Instrukcja użycia czajnika ze stali
z dnem wielowarstwowym

1. Pogrubione dno czajnika ma mniejszą
średnicę niż cały spód czajnika. Średnica
płyty elektrycznej musi być mniejsza niż
pogrubione dno, a płomień nie może
wychodzić poza obszar pogrubienia. W
przeciwnym wypadku czajnik nie będzie
rozgrzewał się szybciej, a dodatkowo
zmniejszy się żywotność
czajnika.
Mogą też pojawić się głośne trzaski jeśli
czajnik ma w środku kamienny osad z
Maksymalny płomień
wody. Może też nastąpić uszkodzenie
Pole palnika
połączenia dna z korpusem i wyciek
2. Bezwzględnie płomień nie może wystawać poza dno czajnika.
W czajnikach stalowych spowoduje to zmianę barwy i struktury
stali, w czajnikach malowanych może nastąpić spalenie lakieru.
Płomień ma temperaturę powyżej 1000’C, a lakier jest utrwalany
w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza. Dodatkowo uchwyty z
tworzywa topią się w kontakcie z płomieniem.
3. Nigdy nie zostawiać pustego czajnika na włączonym piecu. Może
ulec przegrzaniu i uszkodzeniu.
4. Nie nalewać wody od razu po zagotowaniu, ponieważ wrzątek
może się rozchlapać.
5. Nigdy nie nalewać wody do samej wylewki. Jeśli maksymalny
poziom (MAX) nie jest oznaczony, to najlepiej, aby lustro wody
znajdowało się około 1cm poniżej dołu wylewki.
6. Dla prawidłowego działania czajnika należy zawsze napełniać go
wodą przynajmniej w 1/3 maksymalnej pojemności.
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7. W czasie gotowania wszystkie elementy czajnika mocno się
nagrzewają i pozostają gorące długi czas po wyłączeniu. Jeżeli
uchwyt czajnika jest metalowy lub ma stalowe elementy, to również
one stają się gorące. Wówczas należy je chwytać przez rękawicę,
ściereczkę lub silikonowe chwytaki.
8. Ze względu na temperaturę czajnik nie jest przeznaczony do
używania przez dzieci.
9. Czajnik należy myć okresowo na zewnątrz. Myć tylko wodą z
płynem do mycia naczyń i wyłącznie miękką gąbką.. Nie szorować
pastami, nylonem, szczotką ani innymi ostrymi myjkami lub
substancjami.
10. Woda zawiera minerały, które wytrącają się podczas gotowania
i osadzają się na dnie i ściankach czajnika w postaci kamienia.
Okresowo należy zatem czajnik odkamieniać używając do tego
ogólnie dostępnych proszków lub płynów do tego przeznaczonych.
Oczywiście sposób postępowania powinien być opisany przez
producenta używanej substancji. Szybkość osiadania kamienia
zależy od rodzaju wody.
11. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: Umyć czajnik na zewnątrz.
Napełnić czajnik wodą i zagotować. Wodę z pierwszego gotowania
wylać!!! Czajnik jest gotowy do użytku.
UWAGA: Nie wolno używać czajnika z uszkodzonym mocowaniem
uchwytu lub wylewki do korpusu

Sklepy: Bielsko-Biała: Gemini Park 33 484-08-01; Bydgoszcz: Drukarnia
52 345-65-97; Gdańsk: Galeria Bałtycka 58 520-24-04; Kraków: Bonarka
City Center 12 298-63-47, Galeria Krakowska 12 628-78-54; Łódź: Galeria
Łódzka 42 634-67-86, Manufaktura 42 632-42-55; Olsztyn: Manhattan
664-310-054; Płock: Mazovia 24 367-85-65; Poznań: Plaza 61 656-33-38;
Słupsk: Jantar 59 845-56-02; Warszawa: Hala Mirowska 22 654-20-30 w.11,
M1 Marki 22 781-24-86; Sadyba Best Mall 22 370-39-50, Wola Park 22 53341-49, Maximus (Nadarzyn) 22 345-31-00; Wrocław: Galeria Dominikańska
71 344-85-90; Zielona Góra: Focus Mall 68 410-71-23.
HURT: MEGAPUNKT 500 – ul. Mrozowa 9, Kraków 31-752, tel. 012 649 95 88,
MEGAPUNKT 100 – Pl. Mirowski 1, Warszawa 00-138, tel. 022 850 65 95,
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