 0,4 litra. Umiestnite 
správne veko. Bez usadeného veka kanvica nevypína. 
Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti súhlasí 
s napätím nastaveným na prístroji. Zasuňte vidlicu 
napájacieho prívodu do zásuvky elektrickej siete, stisknite 
tlačidlo chodu kanvice a rozsvieti sa svetelná kontrolka. 
Po dosiahnutí bodu varu sa spotrebič po niekoľkých 
sekundách vypne. V priebehu ohrievania vody nie je 
možné proces prerušiť pomocou tlačidla chodu. Toto 
tlačidlo je vypnuté len po dosiahnutí bodu varu.V prípade, 
že bod varu nebol dosiahnutý, zostáva tlačidlo zapnuté a 
konvicu je možné uviesť do chodu jednoduchým 
zasunutím vidlice do zásuvky. 
Pre prerušenie uvarí vody, slúži tlačidlo č. 8 (obr.1). 
 
UPOZORNENIE: Vodu je nutné nalievať opatrne, inak 
hrozí oparenie. 
 
Dobrá rada: 
Docielite značných úspor, pokiaľ budete ohrievať len také 
množstvo vody, ktoré potrebujete. 
 
Čistenie : 
Najprv vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky 
a nechajte prístroj vychladnúť. Vonkajší povrch kanvice 
čistite vlhkou handričkou. Nepoužívajte drsné, chemické 
alebo abrazivné prostriedky, ktoré by mohly spôsobiť 
poškodenie povrchu. Napájací prívod s vidlicou a 
podstavec chráňte pred vodou a čistite ich výhradne 
suchou handričkou. Nikdy neponárajte kanvicu do vody a 
nedovoľte, aby sa elektrické časti dostaly do styku s 
vlhkosťou. Usadzovanie vodného kameňa prebieha v 
blízkosti ohrievacieho elementu a závisí na tvrdosti a 
množstvu varenej vody. Je neškodný pre naše zdravie, 
avšak po naliatí na povrchu nápoja vytvára škvrnu. Na 
jeho odstránenie používajte len k tomu určené chemické 
prostriedky. Pri aplikácii sa riaďte návodom výrobcu 
daného prostriedku. 
 
Technické údaje: 
Príkon: 416-672 W / 548-653 W 
Napätie: 100-127 V / 220-240 V ~ 50/60 Hz 
 
 
Dôležité upozornenie: 
Prípadné odchylky od zvyklostí spotrebiteľov nie sú v 
žiadnom prípade závadou spotrebiča. 
Technické zmeny: Výrobca si vyhradzuje právo 
technických zmien na výrobku vykonaných za účelom 
zvýšenia kvality výrobku. 
Tlačové chyby vyhradené. 
 
 
 
Likvidácia prístroja 
Vážený spotrebiteľ, pokiaľ výrobok jedného dňa doslúži, 
je potrebné ho ekologicky zlikvidovať, aby nezaťažoval 
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Instrukcja obsługi 
 
 
Turystyczny czajnik elektryczny  B–1135  
 
Dane techniczne 
Pobór mocy:  416-672 W / 548-653 W 
Napięcie:       100-127 V / 220-240 V ~ 50 Hz 
Waga urządzenia netto: 0,54 kg 
  

Czajnik może być używany tylko z 

załączoną podstawą przyłączeniową 

przeznaczoną dla danego typu czajnika 
Czajnik ten może być używany zarówno w krajach gdzie napięcie w sieci wynosi 110 V jak i 220-240V. 
Należy dokonać wyboru ustawienia na 230 lub 110V przy pomocy suwaka znajdującego się na spodzie czajnika 
     
Turystyczny czajnik elektryczny (dalej urządzenie) przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, do gotowania wody 
pitnej. Nie wolno go używać do podgrzewania innych cieczy (wino, soki owocowe), nie wolno go też używać w gastronomii 
ani w żywieniu zbiorowym, w takim przypadku producent nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
szkody. 
 
Środki bezpieczeństwa 
• Prosimy o zapoznanie się z całą instrukcją przed użyciem urządzenia! Prosimy o zachowanie instrukcji, aby można 
było z niej skorzystać w razie potrzeby. 
• Przed napełnieniem czajnika wodą należy wyjąć przewód zasilający z gniazdka. 
• Wyjmując wtyczkę z gniazdka, chwytamy za wtyczkę,nigdy za przewód. 
• Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby ( w tym dzieci) o ograniczonej zdolności 
fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa 
to się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez  osoby odpowiadające za ich 
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się sprzętem. 
• Przewód zasilający należy prowadzić tak, by omijał te miejsca, w których się chodzi i jeździ 
!• Przewód zasilający należy chronić przed ostrymi krawędziami. 
• Jeśli nie używają Państwo urządzenia, należy je odłączyć od sieci elektrycznej, wyjmując wtyczkę z gniazdka! 
• Należy się upewnić, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem instalacji 
u Państwa w domu. 
• Nie wolno używać urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka sieciowa albo jest ono uszkodzone 
w jakikolwiek inny sposób. Naprawę należy powierzyć specjalistycznemu serwisowi. Nie wolno samodzielnie naprawiać 
urządzenia, grozi porażenie prądem elektrycznym. 
• Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie dotykały urządzenia, kiedy jest rozgrzane oraz upewnić się, że nie mogą one 
pociągnąć za przewód zasilający. 
• Urządzenia należy używać jedynie do celów, do których zostało przeznaczone i opisanych w instrukcji obsługi. Inne 
użycie urządzenia niż to zalecane przez producenta może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 
• Nie wolno wkładać urządzania, przewodu zasilającego ani wtyczki do wody lub innej cieczy. Jeśli do tego dojdzie, 
należy oddać urządzenie do sprawdzenia w specjalistycznym serwisie. 
• Czajnik należy ustawiać na stabilnej płaskiej powierzchni, odpornej na podwyższoną temperaturę. 
• Nie wolno umieszczać go w pobliżu palników gazowych,kuchenek elektrycznych i substancji łatwopalnych. 
• Naprawy mogą przeprowadzać jedynie wyspecjalizowane serwisy! 
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• Należy zapobiegać sytuacji, w której przewód zasilający mógłby zetknąć się z rozgrzaną powierzchnią. Przed schowaniem 
urządzenia należy poczekać aż całkowicie ostygnie. 
• Nie wolno stawiać ani przechowywać urządzenia w miejscach, w których może spaść do wanny lub zlewu bądź mieć 
kontakt z wodą czy wilgocią. 
 . Instalacja elektryczna, do której podłączone będzie urządzenie, musi być zgodna z odpowiednimi normami 
elektrotechnicznymi! 
OSTRZEŻENIE: Nie wolno zdejmować pokrywki, gdy woda się gotuje. 
• Jeśli zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem, należy odczekać aż urządzenie ostygnie. Po ostygnięciu 
czajnika można go znowu  używać. 
• Nie wolno przepełniać czajnika wodą, aby nie doszło do poparzenia. Przy nalewaniu  gorącej wody z czajnika należy 
zachować ostrożność i nie otwierać pokrywki. 
 
Przygotowanie do użytkowania 
 
Urządzenie należy wyjąć z opakowania. 
Prosimy o sprawdzenie, czy produkt nie został uszkodzony w transporcie. 
Sprawdzić na spodzie czajnika  czy czajnik  ustawiony jest na właściwe napięcie w sieci. 
Przed pierwszym użyciem czajnik należy wymyć ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. Następnie należy 
napełnić czajnik maksymalną ilością wody, zagotować ją i wylać. Czynność tę należy kilka razy powtórzyć. 
 
Obsługa 
 
- Zdjąć pokrywkę i nalać do czajnika odpowiednią ilość wody. Czajnik napełnić maksymalnie do poziomu 0,4 litra. 
  Nałożyć prawidłowo pokrywkę. Bez nałożonej prawidłowo pokrywki czajnik się nie wyłączy. 

Sprawdzić czy napięcie sieci elektrycznej jest zgodne  z napięciem ustawionym na urządzeniu.  
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka, nacisnąć przycisk uruchomienia czajnika i zaświeci się kontrolka.  
Kilka sekund po osiągnięciu temperatury wrzenia czajnik się wyłączy. 

       -     W trakcie podgrzewania wody,  procesu nie można przerwać za pomocą przycisku uruchomienia. Przycisk ten 
             wyłącza się jedynie po osiągnięciu temperatury wrzenia. Przycisk  ponownie zaczyna funkcjonować po lekkim 
przestygnięciu wody. 
       -     Jeśli temperatura wrzenia nie została osiągnięta, przycisk jest włączony i  proces gotowania  można przerwać 
jedynie  wyjmując wtyczkę z gniazdka zasilającego. 
 
Czyszczenie 
 
 - W pierwszej kolejności należy zawsze wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i odczekać aż czajnik wystygnie. 
 - Od zewnątrz czajnik należy czyścic za pomocą wilgotnej ściereczki. Nie wolno stosować środków chemicznych 
i czyszczących, które mogą spowodować uszkodzenie powierzchni.  
 - Należy chronić przewód zasilający i wtyczkę przed zamoknięciem, dlatego należy czyścić je wyłącznie suchą ściereczką. 
Nigdy nie wolno zanurzać czajnika w wodzie i nie wolno dopuścić do zamoczenia styków elektrycznych w czajniku i 
podstawce. 
 - Osadzanie się kamienia wodnego wewnątrz czajnika  jest uzależnione od twardości  i składu gotowanej wody 
Jest on nieszkodliwy dla zdrowia, jednak po nalaniu wody może tworzy na powierzchni napoju plamę.  Może też 
doprowadzić do uszkodzenia elementu grzewczego. 
- Do jego usuwania należy stosować przeznaczone do tego celu środki chemiczne. Przy ich stosowaniu trzeba 
postępować zgodnie z zaleceniami ich producentów. Polecamy bardzo skuteczny, polski środek AQUENT. 
 
Informacje dla użytkowników 
Dno czajnika należy utrzymywać w czystości i regularnie usuwać z niego osady kamienia wodnego w wyżej 
wymieniony sposób. Jeśli dojdzie do przegrzania i uszkodzenia elementu grzewczego z powodu jego zanieczyszczenia, 
takie uszkodzenie będzie oceniane jako zawinione przez użytkownika i nie będzie objęte gwarancją. 
 
Sposób likwidacji urządzenia   
 
Szanowny użytkowniku, jeśli produkt któregoś dnia zakończy swoją żywotność, należy go poddać likwidacji w 
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taki sposób, aby nie obciążał on środowiska. Problematykę tę reguluje ustawa  USTAWA z 29.lipca 2005 r. art. 35 i 36 w 
aktualnym brzmieniu. Przy likwidacji wyrobów materiały poddające się recyklingowi (metale, szkło, plastiki, papier itp.) 
zostaną oddzielone i ponownie zastosowane do celów przemysłowych. Zapobiega się również temu, aby do środowiska 
naturalnego nie przedostały się szkodliwe substancje. Koszty ostatecznej likwidacji i recyklingu pokrywa  wprowadzający 
wyroby na rynek , a przeprowadza je wyspecjalizowany podmiot. Jedynym, ale ważnym obowiązkiem użytkownika jest 
oddanie produktu w jednym z tych miejsc: 
- do sklepu, gdzie dokonują Państwo zakupu nowego produktu (sztuka za sztukę) 
- w pozostałych miejscach "zbioru odpadów" określonych przez samorząd lokalny lub producenta. 
Wyrób nie może być w żadnym przypadku wrzucony do odpadów komunalnych (do śmietnika) lub pozostawiony w 
środowisku naturalnym. 
 
Likwidacja opakowania 
 
Materiał opakowaniowy jest cennym surowcem wtórnym i jako takiego nie należy go wyrzucać do odpadów komunalnych 
(koszy na śmieci). Materiały z opakowań należy oddać w miejscu zbioru makulatury lub segregowanych 
odpadów. Takim miejscem są najczęściej pojemniki i kontenery na posegregowane odpady. Odpady należy segregować 
w sposób następujący: 
Pudełka i papierowe przekładki - papier 
Worek plastikowy - w miejscu zbioru materiałów PE 
Polistyren - w punkcie skupu odpadów. 
 

WARUNKI GWARANCJI. 
 
1. Producent gwarantuje sprawne działanie urządzenia w ciągu 24   miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym 

czasie wady fabryczne  będą usuwane bezpłatnie w drodze napraw gwarancyjnych przez  wymienione w karcie 
gwarancyjnej zakłady naprawcze w terminie 14  dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu naprawy. W 
przypadku  

     konieczności importu części zamiennych termin naprawy przedłuża się do 28 dni. 
2. Sprzedawca, który działa w imieniu producenta i w porozumieniu z nim jest zobowiązany wymienić sprzęt na 

nowy lub zwrócić równowartość sprzętu jeżeli: 
            a) zakład naprawczy stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe 
            b) naprawa nie zostanie wykonana w terminie wymienionym w pkt   1.  
           c) wykonano co najmniej 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu 
      3)  Gwarancją nie są objęte: 
           - mechaniczne, termiczne i chemiczne uszkodzenia sprzętu 
           - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji    
             lub przechowywania sprzętu 
          - uszkodzenia przewodu zasilającego 
          - celowe uszkodzenie sprzętu.  
          - samowolne naprawy,  przeróbki lub zmiany konstrukcji sprzętu      
            powodują utratę wszelkich uprawnień z tytułu gwarancji. 
      4 ) W przypadku konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej, sprzęt należy    
           dostarczyć do serwisu w opakowaniu z kompletnym  wyposażeniem, kartą gwarancyjną i  dokumentem zakupu. 

1) Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez     
użytkownika ważnej karty gwarancyjnej i dokumentu zakupu. 

a. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonanie  napraw we własnym 
zakresie powodują utratę gwarancji.  

b.  Karta  gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, numeru  fabrycznego, daty sprzedaży 
oraz  czytelnego stempla sklepu jest  nieważna. 

 
                     Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień   
                                   kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 
 
                                          Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej – POLSKA 
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KARTA GWARANCYJNA: Czajnik B-1135 
 

  
 
Data sprzedaży 
 
 
 
                                  Podpis pieczątka sklepu 

Data naprawy: 
 

Rodzaj uszkodzenia 
 
 
 
                                           Podpis punktu naprawy 

Data naprawy: 
 
Rodzaj uszkodzenia 
 
 
 
                                         Podpis punktu naprawy 

Data naprawy 
 
Rodzaj uszkodzenia 
 
 
 
                                         Podpis punktu naprawy 

Data naprawy 

 
Rodzaj uszkodzenia 
 
 
 
                                        Podpis punktu naprawy 

Data naprawy 
 
Rodzaj uszkodzenia 
 
 
 
                                      Podpis punktu naprawy 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Záruční list / Záručný list 
 

Název výrobku / Názov výrobku:       Rychlovarná cestovní konvice 

 Rýchlovarná cestovná kanvica 
 

Typ:                 B-1135 

 

 

Výrobce:                         Isolit-Bravo, spol. s r. o. 

                                                      561 64 Jablonné nad Orlicí 

                                                      tel.: 607 035 131  

 

Dovozca do SR:                           Isolit-Bravo Slovakia spol.s r.o., Žilina 

                                                            tel: +420 607 035 131  

 

 

Razítko prodejny a podpis prodavače: 

Pečiatka predajne a podpis predavača: 

 

Datum prodeje / Dátum predaja : 

Reklamace / Reklamácia: 

 

 

Jméno zákazníka / Meno zákazníka – adresa vč. PSČ: 

 

 

Důvod reklamace / Dôvod reklamácie: 

 

 

 

 

 

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny): 

Reklamácia prevzatá od zákazníka dňa (pečiatka predajne): 

 

 

 

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne / Reklamácia odovzdaná zákazníkovi dňa: 

 

 

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (pečiatka 

servisu): 

 

 

 

 

          B-1135 


