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Tisztelt Ügyfelünk, Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a 

vízforraló kiváló megoldás egyszerre akár 1,2 liter víz expressz fűtésére. 

Használat előtt gondosan olvassa el a teljes kézikönyvet, és őrizze meg 

későbbi felhasználás céljából 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MŰSZAKI ADATOK  

Névleges feszültség: AC 220-240 V ~ 50/60 Hz 1 2  

Energiafogyasztás: 1370 - 1630 W  

Térfogat: 1,2 l A csomag méretei: 218 x 180 x 180 mm  

A termék méretei: 214,6 x 166,1 x 181,6 mm 3  

Nettó súly: 0,775 kg  

Bruttó súly: 0,975 kg  

Darabszám dobozban: 12 

 

TERMÉKLEÍRÁS 5  

1. Fedél biztonsági zárral  

2. Nyissa ki a fedelet 6 

 

Fontos biztonsági utasítások:  

Az elektromos berendezések használata során mindig tartsa be az alábbiakat:  

• A készüléket nyolc éves kortól kezdve, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi 

képességekkel vagy tapasztalathiányos idősek használhatják, feltéve, hogy felügyelik vagy oktatják 

őket a készülék használatában, és megértik a lehetséges kockázatokat. A gyermekek nem 

játszhatnak a készülékkel. Tisztítást vagy karbantartást csak nyolc évesnél idősebb gyermekek 

végezhetnek, felügyelet mellett.  

• Nyolc évesnél fiatalabb gyermekeknek távol kell lenniük a készüléktől és annak tápkábelétől.  

• A hálózatra történő csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy az alaptípustáblán feltüntetett feszültség 

megegyezik-e a hálózati feszültséggel. Ha nem, ne használja a készüléket, és adja vissza a 

kereskedőnek.  

• Használat közben ellenőrizze, hogy a fedél zárva van-e. Ne nyissa ki forrásban lévő víz alatt. A 

forrázás veszélye. • Csak a tápegységgel használható.  

• Amikor eltávolítja a kannát az aljzatról, azt ki kell kapcsolni. • Óvakodjon a fúvókából vagy a fedélből 

kilépő gőztől.  

• A vízforraló rendelkezik biztonsági eszközzel az esetleges bekapcsolás ellen víz nélkül, vagy ha a 

víz nem éri el a megadott minimumot. További információ: „Tippek”.  

• A vízforralót nem szabad fedél nélkül használni. • Ha vizet forral, ne hagyja felügyelet nélkül.  

• A vízforraló főzés közben és után nagyon forró. Ne érjen forró helyekhez, csak a fogantyúnál fogva 

használja a vízforralót. 

 

Ne töltse és ne öntse a kannát, ha az az aljában van. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.  

• Húzza ki a vízforralót, ha nem használja. • Ha a vízforraló sérült a tápkábelen, vagy bármilyen 

módon megsérült, vagy hibát mutat, ne használja, és vegye fel a kapcsolatot egy szakszervissel.  

• A vízforralót és a tápkábelt csak szakképzett szerelő javíthatja.  



• A készülék és a tápkábel nem érintkezhet forró felületekkel.  

• A vízforralónak szilárd és vízszintes felületen kell állnia. • A vízforraló csak beltéri használatra 

szolgál, nem a szabadban.  

• Ez a készülék csak vízmelegítésre szolgál, ne forraljon mást.  

• Ne használja a tápkábelt nedves kézzel. Ne húzza meg a vezetéket, tartsa azt a dugónál fogva, 

amikor leválasztja.  

• Csak olyan helyen használja a készüléket, ahol nincs veszélye annak, hogy a hőforrások, gyúlékony 

tárgyak és nedves felületek elboruljanak.  

• Ne merítse a készülék egyetlen részét sem vízbe. Az alap csatlakozója nem érintkezhet vízzel. 

 • Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, amikor kihúzza az elektromos 

hálózatból, vagy kihúzza a csatlakozódugót, ha tisztítani vagy hosszabb ideig nem használja.  

• Tartsa a vízforralót és a tápkábelt gyermekektől és háziállatoktól elzárva. Ha a készüléket 

gyermekek közelében használják, felügyelni kell őket.  

• Ez a készülék csak közönséges háztartások számára készült. A rendeltetésétől eltérő módon tilos 

használni.  

• Ne hagyja, hogy a tápkábel lógjon a munkafelületekről, ne érintse meg a forró felületeket, vagy 

összekuszálódjon.  

• Ne töltse a kannát a MAX jel fölé. A forró víz kifröccsenhet, ha a vízforraló túltelített. 

 • A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.  

• A gőzkárok elkerülése érdekében fordítsa el a fúvókát a falaktól, a vízforralót csak olyan helyeken 

használja, ahol nincs megbillenés veszélye, és megfelelő távolságra van a hőforrásoktól (pl. 

Kandallók, kályhák, sütők, tűzhelyek, grillek vagy kályhák) , nedves felületekről (pl. kádak, mosdók, 

mosdókagylók stb.) gyúlékony tárgyak (pl. abroszok, függönyök, függönyök, rolók stb.).  

• A vízforraló csak rövid ideig tartó vízforralásra szolgál. Ne tároljon benne folyadékot. Főzés után ne 

hagyjon vizet a kannában 4 óránál tovább. Soha ne merítse a vízforralót és az alapot vízbe. Ügyeljen 

arra, hogy soha ne kerüljön víz a vízforraló és az aljzat központi csatlakozójába. 

 

ELŐKÉSZÍTÉS HASZNÁLATRA  

1. Vegye ki az összes csomagolóanyagot a vízforralóból és az elektromos aljzatból, és dobja el őket 

úgy, hogy ne kerüljenek gyermekek kezébe (fulladásveszély). Azonban ne távolítsa el a matricákat a 

vízforraló alján és az alap alján.  

2. Győződjön meg arról, hogy a vízforralón feltüntetett tápfeszültség megegyezik-e a hálózati 

feszültséggel.  

3. A vízforraló első használata előtt, vagy ha hosszú ideig nem használta, töltse fel vízzel a MAX jelig, 

és forralja fel. Öntse ki ezt a vizet, és töltse fel újra a vízforralót hideg vízzel. 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  

1. Töltéskor mindig vegye le a kannát az alapról.  

2. Emelje fel a fedelet.  



3. Töltse meg a vízforralót a MIN és a MAX jelek között hideg vízzel. Tölthető egy szűrővel ellátott 
fúvókán keresztül, vagy úgy, hogy a fedelet közvetlenül a vízforralóba nyitja.  

4. Zárja le a fedelet és tegye vissza a kannát az aljához. Mielőtt elkezdené forrni a vizet, győződjön 
meg arról, hogy a fedél jól van-e helyezve a vízforralóra.  

5. Csatlakoztassa a tápegységet egy aktív aljzathoz.  

6. Indítsa el a forrásban lévő vizet a kapcsoló I állásba fordításával.  

7. Az áramjelző világít, és a vízforraló elkezd főzni. SÜTÉS KÖZÖTT NE hagyja nyitva a fedelet.  

8. Amikor a víz forr, a vízforraló kikapcsol és az áramjelző kialszik.  

9. A főzést bármikor megszakíthatja, ha a kapcsolót O állásba fordítja.  

10. Miután a vízforraló kikapcsolta magát, lehet, hogy várnia kell egy ideig, mielőtt újra főzne. Ez 
általában körülbelül 20 másodperc. 

11. Ha véletlenül bekapcsolja az üres vízforralót, vagy az összes víz felforrt, a védőkapcsoló 
aktiválódik. Várjon 15 percet, mielőtt vízzel feltöltené és főzné. 

 

SZŰRŐ  

A fúvókában található szűrő megakadályozza, hogy lerakódások kerüljenek az italába. Ez a szűrő 
nem képes eltávolítani a vízben oldott kalciumot. A szűrő kivehető és a kannától külön tisztítható. 

 

TISZTÍTÁS  

1. Tárolás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a kannát a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.  

2. Soha ne merítse a tápkábel, a dugó, az aljzat vagy a vízforraló egyetlen részét sem folyadékba. Ne 
mossa a vízforralót a mosogatógépben.  

3. Tisztítsa meg a vízforraló külsejét nedves ruhával. Óvatosan szárítsa meg az egész vízforralót. Ne 
használjon erős vegyszereket vagy súrolószereket a tisztításhoz, mert ezek károsíthatják a vízforraló 
felületét. 4. Egy idő után vízkő települhet a vízforralóba. Normál használat és normál vízkeménység 
esetén nem szükséges a kannát évente kétszer tisztítani. Ha a vízforraló automatikusan kikapcsol, 
mielőtt a víz forrna, ez azt jelenti, hogy el kell távolítania a vízkőt. A méretarányt a következő 
módszerekkel távolíthatja el: Ecet: Öntsön fél liter ecetet a vízforralóba, és körülbelül fél órán át nem 
akar állni. Ne főzzön ecetet! Ez idő után öntse ki és öblítse le a kannát többször. Citromsav: forraljon 
fel fél liter vizet, majd adjon hozzá 25 g citromsavat. Hagyja a vizet körülbelül negyed órán át állni a 
vízforralóban. Öntse ki a tartalmát és öblítse le a kannát többször. A más készülékekhez használt 
mérlegtisztítók károsíthatják a vízforralót. Ne tisztítsa a vízforraló belsejét csiszolóval vagy hígítóval. 

 

TIPPEK  

• Ha a vízforraló kikapcsol, mielőtt a víz forrni kezdene, az azt jelenti, hogy vízkő van benne. A 
második lehetőség az, hogy kevés víz van a kannában, vagy akár üres is.  

• Ha a vízforraló vízhiány miatt kikapcsolta a biztosítékot, hagyja pihenni 15 percig, mielőtt újratöltené 
vízzel. Akkor újra főzhet. 

 

A RÉGI ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSA 

Ez a szimbólum a terméken, annak tartozékain, csomagolásán vagy a kísérő dokumentumokon azt 
jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektronikus eszköz 
megfelelő újrahasznosítása érdekében adja vissza a terméket egy megfelelő gyűjtőhelyre. A használt 
elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyeit az Európai Unióban és más európai 



országokban hozták létre. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a 
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket egyébként a 
termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. Újrafeldolgozás Mindezek az anyagok 
hozzájárulnak a természeti erőforrások védelméhez is. Ezért ne dobja a régi elektromos és 
elektronikus berendezéseket háztartási hulladékba. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további 
információkért forduljon a helyi Polgári Hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az 
áruházhoz. A részletek megtalálhatók az adott ország hulladéktörvényében is, a Cseh 
Köztársaságban, a 185/2001 Coll. módosítva. A www.elektrowin.cz, a www.remasystem.cz és a 
www.asekol.cz (elektromos hulladék ártalmatlanítása) weboldalakon is. Az ilyen típusú hulladék nem 
megfelelő ártalmatlanítása pénzbírságot vonhat maga után az alkalmazandó előírásoknak és 
törvényeknek megfelelően. 

 

Importőr 
GM electronic, spol. s r. o. 

Křižíkova 147/77 | 186 00 Praha 8 | www.gme.cz 
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