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2 GRATULÁLUNK

Gratulálunk 
az új KE 4012 vízforraló megvásárlásához.



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

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ KE 4012 VÍZFORRALÓ HASZNÁLATÁHOZ

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÉS 
ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE.
• A berendezés üzembehelyezése előtt 

gondosan olvassa el a használati 
útmutató utasításait és őrizze meg 
későbbi szükség esetére.

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

• Kisgyermekek megfulladásának 
elkerülése érdekében távolítsa 
el a berendezés tápkábelének 
védőcsomagolását és biztonságosan 
semmisítse meg.

• Ezt a berendezést csak ivóvíz forralására 
tervezték. Soha se használja más 
folyadék vagy élelmiszer melegítésére. 
A berendezést csak olyan célokra 
használja, amire szolgál. Ne használja 
kint.

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

• A berendezést ne használja a mosogató 
csepegtetőtálcáján.

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

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

• A hálózati aljzatba csatlakoztatás és 
bekapcsolás előtt győződjön meg, hogy 
a készülék helyesen van összeállítva. 
Tartsa be az utasításokat a használati 
útmutatóban. 

• A vízforralót csak azzal a talppal 
használja, amelyik ehhez a típushoz 
készült. Az ehhez a vízforralóhoz kapott 
talpat ne használja más vízforralóhoz.

• Ez a berendezés nem külső időzítővel 
vagy különálló távirányítóval való 
használatra van tervezve.

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

• A fedőre ne tegyen semmilyen tárgyakat. 
• Ha a vízforralót nem használja, vagy azt 

felügyelet nélkül hagyja, tisztítani, vagy 
más helyre áthelyezni kívánja, a tápkábel 
dugót húzza ki az áramhálózatból.

• Különös óvatossággal járjon el a forró víz 
kiöntésénél, mivel a forró víz és a pára 
égési sérülést okozhatnak. A vizet ne 
öntse túl gyorsan. 

• A forralót, a talpat, a tápkábelt és 
tápkábel dugót ne mossa folyó víz alatt 
és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

• Ha a vízforraló be van kapcsolva, ne 
vegye le a talpról. Győződjön meg, hogy 
a vízforraló ki van kapcsolva a vízforraló 
levétele előtt.

• Ne manipuláljon a berendezéssel, ha az 
be van kapcsova.
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• Ne nyissa fel a fedőt működtetés közben.
• A vízforraló feltöltésénél tartsa be 

a minimum és maximum vízszintet. 
A túltöltött forralóból a forró víz 
kifröccsenhet! Ne manipuláljon a forraló 
fedőjével, ha a víz forr.

• A berendezést tartsa tisztán. További 
információkat a Karbantartás és tisztítás 
fejezetben talál.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN ELEKTROMOS ESZKÖZ HASZNÁLATÁHOZ

• A berendezés csak otthoni használatra 
készült. A berendezést ne használja 
más célra, mint amire tervezték. 
A berendezést ne használja járműben 
vagy hajón. Ne használja a berendezést 
a szabadban. Ellenkező esetben 
a berendezés károsodása vagy sérülés 
veszélye fenyeget. 

• Használat előtt teljesen tekerje le 
a tápkábelt.

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

• Ezen berendezést nem csökkent fi zikai, 
szellemi vagy mentális képességű vagy 
korlátozott tapasztalatú és tudású 
személyeknek tervezték (beleértve 
gyerekek), ha nincsenek felügyelet 
alatt vagy nem kaptak tájékoztatást 
a berendezés használatára vonatkozóan 
a biztonságukért felelős személytől.

• A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük, 
hogy biztosítsa, a berendezéssel nem 
fognak játszani.

• Javasolt a berendezés rendszeres 
ellenőrzése. A berendezést ne használja, 
ha bármilyen módon sérült vagy rossz 
a tápkábel vagy a dugója. Minden javítást 
bízzon a legközelebbi szakszervizre.

• Bármilyen más karbantartást a tisztítás 
kivételével szakszervizre kell bízni.

• A jobb védelem biztosítása érdekében 
elektromos berendezések használata 
esetén javasolt a vonatkozó áramkörbe 
áramvédő telepítése, 30 mA-t túl nem 
lépő maradékáram kapacitással. Az 
áramvédő telepítése a legőzölés vagy 
más a (fűtőelem megrepedése esetén 
kiszöktellő) forró víz miatt égési sérülés 
veszélyének csökkentése érdekében 
javasolt. Ha az áramkör ilyen védelemmel 
már rendelkezik, ezt a fi gyelmeztetést 
tekintse tárgytalannak. A szükséges 
tájékoztatást kérje villanyszerelőjétől. 

• Biztonsági okokból a berendezést 
közvetlenül saját áramkörbe javasolt 
szúrni, más készülékektől külön. Nem 
javasolt elosztó vagy hosszabbító 
használata. 

A FORRALÓT, A TALPAT, A TÁPKÁBELT ÉS TÁPKÁBEL DUGÓT NE MOSSA FOLYÓ VÍZ 
ALATT ÉS NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.

A VÍZFORRALÓT NE HASZNÁLJA FERDE FELÜLETEN.  NE MOZGASSA  
A VÍZFORRALÓT, AMÍG A TALPRA VAN HELYEZVE ÉS BE VAN KAPCSOLVA.
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ISMERKEDJEN MEG A KE 4012 VÍZFORRALÓVAL

Kivehető szűrő

Csiszolt nemesacél 

Térfogat: 1,7 l

Rejtett fűtőtest

Elforgatható talp 
tápkábel tárolótérrel 

Fedő 
tompított nyitás funkcióval 

Figyelőablak a forraló fedőn

Fedélnyitó gomb

Lágy fogantyú

Kétoldali 
vízszint-

jelzés

Kivilágított kapcsoló 
(bekapcsolás – zöld pont/
kikapcsolás – piros pont)

Biztonsági automatikus 
kikapcsolás és túlmelegedés 

elleni védelem a vízforraló víz 
nélküli bekapcsolásánál
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A KE 4012 VÍZFORRALÓ HASZNÁLATA

Első használat előtt
Első használat előtt távolítsa el az összes 
reklámcímkét a vízforralóról. A vízforraló 
első használata előtt meleg ital készítésnél 
előbb a vízforralóban forraljon tiszta vizet. 
A vízforralót töltse meg tiszta vízzel, a vizet 
hagyja felforrni és azután öntse ki. Ezt 3-4-
szer ismételje meg. Azután a vízforraló meleg 
italok készítésére kész. Ha a vízforraló csak 
akkr fog működni, ha a talpra van helyezve, 
ami a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva, 
és a kapcsoló bekapcsolás helyzetben 
van. A víz felforralása után a forraló 
automatikusan kikapcsol.

A vízforraló használata 
1.  A forraló vízzel feltöltéséhez vegye le 

a talpról és nyissa ki a fedőt a fedőnyitó 
gomb lenyomásával. A forralót töltse 
meg a kívánt mennyiségű vízzel. 
A forralót ne töltse a minimum jelzés 
alá vagy a maximum jelzés fölé. A túl 
kevés víz miatt a vízforraló kikapcsol a víz 
felforralása előtt. A túltöltött forralóból 
a forró víz kifröccsenhet!

2. Csukja le a fedőt és győződjön meg, hogy 
jól le van zárva. A forralót tegye a talpra. 
A tápkábelt csatlakoztassa a 230 V hálózati 
aljzatba.

3. Kapcsolja be a kapcsoló bekapcsolás 
helyzebe kapcsolásával. Bekapcsolás után 
a kapcsoló körül kivilágítódik.

A vízforralót ne töltse meg vízzel úgy, hogy 
az még a talpon van. A forralót ne töltse 
a minimum jelzés alá vagy a maximum jelzés 
fölé. A túl kevés víz miatt a vízforraló kikapcsol 
a víz felforralása előtt. A túltöltött forralóból 
a forró víz kifröccsenhet!

MEGJEGYZÉS

A vízforraló csak a kapott talppal használható. 
A víz kiöntésénél legyen óvatos, hogy ne 
forrázza le magát a forró vízzel. A vizet ne öntse 
túl gyorsan.

MEGJEGYZÉS

A víz felforralása után a vízforraló 
automatikusan kikapcsol. Vegye le a forralót 
a talpról és öntsön vizet csészébe, pohárba 
vagy más edénybe. Az újabb vízforraláshoz 
néhány másodpercet várni kell, amíg lehűl 
a fűtőtest.

A forralót víz nélkül ne kapcsolja be. 
A berendezés helytelen használatával 
csökkenti annak élettartamát.

Ha nem fogja használni a forralót, húzza ki 
a tápkábelt a hálózati aljzatból. A vízforralót 
a talpon hagyhatja, ha nem használja.

EZT A BERENDEZÉST CSAK IVÓVÍZ FORRALÁSÁRA TERVEZTÉK. A BERENDEZÉST 
NE HASZNÁLJA MÁS FOLYADÉK VAGY ÉLELMISZER FORRALÁSÁRA. A VÍZFORRALÓ 
BEKAPCSOLÁSA ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG, HOGY A FEDŐ JÓL LE VAN ZÁRVA.

NE MANIPULÁLJON A FEDŐNYITÓ GOMBBAL VÍZFORRALÁS KÖZBEN VAGY 
A MELEGÍTÉS BEFEJEZÉSE UTÁN. A FORRÓ VÍZ KISZÖKTELLHET A FORRALÓBÓL. 
A FEDŐ KINYITÁSA ELŐTT ÖNTSE KI A FORRRALÓ TARTALMÁT 
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Biztonsági védelem a forraló víz nélküli bekapcsolásánál
A forraló biztonsági berendezéssel 
rendelkezik, ami védi túlmelegedés miatti 
károsodás ellen túl kevés víz vagy víz nélküli 
használatnál. Ha a vízforralót véletlenül 
kevés vízzel vagy víz nélkül kapcsol be, 
bizonyos hőfok elérése után a biztonsági 
berendezés automatikusan kikapcsolja 
a vízforralót. Ilyenkor a forralót nem lehet 
újra bekapcsolni. A kapcsolót kapcsolja 
kikapcsolás helyzetbe és a vízforralót 
feltöltése előtt hagyja kihűlni. 

Miután kihűlt, a vízforralót újra be lehet 
kapcsolni. A biztonsági berendezés 
automatikusan visszaállítódik. A nagyobb 
biztonság érdekében a vízforraló tartalék 
hőbiztosítékkal rendelkezik. Ha csődöt mond 
a biztonsági berendezés és túlmelegszik 
a vízforraló, visszafordíthatatlan automatikus 
kikapcsolás következik be, hogy megelőzze 
a vízforraló további károsodását. Ha 
a berendezés javítást igényel, forduljon 
a szakszervizhez.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A forraló tisztítása előtt előbb mindig húzza 
ki a tápkábelt. 

Kivehető szűrő
A KE 4012 vízforraló kivehető szűrővel 
rendelkezik, ami a lerakódások felfogására 
szolgál. A lerakódások eltávolításához 
a szűrőből a szűrőt vegye ki és tisztítsa 
meg folyó meleg víz alatt konyhai 
mosogatószerrel. A szűrő felhelyezéséhez 
egyszerűen szúrja a szűrőt vissza a forraló 
kiöntőnyílásán levő helyére.

A szűrő a hosszantartó használat miatt 
károsodott. Rendszeresen ellenőrizze, hogy 
a szűrő nem károsodott-e. Ilyen esetben lépjen 
kapcsolatba a Catler szakszervizzel a szűrő 
kicserélése érdekében. 

MEGJEGYZÉS

A fűtőtest a talpban minőségi nemesacélból 
készült. Barna foltok, amelyek a használatnál 
jelentkezhetnek, a forralt vízből kioldódó 
mészkő-lerakódások. Nem rozsdáról van szó. 

MEGJEGYZÉS

A mészkő-lerakódások eltávolítása
A csapvíz ásványi anyagokat tartalmaz, 
amelyek a forralóban és a vízszintjelzőben 
lerakódhatnak és idővel megbarnulhatnak. 
A lerakódások a következőképpen 
távolíthatók el:

1.  A vízforralót töltse meg 2/3-áig - 1 rész 
ecettel és 2 rész vízzel. A z oldatot forralja 
fel és hagyja a vízforralóban az éjszakára.

2.  A vízforralót ürítse ki és azután 
a vízforralót forralja át kétszer tiszta vízzel. 
Azután a vízforraló további használatra 
kész.

A külső borítás tisztítása
A vízforraló külső borítását megtörölheti 
nedves ronggyal és fi nom száraz ronggyal.

A borítás tisztítására ne használjon vegyi 
anyagokat, drótszivacsot vagy súrolószereket.

MEGJEGYZÉS

Tárolás
Győződjön meg, hogy a forraló ki van 
kapcsolva, meg van tisztítva és száraz, mielőtt 
elrakja. Győződjön meg, hogy a fedő jól le 
van zárva. Tekerje fel na tápkábelt a tartó 
körül a talp alsó részén. 
A vízforralót függőlegesen tegye el és soha 
se tárolja a fedőre állítva. 

A VÍZFORRALÓT ÉS SE AZ ALSÓ RÉSZÉT ÉS A TARTOZÉKOKAT NE SZÖKTELLJE 
VÍZZEL VAGY MÁS FOLYADÉKKAL.
A FORRALÓT, A TALPAT, A TÁPKÁBELT ÉS TÁPKÁBEL DUGÓT NE MOSSA FOLYÓ VÍZ 
ALATT ÉS NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA 
VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék 
nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket 
kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek 
visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít 
megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek 
a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy 
a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal 
összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az 
eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat 
a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és minden 
módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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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.
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