
Czajnik SG65 Mami 

 

Zaprojektowany w 2003 roku przez Stefano Giovannoni czajnik wykonany jest ze stali nierdzewnej 

18/10, posiada dno ferromagnetyczne AISI 430. Rączka oraz gwizdek czajnika wykonane są z 

poliamidu. 

Jeżeli gwizdek czajnika zużyje się, zgubi lub uszkodzi – można go zakupid u autoryzowanego 

dystrybutora Alessi. 

 

Instrukcja użytkowania 

W celu usunięcia metalicznego posmaku z czajnika przed pierwszym użyciem należy zagotowad w nim 

wodę bez używania gwizdka, po czym opróżnid czajnik. 

 

Do czajnika można wlad maksymalnie 1,5l wody – do poziomu 1 cm poniżej dolnej krawędzi wylewu 

(rys. 2). 

Nałóż gwizdek na dzióbek czajnika znacznikiem A skierowaną do góry. Specjalne nacięcie B na 

czajniku zapobiega nałożeniu gwizdka w innej pozycji (rys. 3). 

Dzięki podstawie wykonanej z ferromagnetycznego materiału czajnik może byd używany na każdej 

kuchni, włącznie z indukcyjną (rys. 4). 

Jeżeli czajnik jest używany jest na kuchni gazowej należy dopilnowad, aby płomienie nie wychodziły 

poza obrys podstawy (rys. 5) aby nie przegrzad gwizdka lub rączki i zoptymalizowad wykorzystanie 

gazu. 

Kapanie wody z gwizdka w trakcie oraz po procesie gotowania jest naturalnym efektem kondensacji 

pary wodnej. 

W momencie zagotowania wody gwizdek zacznie wydawad dźwięk – należy wtedy wyłączyd źródło 

ciepła oraz zdjąd z niego czajnik. Nie wolno dotykad powierzchni czajnika gdyż jest rozgrzana. 

Przed zdjęciem gwizdka i nalaniem wody należy zaczekad aż para przestanie wydostawad się, aby nie 

dopuścid do oparzenia.  (rys. 6). Produkt należy używad z dala od dzieci. 

Gdy czajnik jest pusty nie należy kłaśd go z powrotem na źródło ciepła, gdyż może zostad uszkodzony. 

W szczególności dotyczy to palników elektrycznych i ceramicznych, które przez długi czas po 

wyłączeniu oddają ciepło. 

 

 

 



Instrukcja utrzymania w czystości 

Czajnik należy myd ręcznie, używając jedynie wody z mydłem, po czym dokładnie osuszyd ściereczką. 

Czajnika nie należy myd w zmywarce. 

Gwizdek należy myd ręcznie używając jedynie wody z mydłem. Jeżeli gwizdek z czasem przestanie 

gwizdad na skutek zużycia lub osadzenia kamienia – można go zakupid u autoryzowanego 

dystrybutora Alessi. 

 

Jeżeli użytkowana woda jest twarda, z czasem na dnie garnka może się wytrącid kamieo. Aby 

zminimalizowad pozostawanie kamienia należy zagotowad w nim roztwór 1:1 wody z octem przez 

około 3 minuty, po czym opróżnid czajnik. Aby zapobiec osadzaniu się kamienia nie należy 

pozostawiad wody w nieużywanym czajniku. 


