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4809
HIDEGFALÚ
VÍZFORRALÓ
Kezelési útmutató

Az Európai Unióban forgalomba hozza:

Cloer Elektrogeräte GmbH
Von-Siemens-Straße12
D-59757 Arnsberg

Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft.
1174 Budapest
rinci út 24.
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Tisztelt vásárlónk!
Köszönjük, hogy a 4809 típusú Cloer vízforraló mellett döntött. Kérjük, az
els használatot megel
en ismerkedjen meg a készülékkel, és
gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót.
Kezelési útmutató
Œ Rozsdamentes acél edény
• Fedélnyitó gomb
Ž Csatlakozó aljzat
• BE/KI kapcsoló
• Levehet fedél
‘ Ellen rz lámpa
Biztonsági tudnivalók
Ez a vízforraló megfelel az elismert
szaki szabályoknak, valamint a
készülékbiztonsági
törvénynek.
Gyártóként
szeretnénk
mégis
rámutatni a villamos készülékek
használata
során
el forduló,
lehetséges veszélyekre.
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A vízforralót kizárólag víz forralására használjuk. Ne töltsünk semmiféle
más folyadékot, vagy élelmiszert a vízforralóba.
A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek használatakor fellép
esetleges veszélyeket. Soha ne engedjük, hogy a gyerekek felügyelet
nélkül használják a vízforralót.
Ne töltsünk a vízforralóba a max. jelölésnél több vizet. A forró víz
esetleges kifutása leforrázás veszélyével jár.
Ne merítsük bele folyadékba a csatlakozó aljzatot és a vízforralót.
A készülék Y elrendezés csatlakozó vezetékkel van ellátva.
A készülék vagy vezeték szemmel látható sérülése esetében forduljunk
egy Cloer szaküzlethez, vagy a Cloer vev szolgálatához tanácsért.
Ne csatlakoztassuk tovább a készüléket.
A Cloer villamos készülékeken csak egy Cloer szaküzlet, vagy a Cloer
vev szolgálata végezhet javítást. A szakszer tlen javítás súlyos veszélyt
jelenthet a tulajdonosra nézve.
Soha ne használjuk a készüléket a szabadban.
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A készüléket száraz, csúszásmentes, sima felületre kell állítani.
A Ž csatlakozó aljzat használatának biztonsági szempontjai:
§ Vízzel való megtöltés el tt mindig vegyük le a vízforralót a
csatlakozó aljzatról.
§ A vízforralót csak a hozzá adott csatlakozó aljzattal használjuk
§ A csatlakozó aljzat csak száraz állapotban vehet használatba.
Feltétlenül el kell kerülni, hogy a csatlakozó aljzatra víz jusson
Ha véletlenül víz került a csatlakozó aljzatra, a következ ket kell
tenni:
ð Húzzuk ki a hálózati csatlakozót
ð Egy jó nedvszívó konyharuhával töröljük szárazra a csatlakozó
aljzatot
ð Töröljük le a csatlakozó aljzat helyét.
ð Dugjuk vissza a hálózati csatlakozót.

Feszültség- és típusadatok
A feszültség- és típusadatok a Ž csatlakozó aljzat alsó oldalán találhatók.
Ez a vízforraló zavarmentesítéssel és véd szigeteléssel van ellátva,
megfelel továbbá az EU biztonsági el írásainak (73/23/EGK Irányelvek és
a módosítások; 89/336/EGK Irányelvek és a módosítások).
A készüléket csak a típustáblán megadott feszültséggel üzemeltessük.
Kezelési útmutató
A vízforraló els használatba vétele el tt minden csomagolóanyagot és
címkét el kell távolítani (a típustáblát nem).
A vízforraló teljesen h szigetelt házban helyezkedik el, így kizárt a
megérintéséb l ered égési veszély.
Ÿ Állítsuk a csatlakozó aljzatot egy sima, száraz alapra.
Ÿ A dugót csatlakoztassuk a hálózatba.
Ÿ Nyissuk ki a levehet vízforraló fedelét a • fedélnyitó gomb segítségével.
Megjegyzés: A fedél a kezel biztonsága érdekében reteszeléssel van
ellátva. Ha a vízforraló használat közben felborulna, a fedél nem nyílik ki.
Ezáltal csökken a kiöml vízzel történ leforrázás veszélye.
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Töltsünk vizet a vízforralóba.
Kézzel csukjuk le a fedelet. Ügyeljünk arra, hogy a víz ne érjen a belül
látható maximum jelölés fölé.
Állítsuk a vízforralót tetszés szerinti helyzetben a csatlakozó aljzatra. A
készülék most használatra kész.
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A bekapcsoláshoz nyomjuk le a fogantyú alsó részén lév • BE/KI
kapcsolót. A kapcsoló bepattan és kigyullad az ‘ ellen rz lámpa.
Amikor a víz felforrt, a vízforraló önm köd en kikapcsol és az ‘
ellen rz lámpa kialszik. A • BE/KI kapcsolót felnyomva azonban
bármikor megszakítható a forralás
A kiöntéshez emeljük le a vízforralót a csatlakozó aljzatról.

Els forralás: A legels forralás után a vizet öntsük ki.
Figyelem:
Mindig ügyeljünk arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, miel tt
levesszük a Ž csatlakozó aljzatról. Soha ne emeljük le a vízforralót a
csatlakozó aljzatról, ha ég az ‘ ellen rz lámpa
Soha ne vegyük használatba a forralót a fedél felhelyezése nélkül, mert
akkor nem fog önm köd en kikapcsolni, ha forr a víz.
A fedél levétele
Ha le szeretnénk venni a • fedelet, nyomjuk meg a • fedélnyitó gombot,
hogy a fedél egészen kinyíljon. Nyomjuk meg a gombot a fedél bels
oldalán, és felfelé húzzuk le a fedelet. Ha ismét vissza szeretnénk tenni a
fedelet, hasonló módon toljuk vissza a rögzítésbe, ahogyan kioldottuk.
A kétszeres véd rendszer
A túlhevítés elleni védelem:
A vízforraló kétszeres túlhevítés elleni védelemmel van ellátva.
Ha figyelmetlenségb l víz nélkül akarnánk használni a forralót, vagy
forralás közben a túl kevés víz elpárolgott, a túlhevítés elleni védelem
önm köd en kikapcsolja a f tést. Ha eközben az egyik védelem felmondja
a szolgálatot, a másik gondoskodik a biztonságunkról.
A vízk eltávolítása
Kemény víz esetében a vízforralóból rendszeres id közökben el kell
távolítani a vízkövet. Ehhez a kereskedelemben kapható valamilyen
vízk oldó folyadékot használjunk (ne használjunk kémiai vízk eltávolítókat), és tartsuk be a használati utasítást.
Tanács:
Enyhe vízkövesedés esetén vízk oldó helyett használhatunk 5-6 ev kanál
ecet és fél liter víz keverékét
Vízk oldásnál ügyeljünk az alábbiakra:
Ÿ A forralóba el ször töltsünk hideg vizet (er sen habzó vízk oldónál
csak fél liter vizet öntsünk be)
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A keveréket ne forraljuk fel.
A vízk oldás után tiszta vízzel kétszer öblítsük ki az edényt.

Megjegyzés:
A vízk rendszeres eltávolításával alacsonyan tartható az áramfogyasztás
és hosszabb élet lesz a forraló. Ezen kívül biztosítva lesz a túlhevítés
elleni védelem kifogástalan m ködése.
Vev szolgálat
Ha el fordulna, hogy az Ön Cloer készüléke meghibásodik, forduljon a
Cloer szaküzletéhez vagy a Cloer vev szolgálatához,
Környezetbarát hulladékkezelés
Készülékeinket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítjuk. A
dobozok és a csomagolópapír a hulladékpapír gy jt kbe tehet k. A
kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszer en a szemétbe, mert anyaguk
újrahasznosítható.
A már kiszolgált készüléket adja le a keresked jénél, vagy tegye a
speciális hulladékgy jt be a helyi el írások szerint. Az egyéb
ártalmatlanítási lehet ségeket tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál.
Tilos a készüléket a háztartási hulladékgy jt be dobni!
Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak min sül alkatrészt nem
tartalmaz.
Az elektromos készülék nem helyezhet
el a települési szilárd
hulladékokkal együtt, hanem gy jtése elkülönítve történik a vonatkozó
környezetvédelmi el írásoknak megfelel en.
Technikai adatok:
Feszültség:
Teljesítmény:
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