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Instrukcja obsługi
Uwaga! Przed pierwszym użyciem, prosimy o dokładne 

zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Wstęp
� Urządzenie składa się z czajnika i podstawy. Używaj 

do czajnika tylko i wyłącznie podstawy, która była z 
nim w komplecie.

� Urządzenie może być używane wyłącznie do go-
towania wody. Nie wolno gotować w nim mleka ani 
innych napojów (plynów).

� Czajnik jest wyposażony w funkcję automatyczne-
go wyłączania po zagotowaniu wody. Zapobiega to 
spaleniu np. po przypadkowym włączeniu urządze-
nia bez wody. Jeśli podczas takiego niefortunnego 
zdarzenia urządzenie nie wyłączy się automatycz-
nie korzystając z wyłącznika bimetalowego, zadzia-
ła wbudowany plastikowy bezpiecznik. Bezpiecz-
nik plastikowy jest elementem jednorazowym. Po 
awaryjnym wyłączeniu należy go wymienić. Proszę 
zwrócić się z tym do specjalistycznego serwisu.

Uwaga! Bezpiecznik termiczny w urządzeniu nie pod-
lega gwarancji.
� Przed pierwszym użyciem, w celu pozbycia się cha-

rakterystycznego zapachu świeżego plastiku, należy 
wyczyścić czajnik wewnątrz i dokładnie wypłukać po 
czym przynajmniej dwukrotnie ugotować w nim czy-
stą wodę wylewając poprzednią. 

Uwaga! Wody z obu cykli gotowania wstępnego nie 
należy spożywać.
� Długość przewodu zasilającego urządzenie można 

regulować zawijając go wewnątrz podstawy.

Zasady bezpieczeństwa
� Upewnij się, że woltaż w Twoim gniazdku elektrycz-

nym, jest taki sam, jak ten na nalepce na spodzie 
urządzenia – 230V/50Hz.

� Ustaw urządzenie na stabilnej płaskiej powierzchni.
� Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu dostęp-

nym dla dzieci.
� Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła 

(kuchenek, piekarników itp.).
� Pod żadnym pozorem nie stawiaj urządzenia na me-

talowej tacy czy blacie.
� Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
� Nie pozwalaj, by woda lub inne płyny przeciekały do 

wnętrza urządzenia (pod obudowę) penetrując elek-
tryczne i elektroniczne elementy czajnika lub podsta-
wy. W wypadku gdy to nastąpi, najpierw wysusz zamo-
czone elementy. Ponowne włączenie urządzenia może 
nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu elektrycz-
nych i elektronicznych części czajnika i podstawy.

� Nie ciągnij za przewód zasilający, ponieważ możesz w 
ten sposób go uszkodzić. Często sprawdzaj stan prze-
wodu zasilającego. W wypadku jego uszkodzenia, bez 
zwłoki udaj się do specjalistycznego punktu naprawy.

� Pod żadnym pozorem sam nie naprawiaj i nie ingeruj 
w konstrukcję urządzenia. Każdą usterkę zgłoś na-
tychmiast w autoryzowanym serwisie.

Użytkowanie
� Nigdy nie włączaj czajnika, jeśli woda w nim nie ma 

poziomu MINIMUM. Unikaj wlewania do czajnika więk-
szej ilości wody niż przewiduje poziom MAXIMUM.

� Po napełnieniu postaw czajnik na podstawie tak, by 
zetknęły się elementy zasilające. Zwróć uwagę, by 
czajnik stał równo na podstawie.

� Przesuń (wciśnij) przełącznik zasilania czajnika z 
pozycji „0” na pozycję „1” rozpoczynając proces go-
towania wody.

� Nie staraj się wcisnąć przełącznika poza (niżej) po-
zycję „1”, bo możesz uszkodzić urządzenie.

� Kiedy woda ugotuje się, czajnik automatycznie wyłą-
czy zasilanie (przełącznik powróci do pozycji „0”).

� Uważaj na wydobywającą się z czajnika parę. Nie 
podstawiaj ręki w pobliże miejsca skąd wydobywa 
się para. Nie dotykaj czajnika, gdy na zewnątrz wy-
dobywa się gorąca para wodna.

� Jeśli chcesz dolać wody w trakcie jej gotowania, pa-
miętaj, że należy najpierw wyłączyć urządzenie. 

� Jeśli chcesz przelać ugotowaną wodę do butelki pamię-
taj, po pierwsze, żeby nie oblać sobie wrzątkiem rąk, a po 
drugie, że gorąca woda może uszkodzić plastik butelki.

Uwaga! 
Kiedy przydarzy się tzw. suche gotowanie (włączymy 

pusty czajnik przed nalaniem do niego wody), należy na 
wszelki wypadek odłączyć urządzenie od gniazda siecio-
wego. Nie należy włączać czajnika ponownie przed osty-
gnięciem.
� Nigdy nie zanurzaj czajnika ani podstawy w wodzie, 

możesz w ten sposób spowodować zwarcie oraz 
możesz zostać porażony prądem.

� Nigdy nie czyść czajnika podłączonego do prądu. Za-
wsze najpierw wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego. 
Do czyszczenia używaj tylko miękkiej ściereczki suchej 
lub lekko wilgotnej. Do czyszczenie czajnika nie należy 
używać ostrych i szorstkich przedmiotów i materiałów.

� Z czasem na elementach grzejnych wewnątrz czaj-
nika może osiąść kamień. Gdy to nastąpi, należy 
użyć jednego z dostępnych w handlu preparatów do 
usunięcia kamienia, ściśle stosując się do instrukcji 
obsługi tegoż preparatu.
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User’s Manual
Function Introduction:
� The unit consists of cordless kettle and base unit. 

Use the kettle only with the supplied base unit.
� The unit is used only for boiling water. Do not use it 

for heating milk or any beverage.
� The kettle is protected against dry boil and has the 

function of switching off automatically when water 
has boiled. When the unit is operating, it will switch 
off automatically if the water has boiled. If you switch 
on the unit when there are no water inside, dry boil 
is happening. If this is the case, the built-in thermal 
safety switch will switch off automatically to avoid any 
damage. The controller includes plastic fuse. It will 
start to work when other protectors are unusable. The 
plastic fuse works only for one time. After it works, it 
can not be used for a second time. The water kettle 
should be sent immediately for replacement.

� Using it for the first time, you need to clean the kettle 
inside. Fill the unit with clean water, boil it twice to get 
rid of the smell of the plastic material. Then you can 
boil water with the unit for drinking.

� The length of the cord can be adjusted from the base unit.

Safety Notes:
� Make sure that the voltage indicated on the unit cor-

responds with the main voltage at your home.
� Place the unit on a stable flat surface.
� Never use the unit where kids could reach.
� Do not place the unit near the heat source.
� Avoid using the unit in a metal tray.
� Never immerse the unit into water.
� Do not allow water or other liquid penetrate the elec-

trical parts inside the kettle or the base unit. If the 
electrical parts are penetrated by water or other liqu-
id, get rid of the liquid first, then the unit can be used 
again after it becomes dry.

� Do not pull out the cord heavily to prevent damage. If 
the cord is damaged, please turn to the technicians 
for replacement.

Operation Methods
� Remove the kettle from the base unit and fill the ket-

tle via spout. Do not fill water less than the “MIN” in-
dication to prevent the kettle from dry boil. Do not fill 
more than the “MAX” indication to avoid overflowing.

� Put the kettle into the base unit, then plug the cord 
into the outlet.

� Cover the lid, then push the switch to the “1” position 
and the unit starts to work. If the lid is not well cove-
red, the switch may not automatically switch off. The 
boiling water may eject from the kettle and it may 
cause danger.

� It will switch off automatically to the “0” position after 
the water boils. Before you switch on again, you 
have to allow the built-in thermal safety switch to cool 
down for a while. If you switch it to the “1” position 
before it cools down, it may damage the unit.

� When the outside kettle becomes hot, do not touch 
it. Do not let your hands touch the steam. If you want 
to turn off the power before the water boils, just push 
the switch to the “0” position. If you remove the kettle 
from the base unit, it will switch off automatically. If 
you don't need to boil water, you should push the 
switch to the “0” position to avoid dry boil.

� Pour the water in your drinking bottle after the water 
stops boiling in order to avoid being hurt.

� When dry boil happens, first pull out the plug, then 
fill the kettle. Do not use the kettle again until it cools 
down.

� Never immerse the kettle and the base unit into wa-
ter. First pull out the plug, then the kettle can be cle-
aned with a damp cloth. Do not wash the kettle with 
sharp or rough stuff.

� After using for a certain time, a build-up of limestone 
may occur inside the kettle, reducing the performan-
ce of the kettle and the heating element. Use the 
solution of vinegar ad water for clean-up.

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU 
UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza 
na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elek-
tronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy pod-
zespołów lub ich recyclingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, 
w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można 
oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych za-
sobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informa-
cje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi pra-
wem obowiązującym na danym terenie.

Najszybszą metodą rozwiązania wielu problemów jest kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.
tel: (022) 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.
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