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N A sérülések elkerülése végett, kérjük, figyelmesen olvassa el jelen 
tájékoztatót a gép üzembe helyezése előtt.. A termék bekapcsolása 
előtt, ellenőrizze hogy a hálózat adatai megfelelnek-e feltüntetett pa-
ramétereknek. A helytelen használat a berendezés meghibásodásához 
vezethet, és akár sérülést is okazhat . A termék csak háztartásbeli hasz-
nálatra megfelelő, kereskedelmi célokra nem használható. Ne használja 
a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy egyéb, vízzel teli edény 
közelében! Csak beltérben, száraz helységben használható! Használat 
után mindig áramtalanítsa a készüléket! Feszültség alatti berendezést 
ne szereljen szét-össze, illetve azt ne tisztítsa! Használat közben ne 
hagyja felügyelet nélkül!Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne érint-
se sérüljön! A berendezésen soha ne hajtson végre változtatásokat, azt 
házilag ne javítsa! Balesetveszély!  A termék áramtalanításánál soha ne 
húzza a vezetéket, mindig a villásdugónál fogva áramtalanítson! Ne 
engedje a vezetéket megcsavarodni, megtörni! A termék nem használ-
ható időzító berendezésekkel! Fogyatékos személyek, illetve megfelelő 
tapasztalattal nem rendelkező egyének a berendezést csak folyamatos 
ellenőrzés alatt használhatják. Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak 
a termékkel. Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyek nem tartoznak 
a berendezéshez. FIGYELEM!  Ne engedje a gyermekeket játszani a cso-
magolás részeivel! Fulladás veszély! FIGYELEM! Ne üzemeltesse a ter-
méket kültérben! FIGYELEM! Ezt a terméket csak akkor használhatják 8 
éves korú, vagy e feletti gyermekek, továbbá azon személyek, akik csök-
kent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak, ha felügyelik 
Őket, és megértik a készülék használatával kapcsolatos veszélyeket. 
FIGYELEM! Ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony anyagok, robba-
násveszélyes gázok közelében. Ne hagyja forró felületek közelében és 
ne tegye ki közvetlen napfény vagy hőforrások hatásának! FIGYELEM! 

Működés közben 8 éven aluli gyermekek ne nyúljanak a berendezés-
hez, annak vezetékéhez, valamint a villásdugóhoz sem!  Amennyiben a 
termék huzamosabb ideig hidegben volt tárolva, a bekapcsolása előtt 
legalább két órán át tartsa azt szobahőmérsékleten. FIGYELEM! Ne 
érintse meg vizes kézzel sem a berendezést, sem a hálózati csatlakozót! 
FIGYELEM! A munka befejeztével és tisztítás előtt mindig áramtalanítsa 
a berendezést. FIGYELEM! A termék hálózathoz történő csatlakoztatá-
sát csak direktben a villásdugóval végezze! FIGYELEM! A vezeték és a 
villásdugó földeléssel ellátott. A berendezés csak ennek megfelelően ki-
alakított hálózatban üzemeltethető! FIGYELEM! A hálózati túlterhelés 
elkerülése érdekében ne csatlakoztassa a terméket olyan hálózathoz, 
amelyen már egy, vagy több, nagy áramfelvételű berendzeés üzemel! 
FIGYELEM! A vízmelegítő a víz felforrásakor automatikusan kikapcsol. 
Újra melegítés előtt hagyja pihenni 5 percig! Bekapcsolás előtt győzöd-
jön meg róla, hogy a készülék stabilan áll a számára kiképzett helyen. 
Csak a gyári csatlakozós aljzatot használja. Víz nélkül ne kapcsolja be 
a készüléket. Soha ne az aljzathoz csatlakoztatva töltse fel az edényt. A 
tetőt mindig szorosan zárja le, és sose hajoljon a működő vízmelegítő 
fölé. A víz forrása közben tilos a fedelet kinyitni. Ne érintse a forró felüle-
teeket, csak a fogantyúnál fogja a berendezést. Ha víz van benne, óvato-
san helyezze át. FIGYELEM! Használat közben a borítás felmelegedhet! 
FIGYELEM!  a berendezés csak tiszta víz melegítésére alkalmas! Más 
folyadékot ne használjon! Mindig stabil, vízszintes, száraz helyen állítsa 
fel a berendezést! FIGYELEM! Rendszeresen végezzen vízkőtelenítést. 
A vízkő okozta károk nem tartoznak a garanciális meghibásodások 
körébe. FIGYELEM! Kiegészítő védelemként az áramkörbe javasolt 30 
mA értéknél kisebb megszakító beépítése. Ennek beszereléséhez kérje 
szakember segítségét.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Tisztítás előtt mindig távolítsa el a hálózatból a készüléket. Hagyja kihűlni. 
Ne mossa a berendezést folyóvízzel. Nedves ronggyal törölje át, majd szá-
rítsa meg. Soha ne használjon a tisztítához hegyes, éles tárgyakat, vegy-

szereket, karistoló anyagokat, eszközöket. A szűrőt puha kefével tisztítsa. 
Vízkőtelenítéshez ne használjon ecetet, csak kifejezetten vízforralókhoz 
készült terméket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTATÁS 

Győződjön meg róla, hogy a berendezés áramtalanítva legyen, majd kövesse a TISZTÍTÁS fejezet utasításait. A terméket száraz, hűvös és gyerme-
kektől elzárt helyen tárolja.

TÁROLÁS 

Vegye le az aljzatról a vízforraló edényt. Töltse fel vízzel a “MAX” és “MIN” 
jelzések közé. Így elkerülhető a fűtőbetét károsodása és a víz kifröcs-
csenése is. Helyezze óvatosan az edényt az erre kiképzett nyíláasba az 
aljzaton. Zárja le a fedelet. Nyitott fedélnél a melegítés nem fog kikap-
csolni forráskor. Kapcsolja be a készüléket. Ekkor kigyullad a működés 
jelző lámpa. Soha ne vegye le az aljzatról a még működő vízforralót! 

Mindig kapcsolja azt ki.A víz felforrása után a berendezés kikapcsol, a 
visszajelző lámpa elalaszik. 
FIGYELEM! a vízforraló bizosítva van üresen történő bekapcsolás ellen. 
Ha ez a rendszer műödésbe lépett, és 10 percen belül a készüléket nem 
lehet újból bekapcsolni, akkor az meghibásodott. Ez nem garanciális 
meghibásodás. 

ÜZEMELTETÉS   

Acest simbol de pe produs şi ambalaj semnifică  că articolele electrice şi electronice uzate, precum şi bateriile nu trebuie să fie aruncate împreună cu deşeurile menajere. Ele urmează a fi 
predate în punctele specializate de colectare. Pentru informaţii suplimentare cu privire la sistemele existente de colectare a deşeurilor adresaţi-vă la autorităţile locale. Reciclarea corectă 
va contribui la păstrarea resurselor preţioase şi va preveni impactul posibil negativ asupra sănătăţii oamenilor şi stării mediului ambiant, ce poate apărea în rezultatul manipulării incorecte 
a deşeurilor.    
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