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44 GRATULÁLUNK

Gratulálunk  
                  az új KE 8010 vízforraló megvásárlásához. 



A beállítható hőfokú Catler KE 8010 vízforraló elsőosztályú termék. A mi célunk 
egyedi vízforraló kifejlesztése volt, amelynek elválaszthatatlan része az optimális 
hőfok beállítását lehetővé tevő elektronikus termosztát különbőző teák és kávék 
készítéséhez. 

A víz minősége és hőfoka fontos tényezők,amik befolyásolják a készített tea vég-
leges minőségét és ízét. A Catler KE 8010 vízforraló lehetővé teszi hőfok beállítá-
sát úgy, hogy kedvenc teáját vagy kávéját legjobb ízben készíthesse el. 

A Keep Warm funkció és az elsőosztályú anyagok kiválasztása a Catler 

KE 8010 vízforralót tökéletes termékké teszi.
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BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN

Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti ötlettől magáig a gyártásig az Ön biztonságára figyeltünk. De kérjük, az elektromos 
eszközök használatánál óvatosan járjon el és tartsa be a következő utasításokat:

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A KE 8010 VÍZFORRALÓ HASZNÁLATÁHOZ

6 BIZTONSÁG AZ ELSŐ HELYEN

• A vízforraló üzembe helyezése előtt gondo-
san olvassa el a használati útmutató utasítá-
sait és őrizze meg későbbi szükség esetére. 

• A berendezés első üzembehelyezése előtt 
ávolítson el róla minden csomagolóanyagot 
és reklámcímkét. 

• Kisgyermekek megfulladásának elkerülése 
érdekében távolítsa el a berendezés tápká-
belének védőcsomagolását és biztonságo-
san semmisítse meg. 

• Ezt a berendezést ivóvíz forralására tervezték 
és semmilyen esetben sem használható más 
folyadék vagy élelmiszer melegítésére. 

• A vízforralót működés közben ne tegye az 
asztal szélére. A berendezést mindig száraz 
és egyenes felületen használja. 

• A vízforralót ne tegye forró gáztűzhelyre, 
elektromos fűtőtestre, forró sütőre vagy azok 
közelébe. 

• A vízforralót biztonságos távolban tartsa a fa-
laktól, függönyöktől és más hőre vagy gőzre 
érzékeny anyagoktól. Az ajánlott távolság 
ilyen anyagoktól min. 20 cm.

• A vízforralót ne használja a mosogató cse-
pegtetőtálcáján. 

• A vízforralót csak alátéttel használható, 
amely ehhez a vízforraló típushoz készült és 
vele együtt kapta. Az ehhez a vízforralóhoz 
kapott alátétet ne használja más vízforraló-
hoz. 

• Ez a vízforraló nem külső időzítővel vagy kü-
lönálló távirányítóval való használatra van 
tervezve. 

• Ne érintse a forró felületeket. A berendezés 
kezeléséhez használja a fogantyút.

• A fedélre ne tegyen semmilyen tárgyakat.

• A berendezés áthelyezése, elrakása, tisztítá-
sa vagy tárolása előtt mindig ügyeljen arra, 
hogy a START/CANCEL gomb lenyomással 
CANCEL (kikapcsolás) módba legyen állítva, 
majd húzza ki a tápkábelt az aljzatból. 

• A víz kiöntésénél a vízforralóból óvatosan jár-
jon el, mivel a forró víz és pára égési sérülése-
ket okozhat. A vizet ne öntse túl gyorsan. 

• Áramütés elkerülése végett a vízforralót, 
alátátet, tápkábelt, dugaszt ne merítse vízbe 
vagy más folyadékba.

• Működés közben ne vegye le a vízforralót az 
alátétről. Ha a víz elérte a forráspontot vagy 
a beállított hőfokot, a vízforraló alátétről 
levétele előtt győződjön meg, hogy ki van 
kapcsolva. Ha aktív a KEEP WARM funkció és 
leveszi a vízforralót az alátétről, a vízforraló 
önműködően kikapcsol. 

• A berendezést ne tegye át, ha benne van 
kapcsolva. Ne mozgassa a vízforralót, ha az 
alátéten van és be van kapcsolva.

• Működés közben ne nyissa fel a fedelet és se-
hogy ne manipuláljon vele.

• Ha a vízforraló túl van telítve, kiszöktellhet 
a forró víz.

• A berendezést tartsa tisztán. További infor-
mációkat a Karbantartás és tisztítás fejezet-
ben talál (16. oldal).



• Használat előtt teljesen tekerje le a tápká-
belt.

•  A tápkábelt ne hagyja az asztal vagy kony-
hapult széléről lógni, forró felülethez érni 
vagy összegabalyodni.

• Ezen berendezést nem csökkentett fizikai, 
szellemi vagy mentális képességű szemé-
lyeknek (beleértve gyerekek) tervezték vagy 
korlátozott tapasztalú és tudású személyek-
nek, ha nincsenek felügyelet alatt vagy nem 
kaptak tájékoztatást a berendezés használa-
tára vonatkozóan a biztonságukért felelős 
személytől.

• A gyerekek felügyelet alatt kell legyenek, 
hogy biztosítsa, nem fognak a berendezés-
sel játszani.

• Javasolt a berendezés rendszeres ellenőrzé-
se. A berendezést ne használja, ha bármilyen 
módon sérült vagy rossz a tápkábel vagy 
a dugója. Minden javítást bízzon a legköze-
lebbi szakszervizre. 

• Bármilyen más karbantartást a tisztítás kivé-
telével szakszervizre kell bízni. 

• A berendezést ne használja más célra, mint 
amire tervezték. Ne működtesse járműben, 
hajóban vagy kint.

• A jobb védelem biztosítása érdekében 
elektromos berendezések használata esetén 
javasolt a vonatkozó áramkörbe áramvédő 
telepítése, 30 mA-t túl nem lépő maradék-
áram kapacitással. Az áramvédő telepítése 
a legőzölés vagy más a (fűtőelem megrepe-
dése esetén kiszöktellő) forró víz miatt égési 
sérülés veszélyének csökkentése érdekében 
javasolt. Ha az áramkör ilyen védelemmel 
már rendelkezik, ezt a figyelmeztetést te-
kintse tárgytalannak. A szükséges tájékozta-
tást kérje villanyszerelőjétől.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS ESZKÖZ HASZNÁLATÁHOZ

FIGYELEM: A VÍZFORRALÓT NE MŰKÖDTESSE FERDE HELYZETBEN ÉS NE HELYEZZE ÁT, HA BE VAN KAPCSOLVA. 



Kivehető vízkő-szűrő

Önműködő kikapcsoló 

és hővédelem üresben 

működtetésnél

Lassú nyitású fedél

Hangjelzés a beállított hőfok 

elérésekor 

Riasztó hangjelzés üresben 

működtetés esetén

Hangjelzés gomblenyomásnál

ISMERKEDJEN MEG A KE 8010 VÍZFORRALÓVAL

Minőségi csiszolt nemesacél

Vízjelzés

Térfogat: 1,7 l 

Fedél-nyitó gomb 

KEEP WARM funkció (a beállított 

hőfok tartása max. 20 percig)

ISMERKEDJEN MEG A KE 8010 VÍZFORRALÓVAL8

Rejtett fűtőelem

2200 W teljesítmény

START/CANCEL (bekapcsolás/

kikapcsolás) gomb

Drótnélküli alátét, ami biztosítja 

a vízforraló szabad elforgatását, 

tápkábel tárolóval

Beállítás Celsius 
fokban

Tolerancia

Zöld tea 80° +/-5°
Fehér tea 85° +/-5°
Oolong tea 90° +/-5°
Kávé 95° +/-5°
Forráspont/
fekete tea

100° +/-5°
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KEEP WARM (HŐFOKTARTÁS) FUNKCIÓ

A KE 8010 vízforraló praktikus KEEP WARM funk-
cióval rendelkezik, amelyet vízforralás előtt, köz-
ben vagy után használhat. Amint a víz eléri a be-
állított hőfokot Celsius fokban, a KEEP WARM 
funkció ezt a hőfokot 20 percig tartja. Ha le van 
nyomva a 100° gomb és egyidejűleg aktiválva 
van a KEEP WARM funkció, a forrásba hozott víz 
95°C-on lesz tartva 20 percig.

Ha aktiválni akarja a KEEP WARM funkciót, elő-
ször nyomja le az öt hőfok-beállító gomb egyikét 
a kezelőpanelen, majd nyomja le a KEEP WARM 
gombot. Majd indítsa el a vízforralást a START/
CANCEL gombbal. A KEEP WARM funkció bármi-
kor aktiválható melegítés közben vagy egy per-
cig annak befejezése után.

Ha aktív a KEEP WARM funkció, a vízforraló ön-
működően kikapcsol, ha leveszi az alátétről.

MEGJEGYZÉS:  
Ha a KEEP WARM funkció aktív és meg-
változtatja a hőfok-beállítást (nyomja 
meg a gombot más hőfok beállításá-
hoz), a START/CANCEL gomb pirosan 
kivilágítódik.

A kanna karbantartása a megfelelő működés 

biztosítása érdekében

Rendszeres használat esetén a kanna belsejé-
ben idővel vízkő rakódhat le, ami kedvezőtlen 
hatással lehet a kanna működőképességére és 
élettartamára. A vízkő fő összetevői kalcium és 
foszfátok, amelyek tönkretehetik a vízforralót. 
A kalcium fehér vagy rozsdaszínű bevonatként 
jelenik meg és a vízforraló belső falain rakódik le. 
Bár a foszfát-lerakódások nem láthatók, forralás-
kor a víz zavarosságát okozhatja.
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Ha el akarja kerülni, hogy a vízforraló vízkő miatt 
tönkremenjen, rendszeresen távolítsa el a víz-
követ. További információkat a Karbantartás és 
tisztítás fejezetben talál (16. oldal). A vízkőlera-
kódást elkerülheti, ha a vízforralót azonnal hasz-
nálat után kiüríti és nem hagy benne vizet. 

KÜLÖNBÖZŐ VÍZHŐFOKOK

Az elektronikus kezelőpanel öt hőfok-lehetősé-
get kínál Celsius fokban különbőző teák és kávék 
készítéséhez: 80°, 85°, 90°, 95° és 100°.

MEGJEGYZÉS:  
Ez a termék nem kereskedelmi vagy 
tudományos célokra van kalibrálva. 
Az elért vízhőfok +/- 5°C-ot eltérhet 
a kezelőpanelen beállított hőfoktól.

Optimális vízhőfok tea és kávé készítéséhez

Tekintettel arra,hogy különböző teafajták külön-
böző körülmények között termesztik és eltérő 
feldolgozást igényelnek, egyedi ízük és aromá-
juk kiteljesítéséhez minőségi vizet és optimális 
vízhőfokot kell biztosítani. 

Általánosan érvényes, hogy a forró víz csersava-
kat és más alkotóelemeket old ki és az elkészült 
ital csípős ízű és illatú. A túl hideg vízzel leöntött 
teának enyhe vagy vizes íze lesz, mivel kevés íz-
összetevő oldódik ki a tealevelekből.

Ha tehát a zöld teát, fehér teát vagy Oolong teát 
túl forró vízzel öntjük le, a tealevelek túlfőzése 
következhet be, ami a elkészült italnál csípős 
vagy keserű ízben jelenik meg.

Továbbá érvényes, hogy a tealevelek túl hosszú 
főzésénél keserű és rossz ízű lehet, míg a túl rö-
vid főzésnél gyenge vagy bizonytalan ízű lehet 
az elkészült ital. 

A kedvező íz és aroma eléréséhez javasolt 
a KE 8010 vízforraló ajánlott hőfokra beállítása 
a kedvenc teájához vagy kávéjához. Mindig tart-
sa be a kiválasztott tea/kávé-fajta csomagolásán 
levő utasításokat.

Az ajánlott vízhőfokok táblázata a 11. oldalon 
csak mint segítség szolgál az egyes teák és kávék 
vízhőfokának megállapításához, amely a KE 8010 
vízforraló kezelőpanelén állítható be.
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ZÖLD TEA / 80° FEHÉR TEA / 85° OOLONG TEA / 90° KÁVÉ / 95° FEJETE TEA / 
MÁSFAJTA TEÁK

Ideális 75–85°C Ideális 80–90°C Ideális 85–95°C Ideális 90–100°C 100°C
ARABIAN NIGHT ALMA SHUI XIAN KOFFEINMENTES KÁVÉ GOLDEN YUNNAN
ASATSUYU FEKETE CSERESZNYE DONG FANG MEI REN INSTANS KÁVÉ LAPSANG SOUCHONG
BANCHA FEKETE RIBIZLI DA HONG PAO (FU JIAN WU LONG) PRESSZÓ KÁVÉ WULONG
CEYLONI ZÖLD TEA KÍNAI YIN ZHEN TIE GUAN YIN CHUN KÍNAI RÓZSA
KÍNAI CHUN MEE KÓKUSZDIÓ EGYÉB OOLONG TEA ASSAM
DARJEELING ZÖLD TEA BODZAVIRÁG ORANGE PEKOE
DRAGON WELL GYÖMBÉR DARJEELING
GENMAICHA CITROM CEYLON
GUNPOWDER LICSI EARL GREY
GYOKURO MANGÓ ENGLISH BREAKFAST
JÁZMIN NARANCS IRISH BREAKFAST
NEPÁLI ZÖLD TEA EPER ROOIBOS
BARACK BAI MU DAN PIROS TEA
SENCHA SONG YANG YIN HOU LEMONGRASS
SHINCHA XUE LONG BORSMENTA

SPEARMINT
CHAI
FAHÉJ
KAMILLA
GYÓGYNÖVÉNY TEA
ZACSKÓS TEA
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AJÁNLOTT VÍZHŐFOK TEA/KÁVÉ KÉSZÍTÉSÉHEZ

ZÖLD TEA / 80° FEHÉR TEA / 85° OOLONG TEA / 90° KÁVÉ / 95° FEJETE TEA / 
MÁSFAJTA TEÁK – 100 °

Ideális 75–85°C Ideális 80–90°C Ideális 85–95°C Ideális 90–100°C 100°C
ARABIAN NIGHT ALMA SHUI XIAN KOFFEINMENTES KÁVÉ GOLDEN YUNNAN
ASATSUYU FEKETE CSERESZNYE DONG FANG MEI REN INSTANS KÁVÉ LAPSANG SOUCHONG
BANCHA FEKETE RIBIZLI DA HONG PAO (FU JIAN WU LONG) PRESSZÓ KÁVÉ WULONG
CEYLONI ZÖLD TEA KÍNAI YIN ZHEN TIE GUAN YIN CHUN KÍNAI RÓZSA
KÍNAI CHUN MEE KÓKUSZDIÓ EGYÉB OOLONG TEA ASSAM
DARJEELING ZÖLD TEA BODZAVIRÁG ORANGE PEKOE
DRAGON WELL GYÖMBÉR DARJEELING
GENMAICHA CITROM CEYLON
GUNPOWDER LICSI EARL GREY
GYOKURO MANGÓ ENGLISH BREAKFAST
JÁZMIN NARANCS IRISH BREAKFAST
NEPÁLI ZÖLD TEA EPER ROOIBOS
BARACK BAI MU DAN PIROS TEA
SENCHA SONG YANG YIN HOU LEMONGRASS
SHINCHA XUE LONG BORSMENTA

SPEARMINT
CHAI
FAHÉJ
KAMILLA
GYÓGYNÖVÉNY TEA
ZACSKÓS TEA

MEGJEGYZÉS:  
Az adatok ebben a táblázatban csak tájékoztató jellegűek és eltérhetnek egyéni ízlés, a használt tea/kávé márkája és frissessége szerint. Kedvenc 
teái és kávéi különböző fajtáinak kipróbálásával meghatározhatja a hőfokot és főzés időtartamát, amely az ízlésének legjobban megfelel.



Kezelés
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Első használat előtt 

A vízforralóról távolítson el minden csomagoló-
anyagot és reklámcímkét. Első üzembe helyezés 
előtt javasolt a vízforralót hideg ivóvízzel meg-
tölteni a maximum jelzésig, forrásba hozni a BOIL 
BLACK TEA 100° gombbal, majd a vizet kiönteni. 
A vízforraló csak akkor helyezhető üzembe, ha 
alátétre van helyezve, amely a hálózati aljzathoz 
csatlakozik. A vízforraló a forráspont vagy beállí-
tott hőfok elérése után önműködően kikapcsol.

A vízforraló használata

1. A vízforraló feltöltése előtt vegye le az alátétről 
és nyissa ki a fedelet a fedélnyitó gombbal. A víz-
forralót töltse fel a kívánt mennyiségű vízzel. 
Ügyeljen ara, hogy a víz szintje a minimum (MIN 
– 500 ml) és maximum (MAX – 1700 ml) jelzés 
között legyen. A túl kevés víz következménye 
a vízforraló kikapcsolása a forráspont vagy beál-
lított hőfok elérése előtt. 

2. Ügyeljen arra, hogy a fedél zárt helyzetben 
legyen. Tegye a vízforralót az alátétre megfelelő 
helyzetben. Szúrja a tápkábelt a 230/240  V alj-
zatba. Egy percre a START/CANCEL gomb és 
a BOIL BLACK TEA 100° gomb kéken kivilágítódik 
és hangjelzés hallatszik (kb 2 másodpercig). Ha 
nem nyomja le a START/CANCEL gombot egy 
percig, a gombok kivilágítása kialszik.

MEGJEGYZÉS:  
Ha lenyomja a START/CANCEL gombot 
(anélkül, hogy lenyomná a hőfokbeál-
lítás gombot), a START/CANCEL gomb 
pirosan világítódik ki, a BOIL BLACK TEA 
100° kéken világítódik ki és elindul a víz-
forralás. 

3. Válassza ki a kívánt hőfokot Celsius fokban 
az öt hőfok-gomb egyikének (80°, 85°, 90°, 95°, 
100°) lenyomásával. A vonatkozó gomb és 
a START/CANCEL gomb kéken kivilágítódik.

MEGJEGYZÉS:  
A KEEP WARM funkció aktiválható víz-
forralás előtt, közben vagy után (lsd 
9.old.).

4. Nyomja meg a START/CANCEL gombot, ez 
a gomb pirosan kivilágítódik, a kiválasztott hő-
fok gombja kéken világítódik ki és megkezdődik 
a forralás Működés közben ne emelje fel a víz-
forralót az alátétről. Ha a víz eléri a forráspontot 
vagy a beállított hőfokot, a vízforraló levétele 
előtt győződjön meg, hogy kikapcsolt. Ha aktív 
a KEEP WARM funkció, a vízforraló önműködően 
kikapcsol az alátétről levétel esetén.

5. Amint a víz eléri a beállított hőfokot, három 
hangjelzés hallatszik, a START/CANCEL gomb 
kivilágítás kialszik és a beállított hőfok gombja 
kivilágítva marad egy percig. Ezután a vízforraló 
kikapcsol.

6. Ha aktiválva volt a KEEP WARM funkció, a KEEP 
WARM gomb továbbra is pirosan, a beállított 
hőfok gombja kéken kivilágítva marad, és a víz-
forraló a hőfokot 20 percig tartja. Ezután önmű-
ködően kikapcsol.

7. Ha további melegítés nem szükséges, húzza ki 
a vízforralót a tápkábelt az aljzatból és ürítse ki 
a vízforralót. Ezután a vízforralót újra helyezze az 
alátétre. 
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MEGJEGYZÉS:  
A vízforralás alapértelmezett hőfok-be-
állítása a tápkábel hálózatba csatlakoz-
tatásánál 100°.
- A vízforraló hálózati aljzatból ki-

húzásánál és újra beszúrásánál az 
alapértelmezett hőfok önműködő-
en 100°-ra áll vissza.

- Ha a vízforraló hálózati aljzatba van 
szúrva és más hőfok lett választva, 
akkor ez a hőfok mint alapértel-
mezett lesz a következő forralásnál 
használva. 

FIGYELEM: 

VÍZFORRALÁS KÖZBEN ÉS KÖZVETLE-

NÜL A BEFEJEZÉSE UTÁN NE NYISSA 

KI A VÍZFORRALÓ FEDELÉT. ELLEN-

KEZŐ ESETBEN A VÍZFORRALÓBÓL 

KISZÖKTELLHET A FORRÓ VÍZ. A FEDÉL 

KINYITÁSA ELŐTT VÍZ UTÁNTÖLTÉS CÉL-

JÁBÓL, A VÍZFORRALÓBÓL ÖNTSE KI AZ 

ÖSSZES FORRÓ VIZET. 

MEGJEGYZÉS:  
Ez a vízforraló csak a hozzá kapott alá-
téttel használható. A víz kiöntésénél 
a vízforralóból óvatosan járjon el, mivel 
a forró víz vagy a pára égési sérüléseket 
okozhat. A vizet ne öntse túl gyorsan.

MEGJEGYZÉS:  
A vízforralót mindig úgy töltse meg, 
hogy a víz szintje a minimum (MIN – 500 
ml) és maximum (MAX – 1700 ml) jelzés 
között legyen. A túl kevés víz a vízfor-
raló túl korai kikapcsolását okozza, míg 
a vízforraló maximum jelzés fölé töltése 
a forrásban levő víz kiszöktellését okoz-
hatja. 

Védelem üresben működtetés esetén

Ez a vízforraló védelmi eszközzel rendelkezi, ami 
túlmelegedés ellen védi túl kevés vízzel működ-
tetés esetén.
Ha ilyen helyzet áll fenn, a vízforraló melegí-
tése leáll és folyamatos hangjelzés hallatszik.  
A START/CANCEL és a KEEP WARM gomb pirosan 
fog villogni. Ilyen esetben a vízforralót húzza ki 
a tápkábelt az aljzatból és újbóli megtöltése előtt 
hagyja kihűlni. Amint a vízforraló eléggé kihűl, 
a biztonsági védelem önműködően kikapcsol. 

A védelem növelése érdekében a vízforraló 
további hővédelemmel rendelkezik. Ha túlme-
legedne, a vízforraló önműködően kikapcsol, 
a további károsodás elkerülése végett. Ha ilyen 
helyzet áll elő, adja le a vízforralót szakszerviz-
ben.

FIGYELEM: 

EZ A BERENDEZÉS KIZÁRÓLAG 

JÓMINŐSÉGŰ IVÓVÍZ FORRALÁSÁRA 

ÉS MELEGÍTÉSÉRE SZOLGÁL. SOHA SE 

HASZNÁLJA BÁRMILYEN MÁS FOLYA-

DÉK VAGY ÉLELMISZER MELEGÍTÉSÉRE 

VAGY FORRALÁSÁRA ÉS A VÍZFORRALÓ-

BA SOHA SE TEGYEB TEÁT VAGY KÁVÉT. 

VÍZFORRALÁS ELINDÍTÁSA ELŐTT BIZ-

TOSÍTANI KELL, HOGY A FEDÉL CSUKVA 

LEGYEN.
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Karbantartás és tisztítás
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

A berendezés tisztítása előtt mindig húzza ki 
a hálózati aljzatból a tápkábel dugaszát.

Kivehető vízkő-szűrő

A KE 8010 vízforraló kivehető szűrőszitával ren-
delkezik a vízkő kiszűrésére a víztisztaság növe-
lése érdekében. Ha a szűrőből el akarja távolítani 
a vízkövet, nyissa ki a fedelet és vegye ki a szűrőt 
a vízforralóból felfelé tolva. 

A szűrőt ronggyal vagy kefével tisztítsa meg fo-
lyó víz alatt. Ha vissza akarja tenni a szűrőt, tolja 
vissza a műanyag menetbe a vízforraló kifolyó-
csöve mögött és tolja lefelé úgy, hogy jól illesz-
kedjen.

Az ásványi lerakódások eltávolítása 

Az ásványi lerakódások egy idő után a vízforra-
ló belső részének és a vízszint-jelzés nemkívánt 
elszíneződését okozhatja. A lerakódásokat spe-
ciális tisztítóeszközzel távolítsa el, amiket vá-
sárlóközpontok vagy üzletházak többségében 
beszerezhet. 

Alternatív eljárás:

1. A vízforralót töltse meg kétharmadáig egy rész 
ecet és két rész ivóvízzel, hozza forrásba és hagy-
ja állni másnapig. 

2. Ürítse ki a vízforralót, töltse meg tiszta vízzel, 
hozza forrásba, majd öntse ki. Ismételje meg az 
eljárást, míg a vízforraló nem lesz teljesen tiszta 
és használatra kész. 

A külső felületek tisztítása

A külső felületet nedves ronggyal törölheti át, 
majd áttörölheti lágy és száraz ronggyal.

MEGJEGYZÉS:  
Tekintettel arra, hogy a szűrő idővel el-
romolhat, rendszeresen ellenőrizze és 
sérülés esetén cserélje ki.

MEGJEGYZÉS:  
A vízforraló belsejének vagy külsejének 
tisztítására ne használjon vegyi anyago-
kat, drótszivacsot vagy durva tisztító-
szereket.

FIGYELEM: 

A BERENDEZÉS SÉRÜLÉSÉNEK ELKERÜ-

LÉSE VÉGETT NE HASZNÁLJON ALAP-

VETŐ TISZTÍTÓSZEREKET; A TISZTÍTÁST 

FINOM RONGGYAL ÉS GYENGE TISZTÍ-

TÓSZERREL VÉGEZZE.

VIGYÁZAT: 

A VÍZFORRALÓT, A TÁPELLÁTÓ ALÁTÉ-

TET, A TÁPKÁBELT ÉS A DUGASZT SOHA 

SE MERÍTSE VÍZBE. 

ÜYGELJEN ARRA, HOGY A VÍZFORRALÓ 

ALSÓ RÉSZE, AZ ALÁTÉT, A TÁPKÁBEL ÉS 

A DUGASZ SOHA SE KERÜLJÖN ÉRINTKE-

ZÉSBE NEDVESSÉGGEL.

Tárolás

A vízforraló elrakása előtt biztosítsa, hogy ki le-
gyen kapcsolva, tiszta és száraz legyen. Ügyeljen 
arra, hogy a fedél biztonságosan legyen zárt 
helyzetben. A tápkábelt tekerje a tartó köré az 
alátét alsó részén. A vízforralót függőlegesen 
tegye az alátétre. A vízforraló fedelére ne tegyen 
semmilyen tárgyat. 
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MEGJEGYZÉS:



Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos es 
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet 
és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása 
segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén az 
illetékesekhez, a helyi hulladékgűyjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

A szöveg és műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.
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VARIABLE TEMPERATURE
K E T T L E

Z důvodu neustálého zdoko-
nalování designu a dalších 
vlastností se může vámi za-
koupený výrobek mírně lišit 
od výrobku uvedeného na 
obrázcích v tomto návodu.

Z dôvodu neustáleho zdoko-
naľovania dizajnu a ďalších 
vlastností sa môže vami za-
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na 
obrázkoch v tomto návode.

A kivitel és más jellemzők fo-
lytonos fejlesztése miatt az 
Ön által megvásárolt termék 
kissé eltérhet e útmutató ké-
pein ábrázolt terméktől.




