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INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO SILVA HOMELINE 
 
Produkt:  Czajnik elektryczny Silva 
 
Producent: Gastro 

 
 
Szanowny kliencie, 
Dziękujemy za zaufanie, które nam okazałeś kupując od nas ten produkt.  
Jego łatwa i bezpieczna obsługa na pewno Ci się bardzo spodoba. Postępuj zgodnie z 
niniejszymi zaleceniami i zachowaj tę instrukcję na przyszłość. 
 
 
 
 

Ważna informacja 
 
Czajnik elektryczny przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z innych zastosowań.  
 
 
 

Dane techniczne  
 
 
Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem znamionowym podanym na etykiecie 
urządzenia. Podłączaj tylko do gniazdka elektrycznego. 
 
Napięcie: maks. 1200 W 
Pojemność: 1,2 litra 
 
 
 

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa 
 
• Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. 

• Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem, pożar 
lub poważne obrażenia ciała. 

• Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem  podanym na etykiecie 
urządzenia. 

•  Urządzenie podłączaj tylko do gniazdka elektrycznego. 
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• Urządzenie podczas używania nagrzewa się. Uważaj, aby nie dotknąć gorących elementów 
urządzenia. 

• Umieść urządzenie na twardej, płaskiej i odpornej na działanie ciepła powierzchni. Nigdy 
nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni lub w pobliżu otwartego ognia. 
• Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, w przypadku, że nie działa ono prawidłowo 
lub przed czyszczeniem oraz po każdym użyciu. 
• Za każdym razem, gdy urządzenie jest używane, główny korpus, w tym przewód zasilający, 
a także wszelkie zamontowane akcesoria, muszą być dokładnie sprawdzone pod kątem 
ewentualnych usterek. 
• Na przykład, jeśli urządzenie zostanie upuszczone na twardą powierzchnię lub jeśli do 
pociągnięcia za przewód zostanie użyta nadmierna siła,  to w tym przypadku nie wolno go 
używać. Nawet niewidoczne uszkodzenia mogą mieć wpływ na bezpieczne działanie 
urządzenia. 
• Nie pozwól, aby przewód zasilający poluzował się oraz trzymaj go z dala od gorących części 
urządzenia. 
• Nigdy nie zanurzaj elementu grzejnego w wodzie, a także chroń przewód zasilający przed 
wilgocią.  

• Czajnik przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do użytku 
komercyjnego. 

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem 
fizycznym, umysłowym lub psychicznym oraz przez osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy. 
Wyjątkiem jest, że wymienione osoby będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za 
ochronę osób lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Należy 
pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. 

• W przypadku uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego natychmiast odłącz 
urządzenie od źródła zasilania! 

• Nasze urządzenia elektryczne są zgodne z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa. Mogą 
być naprawiane tylko przez specjalistów. Niewłaściwe naprawy mogą spowodować poważne 
zagrożenie dla zdrowia użytkownika. 

• Dzieci nie są świadome niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas obsługi urządzeń 
elektrycznych. Z tego powodu nigdy nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru podczas obsługi 
urządzeń elektrycznych i nie pozwól im wykonywać prac konserwacyjnych i czyszczących. 

• Trzymaj urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci. 

• Nie pozostawiaj czajnika podczas jego pracy bez nadzoru. 

• Niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji obsługi spowoduje 
unieważnienie gwarancji. 

• Jeśli cała woda znajdująca się w czajniku zostanie wygotowana, natychmiast wyłącz 
urządzenie, aby zapobiec przegrzaniu. Przed ponownym napełnieniem wodą poczekaj, aż 
czajnik ostygnie, w przeciwnym razie istnieje ryzyko poparzenia przez nagłe tworzenie się 
pary, a także uszkodzenie powierzchni i jej odkształcenie. 

• Ostrzeżenie - grozi niebezpieczeństwo obrażeń i poparzeń! Uwaga: Podczas pracy 
urządzenie nagrzewa się, więc dotykaj go tylko za izolowane uchwyty i w żadnym przypadku 
nie przenoś go podczas gotowania lub schładzania. 
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• Czajnik elektryczny jest samodzielnym urządzeniem i nie wolno go używać na 
zewnętrznych źródłach ciepła, takich jak płyty grzewcze, płyty gazowe lub węglowe. 

 

 

 
 
 

Konserwacja 
 
• Nigdy nie zanurzaj urządzenia, wtyczki i przewodu zasilającego w wodzie. 
• Przed czyszczeniem zawsze wyciągaj z gniazdka przewód zasilający. 
• Niebezpieczeństwo poparzenia! Przed czyszczeniem poczekaj, aż wszystkie elementy 
ostygną. 
• Pozostałości wapnia tzn. tak zwanego kamienia, które mogą tworzyć się z czasem, usuwa 
się za pomocą wody z dodatkiem octu lub konwencjonalnego środka odkamieniającego. 
Następnie w czajniku należy zagotować czystą wodę. Zaleca się regularne usuwanie 
kamienia. 
• Nie używaj żadnych pomocniczych  akcesoriów czyszczących (drutki), ostrej strony gąbki 
ani ostrych środków czyszczących i rozpuszczalników, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. 
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