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YCIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

3. ZASADY BEZPIECZNEGO YTKOWANIA

2. DANE TECHNICZNE

4

1. Urz dzenie nie powinno by u ywane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolno ci czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku do wiadczenia lub
znajomo ci sprz u, chyba, e odbywa si to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj
u ytkowania sprz u, przekazan przez osoby odpowiedzialne za ich bezpiecze stwo.

2. Nale y zwraca uwag na dzieci by nie bawi y si urz dzeniem.
3. Czyszczenie i konserwacja urz dzenia nie mo e by wykonana przez dzieci bez nadzoru

osoby doros ej.
4. Przed u yciem nale y przeczyta ca instrukcj a zw aszcza zasady bezpiecznego

u ytkowania.
5. Przed pod czeniem urz dzenia do gniazdka sieciowego nale y upewni si , czy warto

napi cia w gniazdku odpowiada warto ci napi cia zasilaj go urz dzenia.
6. Czajnik bezprzewodowy ze stali nierdzewnej nale y pod czy do sieci pr du zmiennego

220-240 V~ 50 Hz do gniazdka z uziemieniem.
7. U ywa czajnika bezprzewodowego ze stali nierdzewnej tylko do gotowania wody, czyli

zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Niew cza czajnikabezprzewodowegozestalinierdzewnejnape nionegowod powy ej

poziomu maksymalnego ani poni ej minimalnego. Je eli czajnik bezprzewodowy ze
stali nierdzewnej jest przepe niony, wrz ca woda mo e si z niego wylewa . Nie w cza
czajnika elektrycznego bezprzewodowego bez wody.

9. Aby zapobiec pora eniu pr em elektrycznym, nie zanurza wtyczki, przewodu
sieciowego lub urz dzenia w wodzie lub innych p ynach.

Nr partii POJM180065
Model EK-8065-18
Zasilanie 220 – 240 V~ 50 Hz
Moc 1800 W
Poziom MAX (maks.) wody 1,7 l
Poziom MIN (minimalny) wody 0,5 l
Waga netto

( )
Waga netto 0,9 kg
Waga brutto 1,2 kg

Poziom MAX (maks.) wody 1,7 l

Czajnik elektryczny przeznaczony jest do podgrzewania i gotowania wody pitnej. Nie mo e
by wykorzystywany do podgrzewania innych cieczy lub odków spo wczych.
Przestrzeganie instrukcji jest niez do bezpiecznej instalacji i u tkowania u dzenia.
Urz zenie przeznaczone jest do prywatnego u tku rz pomieszcz .
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32. Ostrze enie! Podczas czyszczenia lub obs ugi nie zanurza elektrycznych cz ci
urz dzenia w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie trzymaj urz dzenia w pobli u wody.

33. Podczas gotowania pokrywa musi by zamkni a.
34. Urz dzenie nie jest przystosowane do obs ugi za pomoc z trznego timera lub

systemu zdalnego sterowania.
35. Zachowaj instrukcj oraz je li to mo iwe opakowanie.
36. Elektroniczna wersja instrukcji obs ugi dos na jest pod adresem

infolinia@vershold.com.

4. OBJ  SYMBOL

Przeczytaj instrukcj .

Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Wyrób przystosowany do kontaktu z ywno ci .

Nale y od aczy urz dzenie od ród a zasilania.

Utylizacja

Oznaczenie mate u, z którego wykonane jest opakowanie – tektura.

Znak towarowy, który oznacza e producent wnió w ad nansowy w
 i funkcjonowanie systemu odzysku cyklingu odpadów

opakowaniowych.

urz dze elektrycznych i elektronicznych –
patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.
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5. BUDOWA
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6. ZAWART ZESTAWU

1. 1 x Czajnik elektryczny
2. 1 x Obrotowa podstawa czajnika
3. 1 x Instrukcja ob ugi

7.1 Przed u yciem

7.2 W czanie i wy czanie

7.3 Otwieranie i zamykanie pokrywy

1. Aby otworzy pokry , nac nij przycisk otwieraj y pokry .
2. Aby zamk pokry , doc nij j do czajnika.

Otwórz opakowanie i ostro nie wyjmij urz zenie. Sprawd , czy zestaw jest kompletny i bez
uszkodz . Upewnij si , e cz ci z tworzyw sztucznych nie s kni , a przewód sieciowy
nie jest uszkodzony. Je i stwierdzisz, e brakuje cz ci s uszkodzone, nie u waj
urz zenia, lecz skontaktuj si ze sprzedawc . Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie
z lokalnymi przepisami.

Uwaga! Dla bezpiecz stwa dzieci prosz nie zostawia swobodnie
dost ych cz ci opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
Niebezpiecz stwo uduszenia!

Uwaga: Ur dzenie powinno by zawsz czone od sieci podczas na iania
lub dodawania wody. Zalanie wod  podstawy czajnika bezprzewodowego ze stali
nierdzewnej grozi pora eniem pr dem elektrycznym.

7. U YTKOWANIE

7.1 Przed 
).

„I”

„0”.
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nape ni czajnik elektryczny bezprzewodowy do pe na wod i z . Po wylaniu
wody us resztki osadu wilgotn szmat . W przypadku wydzielania si
osadu z wody zaleca si cz stsze odkamienianie. Do usuwania kamienia nie nale y
u wa rodków chemicznych przeznaczonych do ekspresów i elazek.

Uwaga! Cz stotliwo usuwania kamienia zale od jako ci i rodzaju stosowanej
wod . Usuwanie kamienia powinno on si w momencie zauwa enia, e
ponad 1/4 powierzchni grza ki pokr jest kamieniem.

9. NAPRAWA

Urz zenie nie zawiera cz ci serwisowanych przez u tkownika. Nie naprawiaj urz zenia
samodzielnie. Zawsze zlecaj napraw fachowcowi.
Je i przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zosta wymieniony przez producenta,
serwisanta lub odpowiednio os .

Materia y z opakowania nadaj si w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i s
oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania nale y dokona zgodnie z
przepisami lokalnymi. Materia y z opakowania nale y zabezpieczy przed dzi mi, gdy
stanowi ród o zagro enia.

10. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

11. UTYLIZACJA

1. Urz zenie nale y c ci zgodnie z opisem i pozostawi do c owitego wyschni ia.
Zalecane jest przechowywanie urz zenia w oryginalnym opakowaniu.

2. Zawsze przechowuj urz zenie w suchym wentylowanym miejscu, niedos ym dla
dzieci.

3. Zawsze przeno urz zenie za uchwyt/uchwyty.
4. Umieszczaj przewód sieciowy w schowku podstawy.
5. Chroni urz zenie przed wibracjami i wstrz sami podczas transportu.

W ciwa u cja ur dzenia:

1. Zgodnie z dyrektyw  WEEE 2012/19/UE symbolem przekre onego
ko owego kontenera na odpady (jak obok) oznacza si  wszelkie urz zenia
elektryczne i elektroniczne podlegaj e selektywnej zbiórce.

2. Po zak zeniu okresu u tkowania nie wolno usuwa  niniejszego
produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz nale y go odda
do punktu zbiórki i recyklingu urz ze  elektrycznych i elektronicznych.
Informuje o tym symbol ko owego kontenera, umieszczony na produkcie,
instrukcji ob ugi lub opakowaniu. 
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3. Zastosowane w urz dzeniu tworzywa nadaj si do powtórnego u ycia z ie
z ich oznaczeniem. Dzi ki powtórnemu u yciu, wykorzystaniu materia ów lub
innym formom wykorzystania zu ytych urz dze wnosz Pa stwo istotny w ad
w ochron naszego rodowiska.

4. Informacji o w a ciwym punkcie usuwania zu ytych urz dze elektrycznych
i elektronicznych udzieli Pa stwu administracja gminna lub sprzedawca
urz dzenia.

12. DEKLARACJA CE

13. GWARANCJA

zenie z zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek z z
2014/35/UE oraz elektroma-

wyrób z  oznakowany znakiem CE oraz z  wy-
wymaganiami dyrektywy 
gnetycznej 2014/30/UE  i 
stawiona dla niego  z  organom nadz  rynek.

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w 
dowolnym sklepie sieci Biedronka.
Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem 
reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail:
infolinia@vershold.com
lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem:
www.vershold.com/opinie

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W 
przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu. 
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w 
instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia. 
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi 
Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu 
gwarancji należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie 
dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia. 
4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi 
z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego 
użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej. 
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba 
zabezpieczająca oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian 
konstrukcyjnych. 
6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas 
eksploatacji. 
7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki. 
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Producent (Gwarant):
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 32, 
02-220 Warszawa, Polska
Wyprodukowano w Chinach

8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza
ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady
rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia
1964 roku (Dz.U.2014.121).
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
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1. INTENDED USE

3. SAFETY PRECAUTIONS

2. TECHNICAL SPECIFICATION

4

1.  This appliance cannot be used by persons with limited physical, sensory or mental
capacities, or persons without the necessary experience and/or knowledge, unless if
supervised or only if they follow the safety precautions and the provisions of this manual
and have been made aware of the related risks.

2.  This appliance is not a toy and children must not play with it.
3.  Children may clean and use the appliance under supervision of adults only.
4.  Read and understand this manual in full, and especially the safety precautions before

using the appliance.
5.  Before plugging the appliance into a power outlet, verify that the power outlet’s mains

rating matches the supply voltage of the appliance.
6.  Connect the stainless steel cordless electric kettle to a PE power outlet of 220-240 V

~ 50 Hz mains.
7.  Use the stainless steel cordless kettle to boil water only, i.e. as intended.
8.

the boiling water. Do not power the cordless electric kettle when empty of water.
9.  Do not immerse the power cord and/or its plug or the appliance in water or other liquids

to prevent an electrical shock.
10. Do not let the power cord hang over table edges or sink brims.

Lot no. POJM180065
Model EK-8065-18
Power supply 220 – 240 V~ 50 Hz
Power consumption 1800 W
MAX water level (capacity) 1.7 L
MIN water level 0.5 L
Net weight
Gross weight 1.2 kg

MAX water level (capacity) 1.7 L

Net weight

The electric kettle is intended to heat and boil drinking water. Do not use it to heat any other
liquids or food. Follow this manual for your safety during installation and use of the
appliance. The appliance is intended for private (non-commercial) use indoors only.

0.9 kg
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34. This appliance is not designed for operation with external power timers or remote
power controls.

35. Retain this manual for future reference, along with the original packaging (if possible).
36. You can obtain this manual in an electronic format by contacting:

infolinia@vershold.com

4. SYMBOLS

Read this manual.

The product meets the requirements of EU Directives.

This product is approved for contact with foodstuffs.

Disconnect from the power source.

Disposal of waste electrical and electronic equipment:
see Section „DISPOSAL” herein.

Recycling code identifying the material the packaging is made of
– paper.

Symbol indicating that the manufacturer has contributed nancially to
the construction and operation of a packaging material recovery
and recycling system..
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6. PRODUCT CONTENTS

1. 1 x Electric kettle
2. 1 x Swivel kettle power base
3. 1 x Instruction manual

7.1 First steps

1.
2. F

Connect the power cord to a wall outlet.

ill the cordless electric kettle with clean water to the MAX level mark.

4.

3.

7.2 Turning power on and off

1. Turn on the appliance by settin the On/Off switch to „I”. The appliance will turn off
automatically once the water is boiled. The kettle chamber window is lit blue when on.

2. To manually turn off the kettle, set the On/Off switch to „0”. Before usin the electric kettle

7.3 Opening and closing the lid

1. Open the lid by pressin the lid open button.
2.

Open the packa in box and carefully remove the appliance. Check if the contents are
complete and undam . Check that no plastic product parts are cracked and the power
cord is not dam . If any part is missin or dam d, do not use the appliance and contact
the seller on how to proceed. Keep the packa in for future use or dispose of it in accordance
with local r ulations concernin waste material.

Caution! Keep your children safe: do not leave any parts of the packaging
readily accessible (i.e. plastic bags, cardboard boxes, polystyrene inserts,
etc.)! Choking/asphyxiation hazard!

up with water. Splashing water on the power base of the stainless steel cordless
electric kettle is an electric shock/electrocution hazard!

7. USING THE PRODUCT
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Caution! The frequency of descaling shall depend on the quality and type of water.
Descale if the heating element is covered with scale across 1/4 of the surface area.

9. REPAIRS

on your own. Always have a professional repair the appliance for you.

these materials out of their reach.

10. TRANSPORT AND STORAGE

11. DISPOSAL

the appliance is stored in its original packaging.
2.

children.

4.

Proper disposal of the appliance:

2.
household waste. Return it to an authorised point for collection and recycling
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3. The plastic materials used in this appliance can be reused by recycling in

materials you greatly contribute to the protection of natural environment.
4. Consult the seller of this appliance or your local authorities about the nearest

authorised point for disposal of waste electrical and electronic equipment.

12. EC DECLARATION OF CONFORMITY

13. WARRANTY

This appliance has been designed, manufactured and marketed in accordance with the 
requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the Electromagnetic 
Compatibility Directive 2014/30/EU. Therefore, the product has been marked with the CE 
mark and a declaration of conformity has been issued for it, which is made available to 
market regulators. 

In order to claim a product, you must deliver the product to the Customer Service Center 
at any Biedronka store.

If you have any product-related questions or problems, write us at: 
infolinia@vershold.com
or call us at: +48 667 090 903.
Your opinion is important to us. Please rate our product on our page:
www.vershold.com/opinie

1. The Manufacturer of this product grants a 24-month warranty valid from the purchase 
date. Should you find any defect, submit a complaint at the place of purchase. 
2. A defective/damaged product means a product failing to provide the features 
described in the Instruction Manual due to intrinsic properties of the appliance. 
3. The Beneficiary under the warranty shall deliver the appliance to the Customer Service 
Point at a relevant store in order to submit a complaint about the equipment. When 
asserting your rights under the warranty, you need to present proof of purchase 
(purchase receipt, invoice) together with a description of the device defect in as much 
detail as possible, in particular of the external manifestations of the defect. 
4. The warranty excludes products with physical damage other than that caused by the 
manufacturer or distributor, including specifically any damage resulting from incorrect 
usage or force majeure. 
5. The warranty does not cover products from which the tamper-proof seal has been 
removed and products to which repairs, alterations or structural modifications have 
been attempted. 
6. The warranty does not cover components subject to natural wear and tear during 
operation. 
7. It is recommended that the complete product be returned in order to facilitate defect 
verification.   
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8. This warranty for the sold consumer product does not exclude, restrict or 
suspend the rights of the buyer related to the regulations concerning implied 
warranty for defects pursuant to the Civil Code of 23 April 1964  (Journal of 
Laws Dz.U.2014.121).
9. The warranty shall be applicable within the territory of the Republic of 
Poland.

Manufacturer:
VERSHOLD POLAND Sp. z o.o. 
ul. Łopuszańska 32, 
02-220 Warszawa, Poland
Made in China
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