


ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ 

VIGYÁZAT: NE HASZNÁLJA A VÍZFORRALÓT, HA NINCS BENNE VÍZ! 

Köszönjük, hogy vízforralónkat választotta. 

Bekapcsolás előtt olvassa el a vízforraló használati utasítását, még akkor is, ha tudja, hogy 

hasonló készülékeket hogyan kell használni. A vízforralót a használati utasítás szerint kell 

használni, melyet tartson meg az a vízforraló használatának végéig. 

A jótállási időszak alatt ajánlott megőrizni az eredeti csomagolást és a számlát, melyek 

egyúttal garanciakártyának is megfelelnek panasz esetén. A vízforraló szállításakor helyezze 

azt az eredeti dobozába. 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Megjegyzés: egy kék védőfólia található a vízforralóban a fedélen; ezt húzással kell 

eltávolítani az első használat előtt. Ne használjon vegyszereket. 

 A készülék nem alkalmas csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel

rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, illetve a szükséges

tapasztalatok és ismeretek hiányában történő használatra, kivéve, ha egy, a biztonságért

felelős személy felügyeli őket, vagy elmagyarázza, hogy a készüléket hogyan kell

szakszerűen használni.

 A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a

készülékkel. A vízforraló nem játék. Úgy állítsa fel, hogy gyermekek ne érhessék el.

 A vízforraló kizárólag háztartási használatra alkalmas, és nem használható más célra,

mint amelyre azt szánták.

 Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén

szereplő műszaki adatok megfelelnek az aljzat elektromos feszültségének. Ne

csatlakoztassa a vízforralót, ha a feszültség nem kompatibilis.

 A vízforraló alapját kizárólag megfelelően földelt aljzatba csatlakoztassa.

 Soha ne használja a vízforralót fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében.

 Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem a vízforralóhoz tartoztak, vagy nem

ehhez a vízforralóhoz terveztek.

 A vízforralót mindig sík, száraz felületre helyezze.

 Ne tegye a vízforralót az ablakpárkányra.

 Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a csatlakozó nem érintkezik vízzel vagy

nedvességgel.

 Ne öntsön vizet vagy más folyadékot az elektromos vízforralóra.

 Ne merítse a vízforralót vagy annak részeit vízbe, vagy egyéb folyadékba.

 Ne használja a vízforralót ipari környezetben vagy a szabadban.

 Ne használjon aeroszolokat a vízforraló közelében.

 Az elektromos vízforralót tisztításakor, mozgatáskor le kell választani az elektromos

hálózatról. Akkor is válassza le, ha nem használja azt.

 Ne tegye az elektromos vízforralót a tűzhelyre, gázra és elektromos konyhába.

 Ne tegye a vízforralót nyílt láng és olyan berendezések és tárgyak közelébe, melyek

hőforrások.

 Ne használja a vízforralót, ha a vízforraló, a dugó vagy a kábel sérült. Bízza annak

cseréjét vagy javítását egy erre szakosodott szervizre vagy cégre.

 A készüléken, a jótállási idő alatt történő önálló beavatkozás a garancia elvesztését

eredményezheti.

 Ne tegye a vízforraló tápkábelét forró felületek vagy éles tárgyak közelébe.



 Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, úgy helyezze el azt, hogy senki ne léphessen

rá és ne rongálhassa meg.

 A vízforralót a dugó megtartásával húzza ki, ne húzza meg az elektromos vezetéket.

 A vízforraló csak azzal az alappal használható, amelyet vele szállítottak. A vízforraló

alapját tilos más célokra használni, mint amire szánták.

 A vízforraló automatikusan kikapcsol, ha nincs benne víz.

 Mielőtt a vízforralót forró italok készítésére használná, töltse fel a vízforralót tiszta vízzel,

forralja fel és ürítse ki. A vízforraló ezen eljárás 5-6 alkalommal történő megismétlése után

áll készen az általános használatra.

 A készülék kizárólag víz forralására szolgál.

 Ne érjen hozzá a fedélhez, ne nyissa ki vagy mozgassa azt a víz forralása közben.

VÍZFORRALÓ LEÍRÁSA 

1. Alap vezeték tárolóval

2. Kapcsológomb O / I

„O” - vízforraló kikapcsolva

„I” - vízforraló bekapcsolva

3. Fedél nyitás

4. Fedél

5. Lámpa

AZ ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 

 Az első használat előtt távolítsa el a csomagolást és vegyen ki mindent belőle.

 Állítsa be a tápkábel kívánt hosszát, tegye a vezeték többi részét a vízforraló alapjába (1).

 A vízforraló alapját helyezze tiszta, száraz, sík felületre.

 Töltse a vízforralóba a kívánt mennyiségű vizet. Ha a vízforralót túltölti, akkor fennáll a

veszélye annak, hogy a forró víz kifolyik, míg ha túl kevés a víz forralóban, akkor nem fog

megfelelően működni.

 A vizet kiöntheti a kifolyón keresztül vagy a nyitott fedélen keresztül, melyet megfelelően

le kell zárni a víz kiöntése után.

 A víznek el kell érnie a minimum, és nem szabad túllépnie a vízforralóban jelzett

maximum szintet.

 Ne öntse ki a vizet úgy, hogy a vízforraló az alapon van.

 Helyezze a vízforralót az alapra.

 Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba.

 Kapcsolja be a vízforralót a kapcsológomb (2) megnyomásával.

 Amikor a víz felforrt, a vízforraló automatikusan kikapcsol.

 Mielőtt eltávolítja a vízforraló kancsót az alapról, mindig győződjön meg arról, hogy a

vízforraló kikapcsolt állapotban van. Ha a kapcsoló még mindig „I” a helyzetben van,

akkor kapcsolja ki kézzel.

 Víz nélkül ne használja a vízforralót.

VÍZFORRALÓ TISZTÍTÁSA ÉS VÍZKŐMENTESÍTÉSE 

A lerakódást és a vízkövet rendszeresen el kell távolítani, legalább havonta egyszer. 

Használhatja a következő módszereket a vízforraló tisztításához: 



 ½ liter 8%-os fehér ecettel, amelyet a hideg vízforralóba kell önteni és főzés nélkül hagyni

2 órán át. Ezután ürítse ki a vízforralót és forraljon tiszta vizet, majd ürítse ki a kancsót.

Ismételje meg 5 alkalommal.

 Forraljon a vízforralóban 30g citromsavat ½ liter vízzel, hagyja 30 percig állni. Ürítse ki a

vízforralót és forraljon tiszta vizet, majd ürítse ki a kancsót. Ismételje meg 5 alkalommal.

A vízforraló külső részeinek tisztításához folyékony mosogatószerrel nedvesített ruhát 

használjon. Az alap tisztításához csak száraz ruhát használjon. Ne használjon olyan 

oldószereket, hígítót vagy tisztítószereket, amelyek károsíthatják vagy megkarcolhatják a 

vízforralót és annak alkotórészeit. 

MŰSZAKI ADATOK 

220-240V ~ 50-60Hz, 1350W, Kapacitás: 1,0L



SZAVATOSSÁG 

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133,

05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.

2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem,

gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia

alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.

3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál

használat során anyag- és gyártási hibától mentes.

4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket

kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ.

5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási

bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia

kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik.

6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül

válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a

hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy ez

az idő meghosszabbítható.

7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező technikai

paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel.

8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy

(rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön

egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.

KIVÉTELEK: 

A garancia nem terjed ki az alábbiakra: 

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott

2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére

vezethető vissza:

- a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód

- átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás

- nem Esperanza általi szerviz vagy javítás

- helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás

- a termék vagy szoftver helytelen telepítése

- mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések

3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más

eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat

vagy egyéb veszteségért.

4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva

használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a 

fogyasztó olyan személy, aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). 

Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a 

vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban szükséges biztonsági tanúsítvánnyal 

rendelkeznek. 

A használt elektronikus termékek megsemmisítése 

Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai direktíva 
2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a 
háztartási hulladékkal együtt. A használt készülékeket külön kell összegyűjteni, 
hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és 
csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. 
A csomagoláson feltüntetett, áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy 
ezt a készüléket a kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi 
hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő megsemmisítés 
érdekében. 





MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
DECLARATION OF CONFORMITY 

Mi, a gyártó/importőr (We, the manufacturer/importer): 

EDC Poterek Sp. Jawna 
uLPoznanska 129/133 
05-850 Ozarow Mazowiecki
Lengyelország

Tanúsítjuk, hogy a termék (Declares that the product): 
Termék fajtája (kind of product): ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ 
Típusmegjelölés (type designation): SPRING 
Cikkszám (item No): EKK016 
Opciók (options): 

Megfelel az alapvető követelményeknek és az alábbi irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek: 
Is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the following directives: 

2004/108/EC 
Kibocsátási év (utolsó 2 számjegye): 15 

Ez a termék megfelel az alábbi normáknak/szabványoknak: 
This product is compatible with the following norms/standards: 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, 

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-2:2009, 

EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2006, 

EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004 

Gyártó/Meghatalmazott képviselő 

Adam Poterek 

Termékmenedzser / Product Manager 


