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SI Električni grelnik vode
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
■ Osebe s telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in več, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo 

to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo 
potencialne nevarnosti. Čiščenja in vzdrževanja naprave, ki ju praviloma opravlja uporabnik, ne smejo 
izvajati nenadzorovani otroci mlajši od 8 let. Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, 
mlajših od 8 let. Otroci naj se ne igrajo z napravo.

■ Grelnik je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih mestih, kot so:
– kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
– hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
– kmetije;
– objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.

■ Grelnika ne postavljajte na okenske police, pomivalno korito ali na nestabilne površine. Vedno ga 
postavite na suho, ravno in stabilno površino.

■ Grelnika ne postavite na ali blizu električnega ali plinskega štedilnika, blizu odprtega ognja, ali kakšnih 
drugih naprav, ki so vir toplote. 

■ Preden grelnik priključite v električno vtičnico, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna 
z napetostjo v vtičnici.

■ Grelnik priključite le v ustrezno ozemljeno vtičnico.
■ Grelnik uporabljajte le skupaj s podnožjem, ki je bilo priloženo. 
■ Grelnika nikoli ne uporabljajte v neposredni bližini kadi, tuša ali bazena.
■ Grelnika ali njegovega podnožja ne splakujte pod tekočo vodo, niti ju ne potapljajte v vodo ali drugo 

tekočino.
■ Grelnik uporabljajte izključno za segrevanje pitne vode. Ne uporabljajte ga za segrevanje drugih 

tekočin ali živil. 
■ V  grelnik ne točite vode, če je postavljen na podnožju. Pred polnjenjem, grelnik vedno odstranite 

s podnožja. Pri polnjenju grelnika se prepričajte, da nivo vode sega vsaj do oznake minimalnega nivoja 
in, da ne sega čez oznako za maksimalni nivo. Če v grelnik nalijete preveč vode, lahko odvečna vrela 
voda uhaja ven. 

■ Pazite, da ob postavljanju ali odstranjevanju električnega grelnika na/s podnožja, ne polijete vode na 
priključek.

■ Pred vklopom grelnika preverite, če je pokrov zaprt. Pokrova med vrenjem vode ne odpirajte, ali ga 
kakorkoli premikajte.

Opozorilo: 
Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb. 
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■ Dokler v  grelniku ni vode, ga ne poskusite vklopiti. Nepravilna uporaba naprave lahko negativno 
vpliva na njeno dolžino življenjske dobe. V primeru, da ste ga zagnali brez vode, ima grelnik varnostni 
mehanizem, ki ga ščiti pred poškodbami.

■ Površina grelnega elementa in grelnika je zaradi preostale toplote po uporabi še vedno vroča. Vroče 
površine se ne dotikajte. Za dviganje in prenašanje grelnika uporabite ročaj.

■ Še posebej bodite previdni, ko vodo zlivate iz grelnika, kajti obstaja nevarnost, da bi se oparili ali opekli.
■ V vroč grelnik ne zlivajte ledeno mrzle vode.
■ Če grelnika ne uporabljate, ali ga boste pustili brez nadzora, prav tako pa tudi pred premikanjem ali 

čiščenjem, napajalni kabel vedno izključite iz vtičnice. 
■ Grelnik redno čistite. Napravo čistite skladno z navodili v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.
■ Grelnik iz vtičnice izključite tako, da primete vtič napajalnega kabla, ne pa sam napajalni kabel. Drugače, 

lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico. 
■ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščeni serviser ali druga podobno 

usposobljena oseba, to bo preprečilo nastanek nevarne situacije. Če je napajalni kabel poškodovan, 
naprave ne smete uporabljati.

■ Da bi se izognili nevarnosti poškodb zaradi električnega udara, grelnika ne popravljajte ali prilagajajte 
sami. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni servisni center. S  poseganjem v  napravo 
tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega zahtevka v primeru 
neustreznega delovanja naprave.
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SI Električni grelnik vode
Uporabniški priročnik

■	 Pred uporabo naprave pozorno preberite uporabniški priročnik, tudi, če ste že 
seznanjeni z  delovanjem podobnih naprav. Napravo uporabljajte le na način, 
ki je opisan v  tem uporabniškem priročniku. Uporabniški priročnik hranite na 
varnem mestu, kjer ga boste kadarkoli lahko enostavno uporabili. 

■	 Priporočamo, da kartonasto škatlo, v  kateri je bil izdelek, ostalo embalažo in 
originalni račun – skupaj z jamstvom prodajalca in garancijskim listom, hranite 
vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko uveljavljate pravice glede brezhibnosti in 
učinkovitosti delovanja naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem 
shranite v originalno embalažo.

OPIS GRELNIKA VODE
A1 Gumb za odpiranje pokrova
A2 Pokrov
A3 Iztočni kanal 
A4 Cedilo 

(ni ga mogoče odstraniti)
A5 Oznaka nivoja vode

A6 Podnožje s centralnim 
priključkom

A7 Nadzorna plošča
A8 Ročaj
A9 LED lučka v notranjosti grelnika

OPIS NADZORNE PLOŠČE
B1 LED indikatorji nastavljene temperature
B2 Gumb za Vklop/Izklop
B3 Gumb za nastavljanje temperature – 50, 70, 80 ali 90 °C.

PRED PRVO UPORABO GRELNIKA VODE
1. Z grelnika in njegovega podnožja A6 odstranite ves embalažni material. 
2. Grelnik napolnite s čisto vodo do oznake maksimalnega nivoja. Zavrite vodo in jo 

izlijte iz grelnika. Postopek ponovite 2 do 3–krat. 

Opomba:
Vodo zavrite v grelniku tako, kot je opisano v poglavju "Uporaba grelnika 
vode".

3. Grelnik je sedaj pripravljen za uporabo.

UPORABA GRELNIKA VODE
1. Nastavite želeno dolžino napajalnega kabla. Nato napajalni kabel vstavite v utor 

na podnožju A6. Podnožje kotlička A6 postavite na stabilno, ravno in čisto 
površino.

2. S pritiskom na gumb A1 odprite pokrov A2 in nato napolnite grelnik z želeno 
količino vode. Voda mora segati najmanj do oznake minimalnega nivoja (0,5 l), 
hkrati pa ne sme presegati oznake maksimalnega nivoja (2 l). Ko ste ga napolnili, 
zaprite pokrov A2 in se prepričajte, da je pravilno zaprt.

Pozor:
V grelnik ne točite vode, če je postavljen na podnožju A6. 
Ko v grelnik vlivate vodo, obstaja nevarnost brizganja vode iz grelnika. 

3. Grelnika postavite na podnožje A6 in napajalni kabel priključite v  električno 
vtičnico. Ko boste napajalni kabel priključili v električno vtičnico, boste zaslišali 
kratek pisk in LED indikatorji B1 in LED lučka A9 se bojo za trenutek prižgali, 
nato pa boste ponovno zaslišali pisk. Grelnik se bo nato preklopil v  način 
pripravljenosti in bo pripravljen za uporabo. Privzeta nastavitev temperature je 
100 °C.

4. Uporabe grelnika:

4.1 Za segrevanje vode
 Da pričnete proces segrevanja vode, pritisnite gumb B2. Pisk potrdi, da ste 

pritisnili gumb. Grelnik bo pričel segrevati vodo do 100 °C. LED lučka A9 bo 
svetila rdeče. Ko voda začne vreti, se bo grelnika samodejno izklopil. Zaslišali 
boste dva piska in LED lučka A9 se bo ugasnila.

Opomba:
Proces segrevanja vode lahko ob kateremkoli trenutku ustavite, 
s pritiskom na gumb B2.

4.2 Segrevanje vode do določene temperature
■	 Z  gumbom B3 nastavite želeno temperaturo 50, 70, 80 ali 90 °C. Nastavitev 

temperature se spremeni ob vsakem pritisku gumba B3. Vsak pritisk gumba 
spremlja kratek pisk. Nastavitev temperature signalizira prižiganje ustreznega 
LED indikatorja B1. Za pričetek procesa segrevanja vode do določene 
temperature, pritisnite gumb B2. LED lučka A9 bo svetila:
– zeleno, ko temperaturo nastavite na 50 °C;
– modro, ko temperaturo nastavite na 70 °C;
– vijolično, ko temperaturo nastavite na 80 °C;
– oranžno, ko temperaturo nastavite na 90 °C;

 Ko voda začne vreti, se bo grelnik samodejno izklopil. Zaslišali boste dva piska 
in LED lučka A9 se bo ugasnila. LED indikatorB1 ostane prižgan za približno eno 
minuto po izklopu. Nato se izklopi in grelnik se preklopi v način pripravljenosti.

Opomba:
Če temperaturo nastavite z  uporabo gumba B3 in nato ne pritisnite 
gumba B2 za začetek procesa segrevanja, se bo grelnik po 15 sekundah 
preklopil v način pripravljenosti, LED indikator B1 pa se bo ugasnil.
Nastavitev temperature lahko med delovanjem naprave spremenite.
Proces segrevanja vode do določene temperature lahko ob kateremkoli 
trenutku ustavite, s pritiskom na gumb B2.
Če nastavite nižjo temperaturo, kot je trenutna temperatura vode 
v  grelniku, boste po pritisku gumba B2 zaslišali pisk, in grelnik se bo 
samodejno ugasnil.

4.3 Ohranjanje nastavljene temperature vode
■	 Ta način uporabite, ko želite vodo segreti na želeno temperaturo in jo nato 

vzdržati pri tej temperaturi, ali če želite vodo zavreti in jo obdržati toplo. 
■	 Z gumbom B3 nastavite želeno temperaturo 50, 70, 80, ali 90 °C. Ustrezni LED 

indikator B1 se bo prižgal. Gumb B2 pritisnite in ga pridržite za približno 3 
sekunde. Ustrezen LED indikator B1 bo začel utripati, barvna LED lučka A9 se 
bo prižgala, kot je opisano v  točki 4.2 in proces segrevanja vode do določene 
temperature se bo pričel. Ko je nastavljena temperature dosežena, boste zaslišali 
dva piska in grelnik se bo samodejno preklopil v način ohranjanja nastavljene 
temperature vode. V tem načinu, se grelni element samodejno vklopi in izklopi, 
da ohranja nastavljeno temperaturo. Način ohranjanja nastavljene temperature 
vode, se po 30 minutah samodejno izklopi. Zaslišali boste dva piska, LED lučka 
A9 in ustrezen LED indikator B1 se bosta ugasnila, in grelnik se bo preklopil 
v način pripravljenosti. 

■	 Z uporabo zgoraj opisanega načina, je način ohranjanja nastavljene temperature 
vode mogoče nastaviti tudi po predhodnim segrevanjem vode, kot je opisano 
v  točkah 4.1 in 4.2. Če, v  tem načinu, nastavite temperaturo, ki je nižja od 
trenutne temperature vode v  grelniku, boste ob vklopu grenika zaslišali dva 
piska. To signalizira, da je nastavljena temperature že dosežena. Voda se bo 
ohladila do nastavljene temperature, in bo obdržana pri tej temperaturi. Način 
ohranjanja nastavljene temperature vode, se po 30 minutah samodejno izklopi.

■	 Za hiter preklop grelnika iz stanja pripravljenosti v način ohranjanja nastavljene 
temperature vode, pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb B2. Voda bo 
ohranjena pri temperaturi 50 °C.

Opomba:
Če temperaturo nastavite z  uporabo gumba B3 in nato ne pritisnite 
gumba B2 za začetek procesa ohranjanja nastavljene temperature vode, 
se bo grelnik po 15 sekundah preklopil v  način pripravljenosti, LED 
indikator B1 pa se bo ugasnil.
V  načinu ohranjanja nastavljene temperature vode, temperature ni 
mogoče nastaviti.
Proces ohranjanja nastavljene temperature vode lahko ob kateremkoli 
trenutku ustavite, s pritiskom na gumb B2.

Pozor:
Če grelnik ni postavljen na podnožju A6, gumbi na nadzorni plošči A7 ne 
bodo delovali.
Dviganje grelnik s podnožja, bo preklicali vse prejšnje nastavitve. Ko boste 
grelnik postavili nazaj na podnožje A6, boste zaslišali kratek pisk in LED 
indikatorji B1 in LED lučka A9 se bojo za trenutek prižgali, nato pa boste 
ponovno zaslišali pisk. Grelnik se bo nato preklopil v način pripravljenosti 
in bo pripravljen za uporabo. 
Ta grelnik ni namenjen za znanstvene ali laboratorijske namene. Dejanska 
temperatura vode se lahko od nastavljene temperature razlikuje za ±5 °C.

Pozor:
Dokler v  grelniku ni vode, ga ne poskusite vklopiti. Nepravilna uporaba 
naprave lahko negativno vpliva na njeno dolžino življenjske dobe. Če 
prazen grelnik pomotoma vklopite, boste po kratkem času zaslišali pisk, 
LED lučka A9 in grelnik pa se bosta izklopila. Počakajte, da se grelni 
element ohladi. Pri tem boste slišali piska in LED indikatorji B1 in LED 
lučka A9 se bojo za kratek čas prižgali. Grelnik se bo nato preklopil v način 
pripravljenosti in bo pripravljen za uporabo.

5. Vrelo vodo natočite v pripravljeno posodo, skodelico ali vrček. Poskrbite, da bo 
grelnik med prestavljanjem vedno v  pokončnemu položaju, še posebej, če je 
napolnjen z vodo do oznake maksimalnega nivoja. 

6. Če v  grelnik želite dotočiti vodo, bodite še posebej previdni pri odpiranju 
pokrova A2, da se ne oparite z uhajajočo paro. 

7. Če naprave ne boste več uporabljali, izključite napajalni kabel iz vtičnice. 
Izpraznite vsebino in počakajte, da se ohladi.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
1. Odstranjevanje usedlin vodnega kamna
■		 Usedline vodnega kamna, ki se kopičijo v  grelniku, lahko negativno vplivajo 

na njegovo življenjsko dobo, zato je zelo pomembno, da ga čistite skladno 
z  uporabo. Pri standardni uporabi (3 do 5-krat dnevno), priporočamo, da 
usedline vodnega kamna odstranjujete:
– enkrat mesečno, kjer je voda trda ali zelo trda; 
– enkrat na dva ali tri mesece, kjer je voda mehka do srednje trda. 

■	 Usedline vodnega kamna lahko odstranite z:
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– 8 % alkoholnim kisom, ki je običajno na voljo v trgovinah z živili. V grelnik 
natočite 1 liter vode in ¼ litra kisa. Počakajte, da vsebina zavre, nato jo pustite 
v  grelniku delovati še 2 uri. Nato izpraznite grelnik in ga pred nadaljnjo 
uporabo izplaknite tako, da v njem štiri do petkrat zavrete čisto vodo.

– citronsko kislino. Zavrite 1,5 l vode, vanjo dodajte 30 g citronske kisline in 
jo pustite delovati približno 30 minut. Nato izpraznite grelnik in ga pred 
nadaljnjo uporabo izplaknite tako, da v  njem štiri do petkrat zavrete čisto 
vodo.

2. Čiščenje zunanje površine
■	 Pred čiščenje, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Grelnik izpraznite in 

počakajte, da se ohladi.
■	 Zunanje dele grelnika očistite s suho krpo ali s krpo, navlaženo v blagi raztopini 

kuhinjskega detergenta. Po uporabi kuhinjskega detergenta, površino obrišite 
s krpo, navlaženo v čisti vodi, nato površine obrišite s suho krpo.

■	 Za čiščenje podnožja A6uporabljajte le suho krpo.
■	 Za čiščenje ne uporabljajte jeklene volne, čistil z abrazivnim učinkom, bencina in 

drugih topil.

Pozor:
Grelnika ali njegovega podnožja A6 ne splakujte pod tekočo vodo, 
grelnika in podnožja A6 ne potapljajte v vodo ali drugo tekočino.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti ..............................................................................................220−240 V 
Nazivna frekvenca .................................................................................................................... 50/60 Hz
Nazivna vhodna moč ....................................................................................................1 850–2 200 W
Prostornina ...............................................................................................................................................2 l

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehnične specifikacije.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da rabljene 
električne in elektronske opreme ne smete odlagati skupaj 
z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odlaganje, obnovo 
ali recikliranje teh naprav boste poskrbeli tako, da jih boste dostavili 
na predpisanem mestu za odlaganje. Dodatno, v nekaterih članicah 
EU ali drugih evropskih državah, lahko rabljene električne in 
elektronske naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem nameravate 
kupiti novo napravo.
Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne 

vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so lahko 
posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte 
z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v skladu z državnimi predpisi, 
določena denarna kazen.
Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih posvetujte 
s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v EU. Če se želite znebiti te naprave, se o podrobnostih posvetujte pri 
lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


