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AZ ÖN BIZTONSÁGA AZ ELSŐ HELYEN
Tisztában vagyunk vele, milyen fontos a biztonság, ezért a kezdeti 
ötlettől magáig a gyártásig ügyelünk az Ön biztonságára. 
Mindazonáltal kérjük, a készülék használata során óvatosan járjon el, 
és tartsa be a következő utasításokat:

• Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek 
és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális 
képességű személyek csak felügyelet alatt 
használhatják, vagy ha tájékoztatták őket 
a készülék biztonságos használatáról és 
tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

• A gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
• Ha tápkábel sérült, a cserét bízza 

szervizközpontra, hogy elkerülje veszélyes 
helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel 
a készüléket tilos használni.

• A karbantartást és tisztítást gyermekek nem 
végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és 
nincsenek felügyelet alatt. A készüléket és 
a hálózati vezetékét tartsa távol a 8 év alatti 
gyerekektől.

• Ez a készülék háztartásban vagy hasonló 
helyeken való használatra készült, mint például:
– konyhasarok üzletekben, irodákban és más 

munkahelyeken;
– a mezőgazdaságban;
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– szállodák, motelek és más szálláshelyek 
vendégei számára;

– szállást és reggelit biztosító 
vendéglátóhelyeken.

• Ha a kannát túltölti, a forró víz kifröccsenhet.

FIGYELEM: 
ÜGYELJEN RÁ, NEHOGY LEÖNTSE 
A CSATLAKOZÓT, AMIKOR A KANNÁT 
AZ ALAPZATRA TESZI VAGY LEVESZI 
RÓLA.

• Azokat a felületeket, amelyek élelmiszerrel 
érintkeznek, törölje le egy tiszta meleg vízben 
megnedvesített puha szivaccsal. A tisztítást 
a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai 
szerint végezze.

FIGYELEM:
A HELYTELEN HASZNÁLAT BALESETET 
OKOZHAT.

• A fűtőegység felülete és a vízforraló fala 
a használat után forró a maradékhő miatt.  
Ne érintse a forró felületeket.

• Az első használat előtt győződjön meg róla, 
hogy a hálózati aljzat feszültsége megegyezik 
a készülék alsó részén található címkén 
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jelzett feszültséggel. Bármilyen kétség esetén 
forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

• A készülék használata előtt figyelmesen olvassa 
el valamennyi utasítást, és az útmutatót tegye 
biztonságos helyre esetleges későbbi szükség 
esetére.

• A készülék első használata előtt távolítson el, 
és környezetkímélő módon semmisítsen meg 
minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. 
Ellenőrizze, nem sérült-e a készülék. 
Semmiképpen ne használjon sérült készüléket, 
sérült kábelt stb.

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

• Ezt a berendezést csak ivóvíz forralására 
tervezték. Soha ne használja más folyadék vagy 
élelmiszer melegítésére. A berendezést csak 
a rendeltetésének megfelelő célokra használja. 
A készüléket ne használja szabadban.

• A vízforralót mindig sima, stabil és száraz 
felületre tegye. Ne helyezze ablakpárkányra, 
a mosogató csepegtető tálcájára vagy nem 
stabil felületre. Ne használja a készüléket 
a munkalap vagy asztal peremén.
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• A vízforralót ne tegye olyan gépekre és 
készülékekre, amelyek hőt sugároznak vagy 
ilyen készülék közelében vannak.

• A vízforralót soha ne használja kád, zuhanyzó 
vagy medence közvetlen közelében.

• A készüléket ne állítsa fal, függöny, vagy más 
hőre vagy gőzre érzékeny tárgyak közelébe.  
Az ilyen tárgyaktól a készülék legyen legalább 
20 cm-re.

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

• Ne használja a készüléket programozóval, 
időkapcsolóval vagy bármilyen más tartozékkal, 
ami a készüléket önműködően kapcsolja.

• Feltöltés előtt mindig vegye le a vízforralót az 
alapzatról.

• A vízforraló töltése során ügyeljen arra, hogy 
a vízszint legalább a minimum jelzést elfedje, 
de ne haladja meg a maximum jelzést.

• A vízforraló bekapcsolása előtt győződjön 
meg, hogy a fedél megfelelően le van zárva. Ne 
nyissa fel a fedelet, és ne is nyúljon hozzá, míg 
a víz forr.
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• A vízforraló megemelésére és áthelyezésére 
használja a fogantyút.

• Ne helyezzen a fedélre semmilyen tárgyat.
• Ne érjen a készülékhez vizes vagy nedves 

kézzel.
• Működés közben a készüléket soha ne hagyja 

felügyelet nélkül.
• Mielőtt a vízforralót leveszi a talpról, győződjön 

meg róla, hogy ki van kapcsolva.
• Amikor a vizet kiönti a vízforralóból, nagyon 

ügyeljen rá, nehogy megégesse magát a forró 
vízzel vagy gőzzel.

• A vízforralót mindig húzza ki a konnektorból, ha 
felügyelet nélkül hagyja, mielőtt áthelyezi vagy 
tisztítja.

• A vízforralót a csatlakozónál fogva húzza ki az 
aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező 
esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.

• A hálózati csatlakozónak könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie, hogy szükség 
esetén gyorsan ki lehessen húzni. Mielőtt 
a készüléket az áramforráshoz csatlakoztatja 
és bekapcsolja, ellenőrizze, hogy teljesen 
és megfelelően össze van-e állítva. Kérjük, 
tartsa be az ebben az útmutatóban található 
utasításokat.
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• A készüléket (kannát és talpat), valamint 
a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba 
mártani, illetve folyó víz alatt elmosni tilos.

• A készülék tisztításához ne használjon durva 
súroló vagy maró hatású szereket. 

• Tartsa tisztán a készülék belső és külső felületét. 
Tartsa be az ebben az útmutatóban található 
tisztítási utasításokat.

• A készülékben vagy annak közelében ne 
tároljon és ne használjon gyúlékony vagy 
robbanásveszélyes anyagokat, pl. gyúlékony 
gázzal töltött spray-ket.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN 
ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ
• Használat előtt teljesen tekerje le a tápkábelt. 

A vízforralót csak jól földelt aljzatba 
csatlakoztassa.

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

• Biztonsági okokból a készüléket külön 
áramkörbe javasolt csatlakoztatni, más 
készülékektől elkülönítve. A készülék 
csatlakoztatásához ne használjon elosztót vagy 
hosszabbító kábelt.
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• Ne használja a készüléket mozgó gépjárműben 
vagy hajón, ne használja a szabadban, ne 
használja más célra, mint amire szolgál. 
Ellenkező esetben sérülés következhet be. 

• A mindennapos tisztítás kivételével minden 
karbantartást Catler szakszervizre kell bízni. 
Áramütés veszélyének elkerülése érdekében 
ne javítsa és semmilyen módon ne módosítsa 
a vízforralót.

• Javasoljuk, hogy telepítsen megszakítót 
(szabványos biztonsági kapcsolók 
a konnektorban), hogy így fokozott védelmet 
nyújtson a készülék használatakor. Javasoljuk, 
hogy az áramvédőt (névleges hibaáram leoldási 
értéke ne legyen több, mint 30 mA) arra az 
áramkörre szerelje fel, amelyre a készüléket 
fogja csatlakoztatni. További szakmai tanácsért 
forduljon a villanyszerelőjéhez.
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FIGYELEM:
A FORRALÓT, A TALPAT, A TÁPKÁBELT 
ÉS TÁPKÁBEL CSATLAKOZÓJÁT 
NE MOSSA FOLYÓ VÍZ ALATT ÉS 
NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS 
FOLYADÉKBA. A VÍZFORRALÓT NE 
HASZNÁLJA FERDE FELÜLETEN. 
NE MOZDÍTSA EL A VÍZFORRALÓT, 
AMÍG A TALPRA VAN HELYEZVE ÉS 
BE VAN KAPCSOLVA. A KÉSZÜLÉK 
TÁPELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ FALI ALJZAT 
LEGYEN KÖNNYEN ELÉRHETŐ.

FIGYELEM:
CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA.
NE MERÍTSE VÍZBE VAGY MÁS 
FOLYADÉKBA.
HASZNÁLAT ELŐTT TELJESEN TEKERJE 
LE A TÁPKÁBELT.
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Ismerkedjen 
meg a KE 8120 R 
vízforralóval
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ISMERKEDJEN MEG A KE 8120 R VÍZFORRALÓVAL
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1. Fedél

2. Cső

3. A vízforraló teste

4. Talp tárolóhellyel a tápkábel számára

5.  gomb (hőfok csökkentése)

6. A   gomb bekapcsolja vagy kikapcsolja a forralót

7. Fedélfogantyú biztonsági biztosítékkal

8. Fedélzár

9. Vízforraló-fogantyú

10.  gomb (hőfok emelése)
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KE 8120 R vízforraló 
használata
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KE 8120 R VÍZFORRALÓ HASZNÁLATA
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Az első használat előtt távolítson el 
a készülékről minden csomagolást, 
reklámmatricát/címkét. Az első használat 
előtt forraljon a kannában tiszta vizet. 
A kannába töltsön tiszta vizet és forralja 
fel, majd a vizet öntse ki. Ezt a műveletet 
ismételje meg 3-4-szer. Ezután a vízforraló 
kész a további használatra. A készülék 
használatához a kannát tegye a talpra, 
a hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali 
aljzathoz. Amikor a víz eléri a forrási 
hőmérsékletet, akkor a vízforraló 
automatikusan kikapcsol.

A VÍZFORRALÓ HASZNÁLATA
1. A megtöltéshez a vízforralót vegye le 

a talpról, és nyissa fel fedelet a fogantyú 
megnyomásával. Ez feloldja a fedél 
biztonsági zárját. A kannát töltse meg 
a kívánt mennyiségű vízzel. A forralót 
ne töltse a minimum jelzés alá vagy 
a maximum jelzés fölé. Ha kevés vizet 
tölt a kannába, akkor a készülék még 
a víz felforrása előtt kikapcsol. Ha 
a vízforralóban túl sok a víz, akkor 
a forrásban lévő víz kifröccsenhet.

2. A fedelet zárja le, és győződjön meg 
arról, hogy a fedél jól zár-e. A vízforralót 
tegye a talpra. Csatlakoztassa a tápkábelt 
a hálózati aljzatba. Rövid hangjelzés 
halható.

3. A   vagy  gombokkal válassza ki 
a kívánt hőmérsékletet. A kiválasztott 
hőmérséklet feletti jelzőfény kéken 
világít.

4. Nyomja meg a   gombot a vízforraló 
bekapcsolásához. A hőmérsékletet a   
vagy  gombokkal vízmelegítés közben 
is módosíthatja.

5. Melegítés közben fokozatosan 
felgyulladnak a jelzőfények a kiválasztott 
hőmérséklet alatti hőmérsékletek felett.

MEGJEGYZÉS
Ha az újonnan beállított hőmérséklet 
és a vízforraló vízhőmérséklete közötti 
különbség kevesebb, mint 5 °C, 
a vízforraló nem kapcsol be. Ebben 
az esetben vagy növelje a beállított 
hőmérsékletet, vagy várjon, amíg a víz 
hőmérséklete le nem csökken.

MEGJEGYZÉS
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. Ha kevés 
vizet tölt a kannába, akkor a készülék 
még a víz felforrása előtt kikapcsol. 
Ha a vízforralót túltölti, a forró víz 
kifröccsenhet a kannából.

MEGJEGYZÉS
A kannát kizárólag csak a mellékelt 
talppal együtt lehet üzemeltetni. A víz 
kiöntésekor legyen óvatos, nehogy 
leforrázza magát a forró vízzel. A forró 
vizet ne öntse ki túl gyorsan.

6. A víz felforralása után a vízforraló 
automatikusan kikapcsol és hangjelzés 
halható. A kiválasztott hőmérséklet 
jelzőfénye pirosan világít. A vízforralót 
vegye le a talpról, nyomja meg 
a fedélzárat és öntse ki a vizet csészébe, 
teáskannába stb. Az újabb forraláshoz 
néhány másodpercet várni kell, amíg 
lehűl a fűtőtest.

KE 8120 R VÍZFORRALÓ HASZNÁLATA
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7. A   gomb megnyomásával bármikor 
megszakíthatja a víz forralási folyamatát.

MEGJEGYZÉS
Nagyon óvatosan öntse a forró vizet 
a csíszébe. Semmiképpen se nyissa 
ki a fedelet. A felszabaduló gőz égési 
sérüléseket okozhat.

A vízforralót víz nélkül ne kapcsolja be és ne 
használja. A készülék helytelen használata 
csökkentheti az élettartamát.

A hőszigetelő vákuumrétegnek 
koszonhetően a forralt víz hosszabb ideig 
meleg marad a vízforralóban. Ebben az 
állapotban nincs áramfogyasztás.

Amint a víz a forralóban hűl, a jelzőfény 
a vízforralóban lévő hőmérséklet felett is 
pirosra vált.
Ha a vízforralóban a víz 40 °C alatt van, akkor 
egy jelzőfény sem világít.

Ha a vízforralót már nem kívánja használni, 
akkor a csatlakozódugót húzza ki a fali 
aljzatból. Ha a készüléket nem használja, 
akkor a kannát a talpon lehet tárolni.

FIGYELEM
A készülék csal 
ivóvíz forralására 
való. A készüléket 
ne használja más 
folyadék vagy 
étel forralására. 
A vízforraló 
bekapcsolása előtt 
győződjön meg, 
hogy a fedél jól le 
van zárva.
A víz melegítése 
közben vagy 
forralása után 
ne manipuláljon 
a fedél 
fogantyújával. 
A forró víz 
kispriccelhet 
a forralóból. A fedél 
kinyitása előtt 
öntse ki a forraló 
tartalmát.
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BIZTONSÁGI VÉDELEM VÍZ NÉLKÜLI 
BEKAPCSOLÁS ESETÉN
Ha a készüléket víz nélkül vagy túl kevés 
vízzel kapcsolja be, vagy a készülék 
túlmelegszik, akkor a beépített védelem 
a készüléket rövid idő múlva kikapcsolja. 
Ha a készüléket víz nélkül vagy túl kevés 
vízzel kapcsolja be, akkor meghatározott 
hőmérséklet elérése után a készülék 
automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben 
a készüléket nem lehet azonnal újra 
bekapcsolni. A kapcsolót fordítsa kikapcsolt 
állásba, és feltöltés előtt várja meg, míg 
a vízforraló kihűl.

A kihűlt készüléket ismét használhatja. 
A biztonsági védelem automatikusan 
újraindul. A biztonság növelése érdekében 
a vízforralóba olvadó hőkapcsoló is be 
van építve. Ha a biztonsági védelem 
meghibásodik, és a készülék tovább fűt, 
akkor az olvadó hőkapcsoló automatikusan 
kikapcsolja a készüléket, megelőzve 
a készülék tönkremenetelét. Ha a berendezés 
javítást igényel, forduljon a szakszervizhez.
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Karbantartás és 
tisztítás
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A készülék tisztítása előtt először mindig 
húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati 
aljzatból, és várja meg, míg a készülék 
teljesen kihűl.

FIGYELEM
SE 
A VÍZFORRALÓRA, 
SE A TARTOZÉKAIRA 
NE FRÖCSKÖLJÖN 
VÍZET VAGY MÁS 
FOLYADÉKOT.
A FORRALÓT, 
A TALPAT, 
A TÁPKÁBELT 
ÉS A TÁPKÁBEL 
CSATLAKOZÓJÁT 
NE MOSSA FOLYÓ 
VÍZ ALATT, ÉS 
NE MERÍTSE 
VÍZBE VAGY MÁS 
FOLYADÉKBA.

MEGJEGYZÉS
A tisztításhoz ne használjon éles 
eszközöket, vegyszert, oldószert, 
benzint vagy egyéb hasonló 
anyagot. Semmi esetre se tisztítsa 
a tányérmelegítőt gőzkészülékkel.

A VÍZFORRALÓ KÜLSŐ FELÜLETÉNEK 
TISZTÍTÁSA
A készülék külső felületét enyhén 
benedvesített ruhával törölje meg, majd 
törölje szárazra.

MEGJEGYZÉS
A fűtőegység minőségi rozsdamentes 
acélból készült. A használat közben 
a fűtőegység felületén barna foltok 
jelenhetnek meg, ezek ásványi 
lerakódások. A foltosodás nem rozsda.

A VÍZKŐ ÉS EGYÉB LERAKÓDÁSOK 
ELTÁVOLÍTÁSA
A csapvíz ásványi anyagokat 
tartalmaz, amelyek a forralóban és 
a vízszintjelzőben lerakódhatnak, és idővel 
elszíneződést okozhatnak. A lerakódások 
a következőképpen távolíthatók el:
1. A vízforralót töltse meg 2/3-ig - 1 rész 

ecettel és 2 rész vízzel. Az oldatot forralja 
fel, és hagyja a kannában egész éjszaka.

2. Az oldatot öntse ki, majd kétszer forraljon 
teli kanna vizet. Ezt követően a vízforraló 
ismét használható.
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TÁROLÁS
A készüléket kapcsolja le, tisztítsa meg és 
szárítsa meg az eltárolás előtt. A fedelet 
szabályszerűen zárja le. A tápkábelt tekerje 
fel a talp alsó felén lévő tárolóra. A készüléket 
felállítva tárolja, a fedélre ne helyezzen rá 
semmilyen tárgyat se.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a  jel a  terméken vagy a  kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a  használt elektromos és elektronikus 
készülékeket nem szabad a  háztartási hulladék közé dobni. A  megfelelő megsemmisítéshez és 
újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a  kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más 
európai országokban a  használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet 
adni. A  termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti 
erőforrásokat, és hozzájárul a  nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív 
környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A  további részletekről a  helyi önkormányzati hivatal 
vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése 
a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat 
a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért 
forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden mó-
dosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

 2020  .10.2020



WWW.CATLER.EU

THERMO VACUUM ELECTRIC KETTLE

Because of continuous impro-
vement of design and other pr-
operties, your product may sli-
ghtly differ from the one shown 
on the pictures in this manual.

Z důvodu neustálého zdokona-
lování designu a  dalších vlast-
ností se může vámi zakoupený 
výrobek mírně lišit od výrobku 
uvedeného na obrázcích v tom-
to návodu.

Z  dôvodu neustáleho zdo-
konaľovania dizajnu a  ďal-
ších vlastností sa môže vami 
kúpený výrobok mierne líšiť 
od výrobku uvedeného na  
obrázkoch v tomto návode.

A  kivitel és más jellemzők 
állandó fejlesztése miatt  
a  megvásárolt termék enyhén 
eltérhet az ezen útmutatóban 
található képeken mutatott 
terméktől.

Ze względu na ciągłe udoskona-
lanie designu i innych właściwo-
ści, zakupiony produkt może się 
nieznacznie różnić od produktu 
przedstawionego na rysunkach 
w niniejszej instrukcji.

Из-за постоянного улучшения 
дизайна и других свойств ваш 
продукт может немного отли-
чаться от представленного на 
рисунках в  данном руковод-
стве.

CUSTOMER SERVICE • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ZÁKAZNICKÝ SERVIS • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT • SERWIS KLIENTA • ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
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