
Czajnik elektryczny Mi
Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Opis ogólny produktu

Nr Nazwa części Materiał Uwagi
1 Wkład czajnika, platynowe wieko Stal nierdzewna 06Cr19Ni10 SUS304

2 Górna część wieka Polipropylen Kontakt chwilowy

3 Dolna część wieka Eter polifenolowy Kontakt chwilowy



Korzystanie z czajnika

1. Wciśnij przycisk otwierania wieka, aby otworzyć je, 
po czym napełnij czajnik wodą.
Czajnik należy napełniać w taki sposób, aby poziom wody znajdował 
się pomiędzy linią minimum a maksimum.

3. Wciśnij włącznik zasilania. Zaświeci się kontrolka, 
a czajnik zacznie się nagrzewać.

2. Zamknij wieko i ustaw czajnik na podstawce 
zasilającej. 
 

4. Po zagotowaniu się wody, kontrolka zgaśnie, 
a czajnik przestanie podgrzewać wodę.



Czyszczenie i konserwacja

1. Czajnik należy czyścić octem destylowanym.
Wlej 0,5 litra octu destylowanego spożywczego i pozostaw na co 
najmniej godzinę.

2. Wylej ocet
Po wylaniu octu wytrzyj wszelkie pozostałości wilgotną ściereczką. 

4. Wytrzyj do sucha i odstaw
Czajnik należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym 
miejscu i chronić przed kurzem, wilgocią i szkodnikami.

3. Zagotuj wodę, aby  wyczyścić korpus czajnika
Po zagotowaniu wody należy ją wylać, a następnie czystą wodą 
spłukać korpus czajnika 4-5 razy.



Środki ostrożności:
1.  Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka i zaczekaj, aż czajnik ostygnie.
2.  Aby wydłużyć żywotność czajnika, regularnie czyść osady, które się w nim gromadzą.
3.  W przypadku dużego nagromadzenia osadów, należy powtórzyć powyższe zabiegi. Do czyszczenia nie 

należy stosować wełny stalowej, ani żadnych chemicznych lub ściernych środków czyszczących.
4.  Nie zanurzaj żadnej części czajnika w wodzie. Części zewnętrzne muszą pozostać suche.

Rozwiązywanie problemów
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Kontrolka się nie świeci Uszkodzone wyjście elektryczne Sprawdź samodzielnie

Niewłaściwie włożona wtyczka Sprawdź samodzielnie

Stopiona i zdeformowana wtyczka Sprawdź samodzielnie

Niewłaściwie używana podstawka Sprawdź samodzielnie

Podczas gotowania  
wylewa się woda

Przekroczony poziom maksymalny 
wody

Sprawdź samodzielnie

Woda w czajniku jest 
brudna lub zabarwiona

Stosowana woda ma dużą zawartość 
minerałów

Niezwłocznie wyczyść

Czajnik się nie nagrzewa Włącznik nie został załączony lub jest 
zablokowany

Sprawdź samodzielnie

Przewód wewnętrzny jest poluzowany 
lub uszkodzony

Oddaj do profesjonalnego serwisu

Uszkodzony termostat Oddaj do profesjonalnego serwisu

Po zagotowaniu wody 
zasilanie nie wyłącza się. 
Czajnik się nagrzewa, ale 
woda się nie gotuje.

Uszkodzony termostat Oddaj do profesjonalnego serwisu

Wieko nie jest odpowiednio zamknięte Sprawdź samodzielnie

Zbyt mało wody (poniżej linii minimum) Sprawdź samodzielnie



Środki ostrożności
• Dzieci, osoby starsze lub osoby niepełnosprawne 

powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem.
• Upewnij się, że dzieci korzystają z urządzenia 

pod nadzorem osób dorosłych i nie bawią się nim.
• Przechowuj z dala od dzieci i niemowląt.
• Upewnij się, że czajnik został odłączony od 

zasilania w każdym z poniższych przypadków: 
brak wody w czajniku; podczas nalewania wody do 
czajnika; kiedy czajnik nie jest używany; podczas 
czyszczenia lub przenoszenia czajnika; kiedy 
czajnik jest uszkodzony.

• Nie korzystaj z urządzenia, gdy podstawa 
grzewcza jest przechylona lub niestabilna. 
Przechowuj urządzenie z dala od źródeł ciepła, aby 
nie uszkodzić plastikowych elementów. Przechowuj 
z dala od innych urządzeń ani nie umieszczaj 
na innych urządzeniach.

• Używaj oddzielnego, uziemionego gniazdka 
zasilania o prądzie znamionowym Powyżej 10 
A i napięciu znamionowym ~ 220 V. Nie używaj 
uniwersalnego gniazdka wspólnie z innymi 
urządzeniami podłączonymi w tym samym czasie.

• Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi 
zostać wymieniony przez producenta, jego dział 
konserwacji lub specjalistów z podobnego działu, 
aby uniknąć ryzyka.

• Urządzenie należy używać wyłącznie do 
podgrzewania wody. Nie jest przeznaczone 
do podgrzewania innych substancji (takich jak 
wodorosty, jaja, mleko sojowe, herbata, mleko, czy 
makaron). W przeciwnym wypadku urządzenie 
może ulec awarii.

• Upewnij się, że woda nie przekracza 
maksymalnego poziomu. W przeciwnym 
wypadku gorąca woda rozleje się lub będzie się 
rozpryskiwać. Nie należy włączać czajnika, jeżeli 
nie ma w nim wody.

• Czajnik należy używać w połączeniu z podstawą 
grzewczą. Nie używaj innej podstawy, która nie 
pasuje do czajnika.

• Zdejmij czajnik z podstawy podczas nalewania 
wody. Wytrzyj spód czajnika do sucha przed 
umieszczeniem go na podstawie grzewczej.

• Przechowuj urządzenie z dala od kuchenki, aby 
zapobiec pożarom spowodowanym przypadkowym 
zapłonem.

• Nie używaj słabszego gniazdka zasilania, aby 
uniknąć ryzyka pożaru.

• Urządzenie jest przeznaczone do użytku 
domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

 – pomieszczenia socjalne dla pracowników 
w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;

 – gospodarstwa oraz do użytku gości hoteli, 
moteli i innych miejsc mieszkalnych;

 – pensjonaty;
 – catering i podobne zakłady pracy.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku 
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 
możliwościach fizycznych, sensorycznych lub 
umysłowych, lub bez doświadczenia  i wiedzy, 
chyba że znajdują się pod nadzorem lub 
zostały poinstruowane o sposobie użytkowania 
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo.

• Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć 
pewność, że nie bawią się urządzeniem.

• W przypadku, gdy przewód zasilający jest 
uszkodzony, musi zostać wymieniony przez  
producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub 
podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć 
zagrożenia.

• Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie.
• Jeżeli czajnik jest przepełniony, gotująca się woda 

może się rozlewać.
• Urządzenie należy używać wyłącznie z dołączoną 

podstawą.



Środki ostrożności
• Niniejsze urządzenie może być używane przez 

dzieci powyżej 8. roku życia pod warunkiem, 
że odbywa się to pod nadzorem, lub że otrzymały 
wskazówki dotyczące jego bezpiecznego 
stosowania, oraz że mają świadomość 

występujących zagrożeń. Czyszczenie i czynności 
konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez 
dzieci powyżej 8. roku życia i pod nadzorem osoby 
dorosłej. Urządzenie oraz przewód należy trzymać 
poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.

Dane techniczne
Nazwa Czajnik elektryczny Mi Pojemność 1,5 l

Model MJDSH01YM Moc znamionowa 1800 W

Wymiary 216 x 152 x 252 mm Napięcie 
znamionowe

220-240 V~

Masa netto 1,1 kg Częstotliwość 
znamionowa

50/60 Hz

Schemat elektryczny

Dioda
Opornik

Kontrolka
TermostatZłącze220-240 V
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Opakowania należy wyrzucać w sposób przyjazny dla środowiska. Urządzenie jest oznakowane 
zgodnie z europejską Dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne WEEE).  Wytyczne określają ramy 
zwrotu i recyklingu zużytych urządzeń elektronicznych w krajach Unii Europejskiej. Zapytaj swojego 
wyspecjalizowanego sprzedawcy o aktualne urządzenia przeznaczone do usuwania odpadów.

Deklaracja zgodności UE 
Spółka Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że urządzenie spełnia 
wymagania obowiązujących dyrektyw i norm europejskich oraz ich zmian. 

Deklaracja zgodności znajduje się pod adresem: https://pl.ingrammicro.eu/business-areas/technology-solutions

Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Wyprodukowany dla: Xiaomi Communications Co,. Ltd.
Wyprodukowany przez: Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.
Adres: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxi Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao
Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.mi.com.

Importer i dystrybutor: 
Ingram Micro sp. z o.o. 
ul. Krakowiaków 46 
02-255 Warszawa 
https://pl.ingrammicro.eu


