
Bezprzewodowy 
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
z regulacj¹ temperatury

Model: CAS-05
Instrukcja obs³ugi

Urz¹dzenie przeznaczone jest do u¿ytkowania w warunkach domowych! Przed uruchomieniem 
nale¿y przeczytaæ ca³¹ instrukcjê obs³ugi, zawiera ona wa¿ne wskazówki dotycz¹ce poprawnej 
eksploatacji. W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji 
u¿ytkowania wygasa gwarancja! Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za dalsze szkody!

Po transporcie nale¿y odczekaæ co najmniej godzinê przed uruchomieniem urz¹dzenia. 
Przed w³o¿eniem wtyczki do gniazda zasilania nale¿y sprawdziæ czy:

• Napiêcie sieciowe jest zgodne z napiêciem roboczym podanym na tabliczce z w³aœciwoœciami 
technicznymi.

• Gniazdo i linia zasilania s¹ zwymiarowane odpowiednio do wymaganego obci¹¿enia.

• Gniazdo jest dostosowane do wtyczki, w przeciwnym razie nale¿y zleciæ wykwalifikowanej 
obs³udze jego wymianê. 

• Gniazdo jest po³¹czone z prawid³owo dzia³aj¹cym uziemieniem. 

®
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1. Ostrze¿enia i zasady bezpieczeñstwa

• Urz¹dzenie przeznaczone jest tylko do u¿ytku domowego
• Zachowaj szczególn¹ ostro¿noœæ podczas pracy z czajnikiem w obecnoœci dzieci.
• Przed pierwszym u¿yciem umyj czajnik wewn¹trz – nape³nij wod¹ do poziomu max, a nastêpnie 

czterokrotnie zagotuj wodê (ka¿dorazowo œwie¿¹ wodê)
• Po rozpakowaniu urz¹dzenia sprawdŸ, czy nie zosta³o ono uszkodzone podczas transportu. W razie 

w¹tpliwoœci, nie w³¹czaj urz¹dzenia i skontaktuj siê z serwisem. 
• Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia, upewnij siê ¿e napiêcie znamionowe odpowiada napiêciu sieci. 

Tabliczka znamionowa znajduje siê na urz¹dzeniu.
• Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czaæ wy³¹cznie do sieci o napiêciu 220-240 V
• Upewniæ siê, ¿e dostêp do u¿ywanego gniazdka jest zawsze swobodny, poniewa¿ tylko w ten sposób 

mo¿na w razie potrzeby wyj¹æ szybko wtyczkê.
• Przy instalacji urz¹dzenia nale¿y siê upewniæ, czy przewody nie ulegaj¹ zgnieceniu, zagiêciu ani nie s¹ 

nara¿one na ocieranie siê o ostre krawêdzie.
• Przewód urz¹dzenia uk³adaæ tak, aby nikt nie potyka³ siê o niego, ani nie móg³ o niego zaczepiæ. Mo¿e 

zaistnieæ ryzyko obra¿eñ.
• W razie burzy ze wzglêdów bezpieczeñstwa nale¿y od³¹czyæ zasilacz z gniazdka sieciowego.
• Je¿eli wtyczka urz¹dzenia nie pasuje do gniazdka, skontaktuj siê z serwisem. Nie u¿ywaj przejœciówek 

ani rozga³êŸników.
• Nie korzystaj z urz¹dzenia, je¿eli jest uszkodzony kabel zasilaj¹cy lub wtyczka, gniazdko w œcianie jest 

zniszczone lub obluzowane.
• Je¿eli urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane lub bêdzie pozostawione bez opieki, od³¹cz urz¹dzenie od 

zasilania.
• Od³¹czaj¹c wtyczkê nale¿y zawsze za ni¹ trzymaæ. Nie wolno ci¹gn¹æ za kabel. Mog³oby to 

spowodowaæ pora¿enie pr¹dem lub po¿ar w wyniku zwarcia.
• Nie wolno od³¹czaæ wtyczki mokrymi rêkoma.
• Urz¹dzenie nie jest zabawk¹ i nale¿y przechowywaæ je w miejscu niedostêpnym dla dzieci.
• Produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci poni¿ej 8 roku ¿ycia) o ograniczonych zdolnoœciach 

fizycznych, upoœledzonych umys³owo lub fizycznie oraz osób, które nie posiadaj¹ wiedzy na temat 
produktu, chyba ¿e s¹ pod nadzorem lub otrzyma³y wczeœniej instrukcje od osób odpowiedzialnych za 
ich bezpieczeñstwo. 

• W razie usterki urz¹dzenia, nie nale¿y podejmowaæ prób jego naprawiania. Nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie, 
wyj¹æ wtyczkê z gniazda i zwróciæ siê do serwisu technicznego.

• Wprowadzenie zmian do w³aœciwoœci urz¹dzenia lub jakiekolwiek ich modyfikowanie jest niebezpieczne.
• Z urz¹dzeniem nale¿y obchodziæ siê ostro¿nie. Wstrz¹sy, uderzenia lub upuszczenie mog¹ spowodowaæ 

uszkodzenie produktu. 



• Nie nale¿y u¿ywaæ produktu bezpoœrednio po tym jak zosta³ przeniesiony z zimnego pomieszczenia do 
ciep³ego. W ten sposób mo¿e wytworzyæ siê kondensacja, która uszkodzi urz¹dzenie. Pod³¹czenie do 
Ÿród³a zasilania mo¿e stwarzaæ zagro¿enie dla ¿ycia z powodu niebezpieczeñstwa pora¿enia pr¹dem! 
Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia i rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y zaczekaæ, a¿ urz¹dzenie osi¹gnie 
temperaturê pokojow¹. 

• Nie u¿ywaj akcesoriów, czêœci zapasowych, itd., które nie by³y do³¹czone do urz¹dzenia lub które nie 
zosta³y zatwierdzone przez producenta/dystrybutora. 

• Urz¹dzenie ani ¿adne jego elementy nie mog¹ byæ naprawiane przez u¿ytkownika. Jeœli urz¹dzenie jest 
uszkodzone i nie dzia³a prawid³owo, wy³¹cz je, od³¹cz od zasilania i skontaktuj siê z serwisem.

• Zutylizuj wszystkie zu¿yte akcesoria lub urz¹dzenie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
• Urz¹dzenie jest zgodne z obowi¹zuj¹cymi w ka¿dym kraju dyrektywami CE.
• Do czyszczenia urz¹dzenia nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie neutralnych detergentów.
• Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w miejscu wystawionym na bezpoœrednie dzia³ania promieni 

s³onecznych, deszczu lub wiatru.
• Nie uruchamiaj urz¹dzenia bez wody.
• Nie otwieraj pokrywki bezpoœrednio po zagotowaniu wody a tak¿e w trakcie gotowania. 
• Nie stawiaj czajnika na gor¹cych przedmiotach.
• W przypadku zalania wod¹ wewnêtrznych elementów elektrycznych, jak równie¿ podstawy, przed 

ponownym w³¹czeniem czajnika do sieci dok³adnie je wysusz.
• Nie dotykaj szklanego korpusu czajnika podczas gotowania wody.
• Nigdy nie nale¿y pozostawiaæ zwisaj¹cego przewodu sieciowego z uwagi na niebezpieczeñstwo 

poci¹gniêcia go przez dziecko.
• Zawsze u¿ywaj filtru i nigdy nie przepe³niaj czajnika – podczas gotowania mo¿e wylewaæ siê wrz¹ca 

woda.
• Przed podniesieniem czajnika i jego nape³nieniem upewnij siê ¿e jest on wy³¹czony.
• Podnieœ czajnik z podstawki zasilania przed nape³nieniem lub opró¿nianiem.
• Nie nale¿y u¿ywaæ uszkodzonego urz¹dzenia. 
• Nie u¿ywaj czajnika na pochy³ym blacie.
• Nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie dostarczonej z czajnikiem podstawki zasilaj¹cej, która powinna byæ czysta i 

sucha.
• Przed w³¹czeniem czajnika upewnij siê, ¿e pokrywa jest zablokowana.
• Przy otwieraniu nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ z uwagi na ryzyko rozpryœniêcia kropel gor¹cej wody.
• Nie zanurzaj czajnika w wodzie podczas jego nape³niania lub mycia.
• Nie u¿ywaj czajnika bez filtra.
• Uwa¿aj aby nie zamoczyæ wtyczki przewodu przy³¹czeniowego.
• Do mycia nie u¿ywaj agresywnych detergentów np. emulsji czy mleczka. Mog¹ one miêdzy innymi 

usun¹æ naniesione informacje graficzne: podzia³ki, znaki ostrzegawcze itp.
• W razie problemów z w³¹czaniem i wy³¹czaniem siê czajnika w trakcie jego pracy lub z wy³¹czaniem siê 

przed zagotowaniem wody, nale¿y sprawdziæ, czy p³aski element grzejny jest wolny od kamienia – patrz 
„usuwanie osadu”



 3.Cechy urz¹dzenia

 Czajnik elektryczny marki HanksAir model CAS-05 to nowoczesne bezprzewodowe urz¹dzenie 
wykonane ze  stali szlachetnej i wysokiej jakoœci szk³a borokrzemowego. Wyposa¿ony w regulacjê 
temperatury w zakresie od 40 do 100°C  u³atwia przygotowanie konkretnego gatunku herbaty lub kawy. Po 
osi¹gniêciu danej temperatury czajnik sam siê wy³¹czy, a o tym jak¹ temperaturê ustawiliœmy informuje 
wyœwietlacz LED na r¹czce czajnika i kolor podœwietlania LED. Funkcja „KEEP WARM” umo¿liwia utrzymanie 
temperatury zagotowanej wody przez 2 godziny, po czym automatycznie siê wy³¹czy. Zbiornik o pojemnoœci 
1,7 L wyposa¿ony jest w ledowy pierœcieñ œwietlny umieszczony w podstawie zbiornika. Zmienia on kolor w 
zale¿noœci od temperatury wody co dziesiêæ stopni rozpoczynaj¹c od 40°C. Czajnik wyposa¿ony jest równie¿ 
w filtr nylonowy antyosadowy, który zatrzymuje wiêkszoœæ osadów z czajnika. Zalet¹ tego modelu jest 
równie¿ obrotowa podstawa, która umo¿liwia obracanie zbiornika o 360 stopni. 

4.Opis urz¹dzenia

?Czajnik elektryczny wy³¹czy siê po zagotowaniu wody i przejdzie w stan podtrzymywania temperatury 
KEEP WARM. Aby wy³¹czyæ czajnik nale¿y nacisn¹æ przycisk, znajduj¹cy siê na r¹czce obudowy.

?Funkcja KEEP WARM utrzymuje temperaturê zagotowanej wody przez dwie godziny. Aby wy³¹czyæ t¹ 
funkcjê nale¿y nacisn¹æ przycisk       znajduj¹cy siê na panelu regulacji gotowania.

?Z  boku zbiornika umieszczony jest wskaŸnik poziomu wody. Czajnik nie uruchomi siê, je¿eli poziom wody 
bêdzie wskazywa³ poni¿ej minimum.

?Czajnik pracuje tylko na indywidualnej podstawie dla danego modelu.
?Urz¹dzenie posiada podœwietlenie LED w ró¿nych kolorach, które sygnalizuj¹ tak¿e o osi¹gniêtej 

temperaturze podczas gotowania.
?Budowa zbiornika wyposa¿ona jest w lejek, który dodatkowo wyposa¿ony jest w filtr zatrzymuj¹cy osad.
?Na spodzie podstawy znajduje siê schowek na przewód przy³¹czeniowy, dziêki któremu mo¿na regulowaæ 

d³ugoœæ przewodu. 

2.Specyfikacja

Model: CAS-05
�ród³o zasilania: 220-240 V, 50/60Hz
Znamionowy pobór mocy: 1850 – 2200W
Pojemnoœæ znamionowa: 1.7 L
Regulacja temperatury w zakresie (40,50,60,70,80,90,100°C)
LED podœwietlenie w ró¿nych kolorach 
Panel LED z wyœwietlaczem do regulacji temperatury
Funkcja KEEP WARM utrzymuj¹ca temperaturê
WskaŸnik poziomu wody
Obracany o 360 stopni
Materia³: szk³o, stal nierdzewna, plastik
Zwijany kabel: d³ugoœæ 80 cm
Automatyczny wy³¹cznik
Filtr 
Automatyczny wy³¹cznik tak¿e w przypadku braku wody
Wbudowana p³yta grzewcza 



Podstawa zasilaj¹ca 360°

podœwietlenie LED

WskaŸnik poziomu wody

Uchwyt dzbanka

5.Przygotowanie czajnika do pracy

UWAGA! Przed pierwszym u¿yciem czajnika nale¿y umyæ go wewn¹trz ( sposób mycia opisany jest w 
dalszej czêœci instrukcji), nape³niæ wod¹ do poziomu MAX, a nastêpnie kilka razy zagotowaæ wodê 
ka¿dorazowo œwie¿¹ porcjê i ponownie umyæ. 

1. Ustaw wymagan¹ d³ugoœæ przewodu zasilaj¹cego. Wciœnij przewód zasilaj¹cy do wg³êbieñ podstawy a 
nastêpnie umieœæ na stabilnej, równej i czystej powierzchni. 

2. Nape³nij czajnik wlewaj¹c do niego wodê przez otwór wlewowy. Wystarczy unieœæ pokrywkê zbiornika i 
uzupe³niæ go wod¹ nie mniej ni¿ 0,5 L i nie wiêcej ni¿ 1,7L 

3. Urz¹dzenie posiada automatyczny wy³¹cznik bezpieczeñstwa który w³¹czy siê je¿eli poziom wody nie 
przekroczy wskaŸnika minimum.  

4. Zawsze kiedy wlewasz lub wylewasz wodê z czajnika, musi on byæ wczeœniej wy³¹czony.
5. Po nape³nieniu zamknij pokrywê i sprawdŸ czy zosta³a poprawnie zabezpieczona.
6. Nie nale¿y przekraczaæ poziomu wody „MAX”, poniewa¿ gotuj¹ca woda mo¿e przedostaæ siê przez 

pokrywê czajnika, co mo¿e groziæ oparzeniem.
7. Naciœnij przycisk W³¹cz / Wy³¹cz bez ustawiania innych funkcji. Je¿eli chcesz podgrzaæ wodê naciœnij 

przyciski wyboru „+ lub –''. Jednokrotne naciœniêcie powoduje zmianê temperatury. Zmiana ustawienia 
temperatury bêdzie wyœwietlana na wyœwietlaczu. Zakres temperatury mo¿na wybraæ od 40 do 100 C° co 
10 °C. Je¿eli ¿¹dana temperatura bêdzie ni¿sza od temperatury wody znajduj¹cej siê w zbiorniku, czajnik 
wy³¹czy siê.

8. Po osi¹gniêciu ¿¹danej temperatury, czajnik w³¹czy funkcjê KEEP WARM która bêdzie utrzymywaæ 
temperaturê wody przez dwie godziny.

9. Funkcjê utrzymywania temperatury mo¿na wy³¹czyæ klawiszem z symbolem fili¿anki      lub przyciskiem 
W³¹cz / Wy³¹cz

10. Niepodjêcie dzia³añ przez dwie godziny w trybie utrzymania temperatury spowoduje, ¿e czajnik wy³¹czy 
siê sam.

11. WA¯NE! Je¿eli nie chcesz korzystaæ z funkcji KEEP WARM zawsze po zagotowaniu wody wy³¹cz czajnik 
przyciskiem W³¹cz / Wy³¹cz.

Lejek

Filtr
wymienny

Pokrywa

888

Przycisk 
W³¹cz / Wy³¹cz

KEEP
WARM

Regulacja 
temperatury

WskaŸnik
temperatury



40 – 60 C °  do mieszanek dla niemowl¹t

70 C °  herbata zielona i bia³a

90 C °  kawa rozpuszczalna

100 C °  herbata czarna

Optymalne temperatury dla herbaty i kawy

6. Czyszczenie i konserwacja

?Przed czyszczeniem od³¹cz przewód zasilaj¹cy od gniazdka. Opró¿nij ca³¹ zawartoœæ czajnika i pozostaw 
do ostygniêcia.

?Do czyszczenia elementów zewnêtrznych czajnika u¿yj suchej œciereczki lub œciereczki lekko nawil¿onej w 
s³abym roztworze neutralnego œrodka do mycia naczyñ. 

?Po aplikacji œrodka do mycia wytrzyj powierzchniê czajnika czyst¹, lekko zwil¿on¹ szmatk¹ a potem wytrzyj 
j¹ do sucha.

?Do mycia podstawy u¿yj wy³¹cznie suchej œciereczki.
?Do czyszczenia urz¹dzenia nie stosuj druciaka, œciernych œrodków czyszcz¹cych, rozcieñczalników i 

innych.
?UWAGA. Czajnika ani jego podstawy nie myj pod bie¿¹c¹ wod¹ i nie zanurzaj go ani podstawy w wodzie lub 

innej cieczy.
?Gdy zauwa¿ysz odk³adanie siê osadu wapiennego (kamienia) na grza³ce czajnika nale¿y zakupiæ 

odpowiedni œrodek usuwaj¹cy osad i usun¹æ go zgodnie z instrukcj¹ zastosowania.
?W niektórych regionach woda jest twarda. Powoduje to i¿ gotowana woda jest mêtna i pozostawia osad na 

œciankach czajnika. Jest to sytuacja normalna, osad ten mo¿e byæ usuniêty poprzez regularne czyszczenie.
?Dobrym rozwi¹zaniem umo¿liwiaj¹cym zmniejszenie osadu jest u¿ywanie wody filtrowanej.

7.Usuwanie osadu

Regularne usuwanie osadu ze spodu czajnika przyczynia siê do zwiêkszenia wydajnoœci czajnika. Jeœli z 
czajnika osad nie jest regularnie usuwany, jego gromadzenie mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia elementu 
grzejnego. Czajnik mo¿e potrzebowaæ wiêcej czasu do gotowania a tak¿e mog¹ wyst¹piæ problemy przy 
w³¹czaniu i wy³¹czaniu.

UWAGA! Nieusuwanie osadu z czajnika mo¿e uniewa¿niæ gwarancjê



8. Warunki gwarancji

Dystrybutor gwarantuje sprawne dzia³anie sprzêtu w okresie 24 miesiêcy od daty jego 
zakupu. Ujawnione w tym okresie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie 14 dni od 
daty dostarczenia sprzêtu do punktu serwisowego. Kupuj¹cy powinien dostarczyæ 
wype³nion¹ przez sprzedawcê kartê gwarancyjn¹ (data sprzeda¿y oraz piecz¹tka 
sprzedawcy) lub inny dowód zakupu z dat¹ sprzeda¿y. Uszkodzenia spowodowane 
niedostatecznym zabezpieczeniem sprzêtu w trakcie transportu nie podlegaj¹ naprawom 
gwarancyjnym. Gwarancja nie obejmuje równie¿ uszkodzeñ wynik³ych z u¿ywania 
sprzêtu niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi i przeznaczeniem, napraw dokonywanych przez 
nieuprawnione osoby (stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolne otwarcie sprzêtu 
powoduje utratê gwarancji).. Niniejsza gwarancja obowi¹zuje na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie 
wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ Kupuj¹cego wynikaj¹cych 
z niezgodnoœci towaru z umow¹.

Tego produktu nie wolno wyrzucaæ z odpadami domowymi. Nabywca odpowiedzialny 
jest za dostarczenie zu¿ytego urz¹dzenia do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Zbieranie 
i utylizacja urz¹dzeñ elektronicznych ma na celu ochronê œrodowiska naturalnego
i zdrowia ludzi. 



Na produkty marki HanksAir obowi¹zuje 24 miesiêczna gwarancja

Nazwa urz¹dzenia:

Model:

Nr seryjny/Seria:

Data sprzeda¿y:

Adres serwisu:

Piecz¹tka sklepu Podpis sprzedawcy

KARTA GWARANCYJNA

Wyprodukowano w Chinach na zlecenie:
Multioffice Sp. z o.o.      ul. Zawi³a 65D, 30-390 Kraków, Poland      www.multioffice.pl
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