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NL Fast waterkoker 
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN
 ■ Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt, alsook 
door personen met een lichamelijke of geestelijke handicap, of onervaren 
personen, op voorwaarde dat ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn 
over het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. De 
reiniging en het gebruikersonderhoud van het apparaat mag niet door kinderen 
worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht. Houd 
het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat 
kinderen niet met het apparaat spelen.

 ■ Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, moet u controleren 
of de nominale spanning overeenkomt met de elektrische spanning van het 
stopcontact.

 ■ Sluit de ketel alleen op een geaard stopcontact aan.
 ■ De ketel is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke plaatsen zoals:

 –  personeelskeuken in winkels, kantoren en andere werkplekken;
 – boerderijen;
 –  hotel- of motelkamers en andere woonruimtes;
 –  logies met ontbijt.
 ■ Plaats de waterkoker niet op vensterbanken, aanrechten of op een onstabiele 
ondergrond. Plaats de waterkoker altijd op een droge, gelijke, harde en stabiele 
ondergrond.

 ■ Plaats het apparaat niet op of in de buurt van apparaten die een bron van warmte 
zijn.

 ■ De waterkoker niet in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad 
gebruiken.

 ■ Maak de waterkoker of zijn basis niet schoon onder stromend water en dompel de 
waterkoker of basis niet onder in water of een andere vloeistof.

 ■ Gebruik de waterkoker alleen met de basis die werd meegeleverd. 
 ■ Gebruik de waterkoker uitsluitend voor het aan de kook brengen van drinkwater. 
Gebruik de waterkoker niet om andere vloeistoffen of levensmiddelen te 
verwarmen. 

 ■ Neem de waterkoker altijd van de basis voordat u hem vult. 
 ■ Als u de waterkoker vult, moet u ervoor zorgen dat het waterpeil ten minste tot 
aan de markering Minimum komt en de markering Maximum niet overschrijdt. Als 
de waterkoker te vol is, kan er kokend water uit de waterkoker vloeien. 
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 ■ Zorg dat er geen water op de connector wordt gemorst bij het plaatsen/verwijderen 
van de waterkoker op/van de basis.

 ■ Controleer of het deksel goed vastzit voordat de waterkoker wordt ingeschakeld. 
Open het deksel niet terwijl het water kookt.

Opgelet:
Incorrect gebruikt kan letsel veroorzaken.

 ■ Het oppervlak van het verwarmingselement en ketellichaam blijft na gebruik 
warm door restwarmte. Raak het hete oppervlak niet aan. Gebruik het handvat 
voor het opheffen en verplaatsen van de waterkoker.

 ■ Wees vooral voorzichtig bij het gieten van water uit de waterkoker om brandwonden 
door het kokende water of stoom te vermijden.

 ■ Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat zonder toezicht achterlaat, 
na gebruik of als u het wilt schoonmaken. 

 ■ Reinig de waterkoker volgens de instructies in het hoofdstuk Reiniging en 
onderhoud. 

 ■ Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan aan de stekker, niet aan het 
snoer. Anders kan dit het netsnoer of het stopcontact beschadigen. 

 ■ Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan vervangen bij een professioneel 
Service Center. Het is verboden om de waterkoker te gebruiken als de stekker 
beschadigd is.

 ■ Om het risico op letsel door elektrische schokken te voorkomen, mag u  de 
waterkoker niet zelf repareren of aanpassen. Laat alle reparaties of aanpassingen 
door een erkend Service Center uitvoeren. Door te knoeien met het apparaat loopt 
u het risico dat uw wettelijke rechten als gevolg van tegenvallende prestaties of 
kwaliteitsgarantie vervallen.
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NL Fast waterkoker 
Handleiding

 ■ Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs als u vertrouwd bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. Gebruik 
het apparaat alleen op de wijze die in deze handleiding is beschreven. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats waar ze gemakkelijk kan 
worden gevonden voor toekomstig gebruik. 

 ■ Wij raden aan om de originele kartonnen doos, het verpakkingsmateriaal, de aankoopbon en verklaring van de verkoper of garantiekaart te 
bewaren, voor ten minste de duur van de wettelijke aansprakelijkheid voor onbevredigende prestaties of kwaliteit. als u het apparaat wilt 
transporteren, raden wij u aan om het apparaat te verpakken in de originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN DE FAST WATERKOKER 
A1 Deksel
A2 Tuit met uitneembare filter
A3 Markering waterpeil
A4 Basis met een centrale connector

A5 Knop om deksel te openen
A6 Handgreep
A7 0/I-schakelaar (uit/aan) met indicatielampje

VOOR HET EERSTE GEBRUIK VAN DE FAST WATERKOKER
1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de fast waterkoker en zijn basis A4. 
2. Vul de waterkoker met schoon water, tot de markering Max. Kook het water en leeg de inhoud van de waterkoker. Herhaal dit proces 2–3 keer. 

Opmerking: 
Om water in de Fast waterkoker aan de kook te brengen, volg de instructies in het hoofdstuk Gebruik van de waterkoker.

3. De waterkoker is nu klaar voor gebruik.

GEBRUIK VAN DE FAST WATERKOKER
1. Stel de gewenste lengte van het netsnoer in en duw het in de groef in de basis A4. Plaats de basis A4 op een stabiel, effen en schoon 

oppervlak.
2. Vul de waterkoker met de gewenste hoeveelheid water. U kunt de waterkoker door de uit vullen A2 of via de opening na het openen van het 

deksel A1. Om het deksel A1 te openen, druk op de knop A5. Het waterpeil moet ten minste de markering Min. (0,5 l) bereiken, maar mag 
niet de markering Max. overschrijden (1,7 l). Na het vullen van de ketel, sluit het deksel A1.

Opgelet:
Vul de waterkoker niet wanneer deze op de basis A4 is geplaatst. 

3. Plaats de waterkoker op de basis A4. Steek de stekker in het stopcontact en schuif de schakelaar A7 naar stand I (Aan) om de waterkoker in te 
schakelen. Het lampje zal oplichten.

Opgelet:
Schakel de waterkoker niet in wanneer deze leeg is. Als de waterkoker incorrect wordt gebruikt, kan dit een negatieve invloed hebben 
op de levensduur. Als u  per ongeluk de waterkoker zonder water inschakelt, dan zal de thermostaat, nadat deze een bepaalde 
temperatuur heeft bereikt, het elektrische circuit onderbreken. De schakelaar A7 zal naar de stand 0 (Uit) worden bewogen en het 
lampje zal worden uitgeschakeld. De waterkoker kan na enkele minuten opnieuw worden gebruikt, zodra de waterkoker is afgekoeld.

4. Zodra het water kookt, wordt de waterkoker automatisch uitgeschakeld en gaat het lampje uit. 

Opmerking: 
De werking van de waterkoker kan op elk moment worden onderbroken door de schakelaar A7 in de stand 0 (Uit) te zetten.

5. Giet het gekookte water in een voorbereide container, kopje of mok. Zorg dat de waterkoker in een verticale stand blijft wanneer deze wordt 
verplaatst, vooral als deze tot de markering Max. is gevuld. 

6. Als u de waterkoker wilt bijvullen, wees dan vooral voorzichtig wanneer u het deksel A1 opent om brandwonden door de ontsnappende 
stoom te vermijden. 

7. Na gebruik van de waterkoker haalt u de stekker uit het stopcontact. Leeg de waterkoker en laat deze afkoelen.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
 ■ Vóór het reinigen, zorg ervoor dat de waterkoker is uitgeschakeld, losgekoppeld van het stopcontact, en laat de waterkoker afkoelen.
 ■ Om de externe delen van de waterkoker schoon te maken, gebruikt u het beste een droge doek of een doek gedrenkt in een zwakke oplossing 

van neutrale allesreiniger. Na gebruik van afwasmiddel, veeg het oppervlak schoon met een vochtige doek en wrijf droog.
 ■ Gebruik alleen een droge doek om de basis A4 schoon te maken.
 ■ Gebruik nooit oplosmiddelen, schuurmiddelen, enz.

De filters reinigen
 ■ De uitneembare filter dient om kalkaanslag op te vangen en voorkomt dat deze aanslag in uw beker terechtkomt. Maak de filter regelmatig 

onder stromend water schoon, gebruik hiervoor een fijne nylon borstel, of dompel deze enkele uren in azijn-/wateroplossing onder 
(aanbevolen verdunning 1:2). Na gebruik van de oplossing, spoel de filter onder schoon stromend water. 
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Kalkafzetting verwijderen
 ■ Kalkafzetting in de waterkoker kan een negatieve invloed hebben op de levensduur, het is dus belangrijk om deze kalkafzetting regelmatig 

te verwijderen, op basis van hoe vaak de waterkoker wordt gebruikt. Voor standaard gebruik (3 tot 5 keer per dag) raden we de volgende 
intervallen aan: 

 –  eenmaal per maand voor gebieden met hard en zeer hard water; 
 –  eenmaal per twee maanden voor gebieden met zacht en middelhard water. 
 ■ Om kalkafzettingen te verwijderen kunt u het volgende gebruiken:

 –  8% witte azijn, verkrijgbaar in winkels. Vul de waterkoker met 1 liter water en ¼ liter azijn. Breng de oplossing aan de kook en laat deze 
gedurende 2 uur inwerken. Leeg vervolgens de ketel en voordat u de waterkoker opnieuw gebruikt, moet u vier tot vijf keer schoon water 
koken.

 –  citroenzuur Kook 1 liter water in de ketel, voeg 30 g citroenzuur aan het gekookte water toe en laat de oplossing ongeveer 30 minuten 
inwerken. Leeg vervolgens de ketel en voordat u de waterkoker opnieuw gebruikt, moet u vier tot vijf keer schoon water koken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Nominaal spanningsbreik ...................................................................................................................................................................................................................220–240 V 
Nominale frequentie  ...............................................................................................................................................................................................................................50/60 Hz
Nominaal ingangsvermogen .................................................................................................................................................................................................... 1 850–2 150 W
Capaciteit .............................................................................................................................................................................................................................................................. 1,7 l

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische specificaties te wijzigen.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE OVER DE VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Breng de gebruikte verpakkingsmaterialen naar een locatie voor afvalverwijdering in uw gemeente.

VERWIJDEREN VAN GEBRUIKT ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH MATERIAAL
Dit symbool op de producten en/of begeleidende documenten betekent dat de gebruikte elektrische en elektronische producten 
niet samen met het algemeen huisvuil mogen verwijderd worden. Voor het correct verwijderen, vernieuwen en recyclen moet 
u deze apparatuur naar een inzamelpunt brengen Als alternatief, in sommige staten van de Europese Unie of andere Europese 
landen kunt u uw apparaten terugbrengen naar de lokale winkelier wanneer u een gelijksoortig nieuw apparaat koopt.
De correcte verwijdering van dit product helpt om waardevolle natuurlijke hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke 
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen voortvloeien uit onjuiste afvalverwerking. 
Vraag uw lokale autoriteiten of opvangvoorziening voor meer informatie.

In overeenstemming met de nationale regelgeving kunnen er sancties worden opgelegd als dit soort afval incorrect wordt verwijderd.
Voor zakelijke entiteiten in landen van de Europese Unie
Als u wilt beschikken over elektrische of elektronische apparaten, vraag uw dealer of leverancier voor de nodige informatie.
Verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is van toepassing in de Europese Unie. Als u  dit product wilt verwijderen, vraag dan de nodig informatie over het correct 
verwijderen aan de gemeente of verkoper.

Dit product voldoet aan alle fundamentele eisen van EU-richtlijnen waarop het betrekking heeft.


