
 
INSTRUKCJA OBSŁUGI KAWIARKI 

 
 UWAGA! w pierwszej kolejności zapoznaj się niniejszą instrukcją. Kawiarki są przeznaczone do użytku 
domowego na kuchenkach gazowych, elektrycznych, ceramicznych (niektóre modele także na płycie indukcyjnej). 
Przed pierwszym użyciem należy umyć kawiarkę w gorącej wodzie i zaparzyć kawę „do wylania". Każdorazowo 
trzeba sprawdzić, czy kawiarka jest kompletna (z zaworem bezpieczeństwa, lejkiem, uszczelką i sitkiem) oraz czy 
wszystkie części znajdują się na właściwym miejscu (zob. rys. A).  
 
PARZENIE KAWY:  

• dolny zbiornik napełnić zimną wodą do wysokości zaworu bezpieczeństwa  

• w dolnym zbiorniku umieścić lejek,  

• lejek (sitko do kawy) napełnić mieloną kawą bez ubijania jej, usunąć kawę z brzegów pojemnika  

• górną część kawiarki należy dokręcić do dolnej części dostatecznie mocno - podczas skręcania/rozkręcania nie 
trzymać za uchwyt  

• kawiarkę należy postawić na źródle ciepła dostosowanym do średnicy kawiarki (płomień nie może wychodzić 
poza dno)  

• kiedy górna część kawiarki napełni się kawą. Zmniejsz dopływ energii w końcowej fazie gotowania. Po około 3-5 
minutach kawa będzie gotowa. (Czas jest orientacyjny przybliżony i może być różny w zależność od pojemności 
kafetiery)  

• należy zdjąć urządzenie ze źródła ciepła,  

• niewykorzystana w procesie parzenia kawy woda pozostaje w dolnym zbiorniku celowo, aby zapobiec jego 
przegrzaniu i ciemnieniu,  
 
Pamiętaj, że na smak kawy ma wpływ nie tylko jej gatunek, ale również jakość wody.  
WSKAZANIA:  

• nie należy używać zbyt drobno zmielonej kawy,  
• sugerujemy, aby kawiarkę, myć tylko w ciepłej wodzie - NIE MYĆ W ZMYWARCE,  
• po każdym użyciu kawiarkę należy umyć, a po umyciu wszystkie części kawiarki należy dobrze wysuszyć przed 
złożeniem co pozwoli na wydłużenie okresu używalności uszczelki kawiarki. Sugerujemy gdy nie dokręcać do 
końca górnej części kawiarki ze zbiorniczkiem na wodę do czasu ponownego użycia zapobiegnie to odkształcaniu 
się uszczelki. 
 
OSTRZEŻENIA: WAŻNE *  

• nigdy nie należy używać kawiarki bez wody,  
• nie należy zostawić kawiarki na źródle ciepła po zakończeniu procesu parzenia kawy.  
• nie należy używać kawiarki do sporządzania kakao, herbaty, naparu z ziół, parzenia kawy rozpuszczalnej,  
• po zaparzeniu kawy nie należy rozkręcać kawiarki i zanurzać w wodzie dopóki nie ostygnie,  
• należy okresowo sprawdzać stan poszczególnych elementów, a w razie potrzeby uszkodzone części wymienić,  
• do dolnego zbiornika należy wlewać tylko wodę.  
• producent zaleca stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.  
 
By zapewnić maksymalne bezpieczeństwo:  

• nie pozwól, by dzieci przebywały w pobliżu urządzenia („majstrowały" przy urządzeniu),  
• plastikowe opakowanie kawiarki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  
 

* DYSTRYBUTOR NIE ODPOWIADA ZA WADY WYNIKŁE Z NIEWŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI KAWIARKI! GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ 

MECHANICZNYCH.  

 

 

 

Instrukcja kawiarki - www.RajHerbaty.pl 

http://www.rajherbaty.pl/

