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1POLSKI

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___

Przed przystąpieniem do użyt-
kowania niniejszego urządze-
nia należy uważnie przeczy-
tać instrukcję obsługi. Należy 
przestrzegać wszystkich wska-
zówek dotyczących bezpie-
czeństwa, aby uniknąć szkód 
wynikających z niewłaściwego 
użytkowania!
Niniejszą instrukcję obsługi 
należy zachować do później-
szego użytku. Jeżeli urządzenie 
zostanie przekazane osobie 
trzeciej, należy je przekazać 
wraz z niniejszą instrukcją ob-
sługi.

 7 Niniejsze urządzenie jest 
przeznaczone wyłącznie 
do użytku w gospodarstwie 
domowym. Nie jes t 
ono przeznaczone do 
użytkowania w sposób 
profesjonalny w:
– kuchni na zapleczu sklepu, 

biura lub w innych pomiesz-
czeniach socjalnych;

– budynkach farmy rolniczej;
– przez klientów hotelu, mo-

telu oraz w innych placów-
kach oferujących zakwate-
rowanie;

– placówkach oferujących 
zakwaterowanie ze śniada-
niem.

 7 Urządzenia nie należy 
stosować w jakimkolwiek 
innym celu niż cel, do jakiego 
zostało ono przeznaczone. 
Czajnik jest przeznaczony do 
gotowania wody i nie należy 
go używać do ogrzewania 
innych płynów lub do 
ogrzewania składników 
spożywczych wyjętych z 
puszki, słoika lub butelki.

 7 Nigdy nie należy używać 
urządzenia w miejscach lub 
na materiałach palnych lub 
łatwopalnych lub w pobliżu 
takich miejsc, materiałów.

 7 Niniejszego urządzenia nie 
wolno użytkować w łazience 
ani na zewnątrz.

 7 Należy sprawdzić, czy 
napięcie sieciowe na tabliczce 
znamionowej odpowiada 
Państwa lokalnemu zasilaniu 
sieciowemu. Urządzenie 
można odłączyć od napięcia 
jedynie poprzez wyciągnięcie 
wtyczki z gniazda ściennego.
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pozwalać, aby ocierał się o 
ostre krawędzie, ponieważ 
może to spowodować jego 
uszkodzenie. Należy trzymać 
przewód zasilający z daleka 
od powierzchni gorących i 
płomieni.

 7 Przewodu zasilającego 
urządzenie nie należy 
podłączać do przedłużacza.

 7 Nigdy nie należy używać 
urządzenia w przypadku, 
gdy przewód zasilający lub 
urządzenie są uszkodzone.

 7 Nasz Sprzęt AGD marki 
GRUNDIG spełnia właściwe 
standardy bezpieczeństwa. 
W związku z powyższym, w 
przypadku, gdy urządzenie 
lub przewód zasilający 
są uszkodzone, naprawa 
musi być wykonana przez 
au to r yzowany  punk t 
naprawczy, co pozwala 
uniknąć jak ichkolwiek 
ryzyk dla użytkownika, 
jakie mogą wyniknąć z 
naprawy przeprowadzonej 
nieprawidłowo lub przez 
osobę nieposiadającą 
odpowiednich kwalifikacji 
osobę.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___

 7 W celu dodatkowej ochrony, 
niniejsze urządzenie powinno 
zostać podłączone do 
domowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego o 
wartości oporu elektrycznego 
nieprzekraczającej 30 mA. 
Poradę w tym zakresie można 
uzyskać u elektryka.

 7 Nie należy zanurzać 
urządzenia, jego podstawy, 
przewodu zasilającego ani 
wtyczki w wodzie lub w 
innych płynach, ani myć ich w 
zmywarce do naczyń.

 7 Należy wyciągnąć wtyczkę 
z kontaktu Po skorzystaniu 
z urządzenia, przed 
wyczyszczeniem urządzenia 
lub pozostawieniem go w 
pomieszczeniu, a także w 
przypadku awarii lub błędu 
w funkcjonowaniu. 

 7 Wtyczki nie należy wyciągać 
z kontaktu pociągając za 
przewód zasilający.

 7 Nie należy owijać przewodu 
zas i la jącego dookoła 
urządzenia.

 7 Nie należy ściskać ani zginać 
przewodu zasilającego, ani 
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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___

 7 W żadnym wypadku nie 
wolno rozbierać urządzenia 
na części. Żadne roszczenia 
zgłaszane na podstawie 
gwarancji nie są uwzględniane 
z tytułu szkód wynikających z 
niewłaściwego obchodzenia 
się z urządzeniem.

 7 Urządzenie i przewód 
zasilający należy trzymać z 
dala od dzieci poniżej 8 roku 
życia.

 7 Niniejsze urządzenie może 
być używane przez dzieci, 
które ukończyły 8 rok 
życia oraz przez osoby o 
ograniczonych zdolnościach 
ruchowych, zdolnościach 
postrzegania lub zdolnościach 
umysłowych, a także osoby 
nieposiadające właściwego 
doświadczenia lub wiedzy, 
pod warunkiem, że będą one 
użytkować urządzenie pod 
nadzorem oraz otrzymają 
i zrozumieją instrukcje w 
zakresie bezpiecznego 
korzystania z urządzenia 
oraz ewentualnych ryzyk. 
Dzieci nie mogą bawić się 
niniejszym urządzeniem. 
Czyszczenia ani czynności 
k o n s e r w a c y j n y c h 

użytkownika nie mogą być 
przeprowadzane przez 
dzieci, chyba wykonują te 
czynności pod nadzorem.

 7 Urządzenia nie należy 
pozostawiać bez nadzoru, 
dopóki się z niego korzysta. 
Zaleca się najwyższą 
ostrożność w przypadku 
korzystania z urządzenia w 
pobliżu dzieci oraz ludzi o 
ograniczonych możliwościach 
ruchowych, postrzegania lub 
umysłowych.

 7 Przed użyciem niniejszego 
urządzenia po raz pierwszy 
oraz po jego użyciu należy 
wyczyścić starannie wszystkie 
jego części wchodzące w 
kontakt z wodą lub kawą. 
Szczegółowe informacje 
na ten temat znajdują się 
w rozdziale „Czyszczenie i 
pielęgnacja”.

 7 P r zed  pod łączen iem 
urządzenia do zasilania 
sieciowego należy je osuszyć.

 7 Nigdy nie należy kłaść 
urządzenia ani żadnej 
jego części, ani użytkować 
urządzenia na powierzchniach 
gorących takich jak palnik 
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gazowy, płyta grzejna lub 
nagrzana kuchenka lub piec, 
lub w ich pobliżu.

 7 U r z ą d z e n i e  n a l e ż y 
użytkować jedynie z 
częściami dostarczonymi w 
zestawie.

 7 U r z ą d z e n i e  n a l e ż y 
użytkować na jego 
oryginalnej podstawie. Nie 
należy podstawy używać w 
jakimkolwiek innym celu.

 7 Urządzenia nie należy 
używać mając wilgotne lub 
mokre dłonie.

 7 Urządzenie zawsze należy 
użytkować na stabilnych, 
płaskich, czystych, suchych i 
nie śliskich powierzchniach.

 7 Podczas  ko rzys tan ia 
z urządzenia należy 
upewnić się, że nie istnieje 
ryzyko przypadkowego 
wyciągnięcia przewodu 
zasilającego lub nadepnięcia 
na niego.

 7 Urządzenie należy umieścić 
w taki sposób, aby przez cały 
czas był dostęp do wtyczki.

 7 U r z ą d z e n i e  n a l e ż y 
chwytać jedynie za uchwyt. 
Istnieje ryzyko oparzenia. 

Należy unikać kontaktu z 
powierzchniami gorącymi 
oraz z parą wydobywającą 
się z urządzenia.

 7 Należy umieścić pokrywkę 
w taki sposób, aby para nie 
leciała na użytkownika.

 7 Nie należy otwierać pokrywki, 
gdy woda się gotuje. Należy 
zachować os t rożność 
podczas otwierania pokrywki 
po tym, jak woda się zagotuje, 
ponieważ wydobywająca się 
z czajnika para jest bardzo 
gorąca.

 7 Należy się upewnić, że 
pokrywka przez cały czas jest 
należycie zamknięta podczas 
używania czajnika.

 7 Płytka grzejna jest gorąca po 
skorzystaniu z urządzenia. 
Nie należy dotykać elementu 
grzejnego po skorzystaniu z 
urządzenia, lecz zaczekać aż 
ostygnie.

 7 Nigdy nie należy napełniać 
urządzenia powyżej wskaźnik 
poziomu maksymalnego. W 
przypadku przekroczenia 
tego poziomu woda może 
się wychlapywać podczas 
gotowania.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___
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 7 Należy unikać wychlapywania 
się wody na złącze 
elektryczne.

 7 Nie należy nalewać wody 
poniżej wskaźnik poziomu 
minimalnego.

 7 Nie należy włączać czajnika, 
gdy nie ma w nim wody.

 7 Nie należy nalewać wody 
do czajnika, gdy stoi na 
podstawie zawierającej 
płytkę grzejną.

 7 Na urządzeniu nie należy 
nalepiać żadnych ciał obcych.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I KONFIGURACJA URZĄDZENIA ___
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Szanowny Kliencie,

Gratulujemy Państwu zakupu nowego czajnika 
WK 8680 / WK 8681 marki GRUNDIG.

Proszę starannie przeczytać poniższe uwagi 
dla użytkownika, aby mogli się Państwo w pełni 
cieszyć zakupionym przez siebie wysokiej 
jakości wyrobem GRUNDIG przez wiele 
kolejnych lat.

Odpowiedzialność społeczna
Dobre warunki socjalne stanowią 
dla GRUNDIG priorytet. Takie 
warunki jak i sprawiedliwe 
wynagrodzenie zostały zag-
warantowane zarówno naszym 
pracownikom jak i dostawcom 

zewnętrznym w układach zbiorowych pracy. 
Przykładamy także dużą wagę do efektywnego 

Wykorzystania surowców oraz ciągłego 
redukowania ilości odpadów. Ilość odpadów 
zmniejszamy o kilkanaście ton plastiku rocznie. 
Ponadto zapewniamy dostępność wszystkich 
akcesoriów do naszych urządzeń przez co 
najmniej 5 lat.

Dla przyszłości, w której będzie warto żyć.

Z ważnych powodów. Grundig.

NA PIERWSZY RZUT OKA __________________

Układy sterujące i części
Por. rys. na str. 3.

A  Zbiornik na wodę 

B   Wylewka/Filtr zatrzymujący kamień ze stali 
nierdzewnej 

C  Pokrywka / Przycisk zwolnienia pokrywki 

D  Przycisk ustawienia temperatury 

E  Wskaźnik temperatury 

F  Przycisk funkcji gotowania w trybie ciągłym 

G  Przycisk włącz / wyłącz [On/Off] 

H  Wskaźnik poziomu wody 

I   Uchwyt 

J    Podstawa czajnika

K    Jednostka zwijania przewodu 
[ukryta pod podstawą]
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Przygotowanie 
1  Należy całkowicie wyjąć urządzenie z 

opakowania i usunąć wszystkie naklejki, a 
następnie usunąć opakowanie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

2  Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy 
należy je oczyścić [por. pkt “Czyszczenie i 
pielęgnacja”].

3   Całkiem rozwiń przewód zasilający ze 
zwoju J  u dołu podstawy K . Należy prze-
wlec przewód zasilający przez otwór w 
podstawie.

4  Przed użyciem po raz pierwszy należy czaj-
nik dobrze wyczyścić, a wodę po dwóch 
pierwszych zagotowaniach wylać.

Użytkowanie urządzenia 
1  Należy nacisnąć przycisk zwolnienia po-

krywki C  na czajniku, aby otworzyć po-
krywkę C .

2  Należy napełnić zbiornik na wodę A  wodą.

Uwagi dodatkowe:
 7 Nie należy umieszczać zbiornika na wodę 

A  na podstawie J  podczas nalewania do 
niego wody.

 7 Nigdy nie należy napełniać zbiornika na 
wodę A  powyżej wskaźnika poziomu mak-
symalnego lub poniżej wskaźnika poziomu 
minimalnego.

3  Zamknij pokrywę, C , aż kliknie na swoje 
miejsce.

4  Umieść zbiornik na wodę A  na podstawie 
J . Upewnij się, że został umieszczony w 
pozycji pionowej i stabilnej.

5  Należy wsadzić wtyczkę w gniazdo sie-
ciowe.

— Na wyświetlaczu wyświetli się wartość 
faktycznej temperatury wody.

6  Należy ustawić temperaturę wody na pożą-
daną wartość [40-100] poprzez naciskanie 
przycisku ustawienia temperatury [+/-] D .

7  Należy nacisnąć przycisk On/Off G . Zosta-
nie wydany jednokrotny sygnał akustyczny. 
Przez cały czas podczas tej operacji świa-
tełko na przycisku będzie zapalone. Po osią-
gnięciu pożądanej temperatury światełko 
zgaśnie i operacja zostanie zakończona. 
Urządzenie wyda 3 sygnały akustyczne.

8  Jeżeli jest to wskazane, można aktywować 
funkcję gotowania w trybie ciągłym poprzez 
przyciśnięcie przycisku F .

— Zapala się wówczas wskaźnik świetlny na 
przycisku F .

 7 W przypadku aktywowania funkcji goto-
wania w trybie ciągłym, czajnik wznawia 
proces gotowania, kiedy temperatura spada 
poniżej pożądanego poziomu. Po 30 minu-
tach funkcja gotowania w trybie ciągłym wy-
łącza się automatycznie.

 7 Przycisk zachowania ciepła F  działa od 50 
°C do 90 °C.

Uwaga dodatkowa:
 7 Pokrywka C  powinna być zawsze za-
mknięta podczas gotowania, w przeciwnym 
wypadku czajnik nie wyłączy się automa-
tycznie.

Uwaga dodatkowa:
 7 Jeżeli chcesz przerwać proces gotowania 
ręcznie, należy wcisnąć przycisk On/Off G .

9  Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sie-
ciowego.

10  Należy zdjąć zbiornik na wodę A  z pod-
stawy J  trzymając go za uchwyt I .

Uwaga!
 7 Nie należy otwierać pokrywki C , ponieważ 
woda może się wylać na podstawę.

11  Wylej wodę przez wylewkę B  do filiżanki 
lub szklanki, z której chcesz skorzystać.

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA ______________
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INFORMACJE _____________________________

Czyszczenie i pielęgnacja 
Uwaga!

 7 Nigdy nie należy stosować benzyny, rozpusz-
czalników, ściernych środków czyszczących, 
przedmiotów metalowych ani twardych szczo-
tek w celu wyczyszczenia urządzenia.

 7 Nie należy zanurzać urządzenia, podstawy 
J  ani przewodu zasilającego w wodzie lub w 
innych płynach.

1  Należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć 
wtyczkę z gniazda sieciowego.

2  Należy pozwolić, aby urządzenie całkowicie 
ostygło.

3  Zewnętrzną powierzchnię czajnika można czy-
ścić przy pomocy wilgotnej miękkiej szmatki z 
kilkoma kroplami łagodnego środka myjącego.

4  Filtr zatrzymujący kamień B  można zdjąć w 
celu wyczyszczenia czajnika Aby odłączyć filtr od 
czajnika należy:

– Zwolnić zapadkę filtra przytrzymując filtr i 
delikatnie pociągając go do góry.

– W zależności od ilości narosłego kamienia 
wyczyścić filtr wodą z odrobiną soku z cy-
tryny lub octu spirytusowego. Należy uży-
wać miękkiej szczotki.

– Należy ponownie wsadzić filtr od góry do 
momentu, gdy kliknie zapadka.

Uwaga dodatkowa:
 7 Przed użyciem urządzenia po wyczyszczeniu, 
należy osuszyć starannie wszystkie części 
miękką ścierką.

Odkamienianie czajnika 
Odkamienianie przedłuża okres użytkowania 
czajnika. Częstotliwość odkamieniania zależy od 
twardości wody w danej okolicy.

1  Należy napełnić czajnik wodą do wysokości 
trzech czwartych poziomu maksymalnego.

2  Należy dodać octu spirytusowego lub kwasu 
cytrynowego do czajnika do wysokości po-
ziomu maksymalnego.

3  Należy zagotować roztwór [por. pkt “Użytko-
wanie urządzenia”].

4  Po tym, jak czajnik się wyłączy, należy wycią-
gnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

5  Należy pozostawić roztwór w czajniku na kilka 
godzin.

6  Następnie należy wylać roztwór i dokładnie 
wypłukać wnętrze czajnika.

7  Czajnik należy napełnić czystą wodą i ją za-
gotować.

8  Czajnik należy opróżnić I ponownie przepłu-
kać go wodą.

Uwagi dodatkowe:
 7 W przypadku, gdy w zbiorniku na wodę wciąż 
pozostaje kamień, operację należy powtórzyć.

 7 Można użyć środka odkamieniającego wła-
ściwego dla czajników. W przypadku użycia 
środka odkamieniającego, należy przestrze-
gać wskazówek na jego opakowaniu.

Ostrzeżenie 
 7 Jeżeli operacja usuwania kamienia nie jest 
przeprowadzana od dłuższego czasu, na 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA ______________

Wskazówki i porady 
 7 Jeżeli woda nadal się ma gotować, należy 
powtórzyć czynności od 1 do 10.

 7 Pomiędzy każdym procesem podgrzewania 
wody należy pozwolić, aby czajnik osty-
gnął.

 7 Czajnik jest wyposażony w filtr do wody B , 
który filtruje kamień i inne pozostałości pod-
czas wylewania wody przez wylewkę.

 7 Aby zapobiec narastaniu kamienia należy 
używać miękkiej lub przefiltrowanej wody.
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dnie zbiornika na wodę zarasta kamieniem, 
co uszkadza urządzenie. W takim przypadku 
urządzenie musi być naprawione w centrum 
serwisowym.

 7 Żadne roszczenia zgłaszane na podstawie 
gwarancji nie są uwzględniane z tytułu szkód 
wynikających z niewłaściwego obchodzenia 
się z urządzeniem.

Przechowywanie 
 7 Jeżeli nie planują Państwo korzystać z urzą-
dzenia przez dłuższy okres czasu, należy za-
bezpieczyć je na czas przechowywania.

 7 Należy upewnić się, że wtyczka urządzenia 
została wyjęta z gniazda sieciowego, zaś 
urządzenie jest całkowicie suche.

 7 Urządzenie należy przechowywać w miejscu 
chłodnym i suchym.

 7 Należy upewnić się, że urządzenie znajduje 
się poza zasięgiem dzieci.

Zgodność z Dyrektywą 
dotyczącą usuwania 
odpadów ze sprzętu 
elektronicznego i 
elektrycznego [WEEE] oraz 
przepisami dotyczącymi 
usuwania odpadów:
Niniejszy produkt jest zgodny z unijną Dyrektywą 
dotyczącą usuwania odpadów ze sprzętu elek-
tronicznego i elektrycznego [Dyrektywa WEEE 
[2012/19/UE]]. Niniejszy produkt został opa-
trzony symbolem klasyfikacji odpadów ze sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego [WEEE].

Niniejszy produkt został wyproduko-
wany z części wysokiej jakości, które 
mogą zostać wykorzystane ponownie 
i nadają się do ponownego przetwo-
rzenia. W przypadku, gdy okres użyt-

kowania urządzenia dobiegnie końca, nie należy 
go usuwać wraz ze zwykłymi śmieciami bytowymi 
lub innymi odpadami, lecz należy je zawieźć do 
punktu odbioru urządzeń elektronicznych i elek-
trycznych przeznaczonych do odzysku. Należy 
skontaktować się z lokalnymi organami władzy w 
celu uzyskania informacji na temat lokalizacji ta-
kich punktów odbioru.

Zgodność z Dyrektywą 
RoHS 
Zakupiony przez Państwa produkt jest zgodny z 
unijną Dyrektywą w sprawie ograniczenia stoso-
wania niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
[Dyrektywa RoHS [2011/65/UE]]. Wyrób ten nie 
zawiera materiałów szkodliwych lub zabronio-
nych wymienionych w Dyrektywie.
Zastrzeżenie możliwości zmian technicznych i do-
tyczących projektu 

Informacje dotyczące 
opakowania 

Materiały użyte do wykonania opako-
wania produktu zostały wyproduko-
wane z materiałów pochodzących z 
odzysku zgodnie z obowiązującymi w 

naszym kraju rozporządzeniami i regulacjami do-
tyczącymi ochrony środowiska. Materiałów opa-
kowaniowych nie należy wyrzucać razem ze śmie-
ciami bytowymi lub innymi odpadami. Należy 
zawieźć je do punktu odbioru opakowań wyzna-
czonego przez władze lokalne .

Dane techniczne 

Zasilanie sieciowe: 220-240 V ~, 50-60 Hz
Moc:
WK 8680: 2520 - 3000 W 
WK 8681: 2000 - 2400 W

INFORMACJE _____________________________
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KARTA GWARANCYJNA ___________________

Warunki gwarancji Beko 
S.A- (małe urządzenia AGD) 
BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 
(02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warsza-
wie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Re-
jestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 
(dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: 
„Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do 
obrotu na terenie Polski produkty marki Grundig 
(dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te 
produkty („Użytkownik”) na następujących wa-
runkach: 

I. ZAKRES OCHRONY. 
1  BEKO gwarantuje, że Urządzenie zaku-

pione przez Użytkownika jest wolne od 
wad produkcyjnych lub materiałowych, 
powstałych z przyczyn tkwiących w tym 
Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią 
się w ciągu terminu określonego w części 
II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: 
„Okres Gwarancyjny”). 

2  W razie ujawnienia się Wady Produktu w 
trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie 
ona usunięta na koszt BEKO w sposób uza-
leżniony od właściwości wady, na zasadach 
i w zakresie określonym w niniejszych Warun-
kach Gwarancji. 

3  BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady 
poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy 
lub wymiany Urządzenia, bądź też rekla-
macja zgłoszona na podstawie niniejszych 
Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana 
w inny sposób uzgodniony przez BEKO i 
Użytkownika. 

4  Udzielona gwarancja jest ważna na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

II. CZAS TRWANIA 
GWARANCJI. 
1  Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące 

licząc od daty zakupu Urządzenia przez 
pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem 
wynikającym z punktu 2 poniżej. 

2  Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń 
zakupionych później niż 36 miesięcy licząc 
od daty produkcji Urządzenia zgodnie z nu-
merem seryjnym znajdującym się na tabliczce 
znamionowej Urządzenia. 

III. PROCEDURA 
ZGŁOSZENIA 
REKLAMACYJNEGO. 
1  Wady Urządzenia ujawnione w Okresie 

Gwarancyjnym będą usuwane pod warun-
kiem przedstawienia przez Użytkownika 
dowodu zakupu tego Urządzenia zawiera-
jącego oznaczenia niezbędne do jego iden-
tyfikacji ( model, datę zakupu). 

2  Uprawnienia wynikające z niniejszych Wa-
runków Gwarancji mogą być zrealizowane 
przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzo-
wanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: 
„Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłosze-
nia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 
62 766 77 70. Lista wszystkich lokalizacji 
Serwisu dostępna jest na stronie internetowej 
Grundig www.grundig.pl 

3  Urządzenie powinno być odpowiednio zapa-
kowane i zabezpieczone przez Użytkownika 
na czas transportu do punktu serwisowego 
Beko. 

4  Urządzenie do zabudowy meblowej powinno 
być udostępnione do naprawy przez Użyt-
kownika lub Sprzedawcę w sposób umożli-
wiający przystąpienie do jego naprawy przez 
pracowników Serwisu Beko. 
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5  Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 
21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii 
BEKO. 

6  Jeżeli część zamienna wymieniana w ra-
mach uprawnień wynikających z niniejszych 
Warunków Gwarancji Urządzenia jest spro-
wadzana z zagranicy, termin naprawy, o 
którym mowa w punkcie 5 powyżej, może 
ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 
dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia 
Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że 
w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie 
wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, do-
puszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni 
opisanego w zdaniu poprzedzającym, jed-
nak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Infor-
macje o spodziewanych terminach napraw 
dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 
62 766 77 70. 

7  Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie do-
starczone Użytkownikowi na koszt BEKO. 

IV. WYŁĄCZENIA. 
1  Warunkiem skorzystania z niniejszych Wa-

runków Gwarancji jest:

a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z In-
strukcją Obsługi dołączoną do tego 
Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak 
również odpowiednie czyszczenie i kon-
serwację Urządzenia; 

b. użytkowanie w warunkach indywidual-
nego gospodarstwa domowego. Urzą-
dzenie nie jest używane do celów prowa-
dzenia działalności gospodarczej lub w 
zastosowaniach eksploatacji masowej, w 
szczególności w gastronomicznej działal-
ności hoteli, restauracji i innych obiektów 
turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego 
żywienia. 

c. stosowanie osprzętu zalecanego przez 
producenta; 

d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby 
do tego nieupoważnione; 

e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z 
numerem seryjnym Urządzenia. 

2  Udzielona przez Beko Gwarancja nie obej-
muje: 

a. wad powstałych z przyczyn innych niż 
tkwiące w Urządzeniu; 

b. czynności przewidzianych w Instrukcji Ob-
sługi, do wykonania których zobowiązany 
jest Użytkownik Urządzenia we własnym 
zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu 
dotyczącego obsługi Urządzenia, instala-
cji oraz regulacji urządzenia. 

c. usterek powstałych w wyniku nieprawidło-
wego lub niewłaściwego użytkowania, nie-
dbalstwa, przypadkowego uszkodzenia 
Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia 
prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, 
które mają wpływ na niewłaściwe działa-
nie Urządzenia, i które naprawiane były 
przez osoby nieupoważnione, używania 
instalacji niezgodnych z odpowiednimi 
Polskimi Normami i innych niż wymienione 
w Instrukcji Obsługi Urządzenia; 

d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, 
chemicznych, korozji, innych uszkodzeń 
spowodowanych działaniem lub zaniedba-
niem Użytkownika lub powstałych na sku-
tek działania sił zewnętrznych (do których 
zalicza się w szczególności wyładowania 
atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego 
rodzaju awarie domowej instalacji wodno-
-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na 
skutek przedostania się zanieczyszczeń lub 
ciał obcych do Urządzenia. 

e. zakamienienia (proces odkamieniania musi 
być przeprowadzany zgodnie z instrukcją 
obsługi z użyciem odpowiednich środków 
czyszczących) 

KARTA GWARANCYJNA ___________________
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f. elementów ze szkła, plastiku oraz porce-
lany; 

g. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych 
jego części; 

h. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego 
montażu Urządzenia w zabudowie meblo-
wej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urzą-
dzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi 
montażu sprzętu w zabudowie meblowej 
określonymi przez Producenta; 

i. usterek powstałych na skutek przecho-
wywania i użytkowania Urządzenia w 
warunkach, które są niezgodne z normal-
nymi warunkami domowymi określonymi 
wymaganiami powszechnie obowiązują-
cych przepisów prawa i odpowiednich 
Polskich Norm. 

V. POZOSTAŁE 
POSTANOWIENIA. 
Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie 
do Urządzeń zakupionych od dnia 25.12.2014 
r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja 
jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza upraw-
nień Użytkownika wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podsta-
wie Kodeksu cywilnego.

KARTA GWARANCYJNA ___________________


