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  Electric Kettle 

Kézikönyv 

Kérem használat előtt olvassa el a használati utasítást 

figyelmesen 

Kizárólag háztartási használatra 
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Csomag tartalma 

 

 

Specifikációk 

Modell ZDH-A17Q8 

Névleges kapacitás 1,7L 

Névleges feszültség 220-240V~ 

Névleges frekvencia 50/60Hz 

Névleges teljesítmény 1850-2200W 

 

Utasítás 

1.  Első használat 

Az első használat előtt ajánlott a készüléket átmosni. 

Mód: Öntsön vizet a vízforralóba, aminek a maximális kapacitása 1,7L. Forralja fel, majd öntse ki. 

Ismételje meg ezt kétszer, mielőtt használni kezdené. 

 

2.  Használati utasítások 

Vegye le a vízforralót a talpról, majd töltsön bele megfelelő mennyiségű vizet és zárja be a fedelét.  

Megjegyzés: A vízszint érje el legalább a MIN jelzésű csíkod, de ne haladja meg a MAX jelzésű csíkot. Ha 

a vízszint a MIN csík alatt van, könnyebben forr el teljesen. Ha vízszint a MAX csík felett van, a forrásban 

lévő víz kifolyhat a vízforralóból. Továbbá, győződjön meg, hogy a vízforraló teteje megfelelően le van 

zárva, mielőtt bedugja a készüléket. 

 

Húzza ki a tápkábelt a tápegységből. Helyezze a vízforralót a tápegységre. 

 

Nyomja meg a kapcsoló gombot, a vízforraló forralni kezdi a vizet, mikor a jelzőfény világít. Amint a víz 

felforrt, a jelzőfény és a készülék is automatikusan kikapcsol. 

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló mentes az akadályoktól, vagy hogy a fedél 

szorosan le van zárva, máskülönben a készülék nem fog automatikusan kikapcsolni, amikor a víz felforrt. 

 

Elektromos 

vízforraló x1 

Tápegység x1 Kézikönyv x1 
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A fogó segítségével emelje fel a vízforralót a tápegységről és öntse a vizet a megfelelő tárolóba. Az öntés 

alatt szorosan tartsa a fogót és a vízforraló csőrét és a megfelelő szögben tartva lassan öntse a vizet. 

Megjegyzés: Vigyázzon, hogy ne forrázza le magát. 

 

Ha a fedél felnyitásával szeretné a vizet lehűteni, ne tartsa a kezét vagy a fejét közel a fedél felső 

részéhez a gőzhő elkerülés érdekében. 

 

Ha a készüléket nem használja, a tápegységen tartva áramtalanítva tárolja. Ha a vízforralót véletlenül víz 

nélkül indítja be, az felforródás elleni védelem miatt automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben meg kell 

várnia, míg a vízforraló kihűl és csak utána önthet bele vizet. 

 

3.  Tisztítás és fenntartás 

Tisztítás előtt győződjön meg, hogy a vezeték ki van húzva. Ne merítse vízbe a vízforralót és a 

tápegységet vagy vizezze őket össze, máskülönben fennáll az elektromos szivárgás veszélye. 

 

Törölje le a felületet: nedves kendővel törölje le a vízforraló felületét. Ne tisztítsa mérgező tisztítószerrel. 

 

Vízkőtelenítés: a csapvízben található néhány ásványi anyag vagy a desztillált víz felhalmozódhat a 

vízforraló alján. A vízkő eltávolításához használjon mosószert vagy ártalmatlan tisztítószert. 

 

Tisztítási módszer 

A.  Keverjen el 3 csésze ecetet vízzel, majd öntse a vízforralóba és tegye félre az éjszakára. Miután 

kiöblítette, újra használhatja. 

B.  Adjon 2/3 vízhez 1/3 ecetet, majd öntse a vízforralóba és forralja fel. Tegye félre egy órára, majd 

többször öblítse ki. 

C.  Adjon a vízhez egy kiskanál szódabikarbónát, majd öntse a vízforralóba és forralja fel. Óvatosan 

dörzsölje meg a készüléket. 

D.  Tisztítás után alaposan öblítse ki a vízforralót tiszta vízzel. Öntse a MAX jelzésig vízzel a vízforralót, 

majd forralja fel a szagok eltávolítása érdekében. 

Megjegyzés: Ne tisztítsa a készüléket vegyi anyagokkal, fémből készül eszközökkel vagy egyéb súroló 

hatású tisztítószerekkel. 

 

Biztonsági információk 

 

1.  Használat előtt olvassa el és őrizze meg későbbi használatra. 

2. A használati feszültségnek meg kell egyeznie a készüléken feltüntetett fezsültséggel. A vízforraló csak a 

hozzáillő tápegységgel működtethető.  

3. Hogy megóvja a kábelt a sérülésektől, ne hagyja, hogy a kábel túllógjon az asztal vagy a pult szélén, és 

ne érjen hozzá forró felülethez. 

4. Ne helyezze a készüléket forró gáz- és elektromos tűzhelyre és közelébe, valamint sütőbe.  

5. Ne működtesse a készüléket víz nélkül, hogy megóvja a fűtőelemet. A beletöltött víz szintje ne haladja 

meg a MAX jelzésű vonalat. A többletvíz a felforrt víz kifolyásához vezethet. Ha a vízszint túl alacsony, 
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forrás közben elforrhat a vízforralóba töltött víz, ilyenkor azonnal kapcsolja ki a készüléket. Hagyja a 

készüléket 15 percig lehűlni, majd újra önthet bele vizet. 

6. Győződjön meg, hogy a készüléket egy stabil és szilárd felületen használja, gyermekektől elzárva. Ez 

segít a vízforraló felfordulása és a sérülések elkerülésében. 

7. Tűzveszély, elektromos ütés és egyéb személyes sérülések elkerülése érdekében ne merítse az 

elektromos vezetéket, a dugót és a készüléket vízbe és egyéb folyadékokba. 

8. Amíg a víz forr vagy éppen felforrt, kerülje a kiáramló gőzzel való érintkezést. 

9. Állítsa újra a kapcsolót a víz újraforralásához. Ne töltse ki a helyet a kapcsoló mellett, máskülönben a 

kapcsoló nem fog be- és kikapcsolni. Miután a víz felforrt, ne próbálja erővel átkapcsolni a kapcsolót. 

10. Mindig ügyeljen, hogy a forrásban lévő vizet lassan és óvatosan öntse ki. 

11. Vigyázzon a készülék újratöltésével, amikor a vízforraló forró. 

12. A készülék víz forralására alkalmas. Ne forraljon benne kávét, teát, alkoholt és kémiai vegyületeket. 

13. Ne érintse meg a forró felületeket, hogy elkerülje az égési sérüléseket. Ehelyett, a készüléket a fogója 

vagy a kacsolójával használja. 

14. Ne mozdítsa el a vízforralót készüléket üzemeltetés közben. 

15. Óvatosan mozdítsa el a vízforralót, amikor forró vizet tartalmaz. 

16. Ne használjon nem a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket, hogy megelőzze a tűzveszélyt, elektromos 

folyást és egyéb sérüléseket. 

17. Ha a készüléket nem használja vagy takarítani szeretné, áramtalanítsa azt. Mielőtt tisztítaná, 

győződjön meg, hogy a készülék kihűlt. 

18. Amíg a vizet forralja, győződjön meg, hogy a készülék fedele megfelelően le van zárva. A leforrázás 

elkerülése érdekében ne nyissa fel a fedelet. 

19. Ne használja a vízforralót, ha a tápkábel, a csatlakoztató vagy egyéb kiegészítők sérültek. Lépjen 

kapcsolatba a gyártóval vagy a helyi szervizzel a javítással kapcsolatban. 

20. Ne használja a vízforralót kültéren. 

21. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. 

 

GYIK 

 

K: Miért nem működik a vízforraló? 

V: Ellenőrizze, hogy a kapcsoló be van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a tápegység és a konnektor 

megfelelően működik. 

 

K: A készülék tartalmaz BPA-t? Bármilyen műanyagrész érintkezik a vízzel? 

V: Nem, nem tartalmaz BPA anyagokat. A vízforraló teste boroszilikát üvegből készült. A forralólap és a 

fedő élelmiszer minőségű rozsdamentes acélból (SUS 304) készült. A gőzlyuk jó minőségű PP anyagokból 

készült, ami nem tartalmaz BPA-t. 

 

K: A vízforraló fel van szerelve automatikus kikapcsoló vagy száradás elleni funkcióval? 

V: Igen. Ha a víz felforrt, a készülék automatikusan kikapcsol. Eközben be van építve egy száradás elleni 

védelemmel, amely lehetővé teszi, hogy kikapcsoljon, ha nincs benne víz. (A száradás elleni védelem 

automatikusan kikapcsol, a készüléket 15 perc után, miután kihült, újra használhatja.) 
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K: Hogyan távolítsam el a vízkövet a vízforraló aljáról? 

V: A vízkő megjelenése egy általános jelenség a készülék huzamosabb használatát követően. Ez a 

kalcium-karbonát a víz melegítésének eredményeként. A képződési ideje kapcsolatban áll a víz 

minőségével. A vízkő eltávolításának megoldása a fenti Tisztítási útmutatóban található. A vízkő 

rendszeres eltávolítása jó hatással van az egészségre. 

 

 

Tájékoztatás a hulladékkezelésről az elektromos és elektronikus 

berendezések fogyasztói számára. 

Ez a jelölés a terméken és/vagy a kísérő dokumentumokon azt jelzi, hogy az 

ártalmatlanításkor azt hulladékként kell kezelni. 

Elektromos és elektronikus berendezések (WEEE). 

A WEEE jelzéssel ellátott termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkal 

keverni, hanem elkülönítve kell tárolni a felhasznált anyagok kezelése, hasznosítása és 

újrahasznosítása céljából. A megfelelő kezeléshez, hasznosításhoz és 

újrahasznosításhoz; kérjük kövesse a helyi szabályozásokat. 

Ha az ügyfelek megfelelően ártalmatlanítják az elektromos és elektronikus 

berendezések hulladékait, akkor értékes erőforrásokat takarítanak meg, és 

megakadályozzák az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív 

hatásokat, valamint minden olyan veszélyes anyagot, amely 

a hulladék tartalmazhat. 


