Czajniki VINZER®
Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

1. W trakcie użytkowania czajnika na kuchenkach gazowych należy zwrócić uwagę, aby płomień palnika nie
przekraczał średnicy czajnika. Zbyt duży płomień nie tylko wpłynie na wygląd czajnika, ale może prowadzić do
przegrzania zewnętrznej krawędzi dna, uszkodzenia uchwytu lub rozszczelnienia spojenia korpusu z dnem czajnika.
2. W większości gospodarstw domowych na terenie Polski woda jest twarda tzn. zawierająca znaczne stężenie soli
różnych pierwiastków, zwłaszcza wapnia i magnezu. Powoduje to, że podczas gotowania wody wydziela się osad
(kamień). Kamień należy co jakiś czas usuwać z wnętrza czajnika co poprawia nie tylko smak gotowanej wody, ale też
wpływa na działanie czajnika. Zbyt duże warstwy kamienia powodują, że ciepło nie rozprowadza się równomiernie. W
większej ilości może to powodować, że podczas gotowania woda będzie głośno bulgotać, a czajnik głucho strzelać.
Usunięcie kamienia jest bardzo proste. W czajniku należy zagotować 2 szklanki wody z dodatkiem 2 łyżek stołowych
octu (lub kwasku cytrynowego). Następnie należy usunąć kamień za pomocą szmatki lub szczoteczki. W przypadku
czajników Granchio z wewnętrzną powłoką emaliowaną nie można używać druciaków ze stali nierdzewnej. Nigdy nie
należy używać druciaków ze zwykłej stali.
3. Należy dostosować ilość wlewanej do czajnika wody do jego pojemności. Pojemność fabryczna czajnika jest
podana na opakowaniu (można sprawdzić też np. na stronie internetowej) i dotyczy ona całkowitej objętości lecz należy
zawsze zostawiać trochę wolnego miejsca w czajniku. Rzeczywista makymalna ilość wody, którą można wlewać do
czajnika jest o około 10% do 15% mniejsza. W innym przypadku tafla wody może dotykać nakrywki, dzióbka czajnika
i powodować pryskanie w momencie gdy wzburzona gotująca się woda zacznie bulgotać.
4. Należy pozostawać w zasięgu słyszalności gwizdka. Nie należy dopuszczać do sytuacji w której czajnik pozostaje na
źródle ciepła bez wody w środku.
5. Aby uniknąć uszkodzeń powierzchni nie należy używać metalowych szczoteczek czyszczących, gąbek ze ścierniwem
oraz środków czyszczących zawierających kwasy i zasady.
6. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych instrukcji nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym.
Przed zgłoszeniem reklamacji należy zapoznać się z instrukcją i upewnić się, że proces użytowania był zgodny z
powyższymi zaleceniami.

Życzymy przyjemnego użytkowania!

