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Köszönjük, hogy termékünket választotta. 

A termék megfelel a minőségi szabványoknak, mely garantálja Önnek 
a készülék megbízhatóságát és kényelmét. Kérjük, olvassa el és 

tartsa be a használati útmutatón feltüntetett utasításokat, a és őrizze 
meg későbbi használatra. 

A vízforraló csak otthoni használatra készült víz melegítésére és 
forralására. 

A használati előírások betartása és a speciális rendeltetési hely 
betartása mellett a készülék egyes részei nem tartalmaznak 

egészségtelen anyagokat. 

Technikai specifikációk 

Modell: MR-034 

Capacitás: 1,5 L  

Áramellátási tulajdonságok 

Váltakozó áram- AC; 

Névleges feszültség 220-240V; 

Névleges frekvencia 50 Hz; 

Teljesítményfelvétel 1850-2200 W
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Termék leírás 

A- Burkolat

В- Tető nyitó gomb

С- Bekapcsoló gomb

Pozíció «0»- Kikapcsolva

Pozíció«I»- Bekapcsolva

D- Foganytyú

E- Vízforraló tartály

F- Alap

G- Vízszint skála

Biztonsági utasítások 
A készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető 

biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket: 
Speciális utasítások 

Figyelem! 

- - Ne engedje, hogy víz és nedvesség kerüljön a készülék talpára

és belső elektromos részeire a víztartályon kívül.

- - Mindig vegye le a vízforralót a tartóról, amikor azt vízzel tölti fel,

vagy tisztítja.

- - Ne érintse meg a vízforralóban lévő vizet, amikor az a talpán van.

- - A készüléket csak földelt érintkezővel rendelkező aljzatba

csatlakoztassa.

- Ezen szabályok figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat!
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A készüléket csak földelt érintkezővel rendelkező aljzatba csatlakoztassa 

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

• NE hagyja feleslegesen bedugva a készüléket. Húzza ki a dugót a

konnektorból, ha a készüléket nem használja.

• NE használja a tápkábelt vagy a készüléket a csatlakozódugó

kihúzására a konnektorból.

• NE hagyja a készüléket kitéve az időjárásnak (eső, napsütés stb.).

• NE hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor az elektromos

hálózatra van csatlakoztatva.

• Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében

használják.

• Mindig száraz, vízszintes felületen használja a készüléket.

• Ne tegye fel és ne vegye le a vízforralót a tartóról, amikor az be van

kapcsolva. Először kapcsolja ki egy kapcsolóval.

• Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ha nem használja, és tisztítás előtt.

• Ne működtesse a készüléket, ha megsérült, ha a készülék hibásan működik

vagy bármilyen módon megsérült, vigye vissza javításra a hivatalos szervizbe.

• A biztonság érdekében rendszeres időközönként alaposan ellenőrizni kell a

tápkábelt, hogy ne legyen látható sérülés. Ha bármilyen jele van annak, hogy

a kábel a legkisebb mértékben is megsérült, a teljes készüléket vissza kell

küldeni egy hivatalos szervizmérnöknek.

• Ne hagyja, hogy a kábel átlógjon az asztal vagy pult szélén, és ne érjen forró

felületekhez. Tárolás előtt hagyja kihűlni a készüléket.

• Ne érintsen meg forró felületeket, ne tárolja és ne takarja le a készüléket,

amíg az teljesen ki nem hűlt.

• A készülék tisztításakor ne használjon erős súrolószert, maró hatású

tisztítószert vagy sütőtisztítót.

• Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy nem
rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára
vonatkozóan.
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• A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

• Ne hagyja bekapcsolva a vízforralót, ha a helyiség hőmérséklete nulla alá

süllyedhet. Ha a hőmérséklet nulla alatt van, a készülék termosztátja spontán

bekapcsolhat és bekapcsolhatja a készüléket.

• A gőz által okozott esetleges károk elkerülése érdekében forrásakor fordítsa
el a vízforraló orrát a falaktól és a bútoroktól.

• Ne helyezze a vízforralót és annak tartóját fűtőberendezésekre.
• Ne zárja be a kapcsoló közelében lévő gőzkivezető nyílást.
• Ne használja a vízforralót fedél nélkül.

Figyelmeztetés! 
- A készülék felülete működés közben nagyon felforrósodik. Legyen

óvatos, mert nagymértékben megégetheti magát, ha megérinti a
burkolat, a tok felületét, vagy kicsapódik a gőz.

- Forrás közben ne nyissa fel a kanna fedelét.
- Ne emelje fel a kannát a fedelénél fogva.
- Csak a fogantyúhoz tartva vegye és emelje fel a vízforralót, csak a

készülék gombjait érintse meg.
- Ne töltse a vízforralót a MAX jelzésnél tovább.
- A vízforralót csak száraz, stabil, egyenletes, csúszásmentes

felületre helyezze.
- Különösen óvatosan emelje meg a vízforralót, ha forró víz van

benne!
- A fenti szabályok be nem tartása esetén égési sérülés veszélye áll

fenn!

Ne kapcsolja be a vízforralót víz nélkül, vagy amikor a vízszint a «MIN» jelzés 

alatt van. Ha a vízforraló üres, vagy nincs benne elegendő víz, a biztonsági 

berendezés automatikusan kikapcsolja. Ilyen esetben húzza ki a készüléket a 

hálózatról, hagyja kihűlni, majd töltse fel újra vízzel és kapcsolja be; a 

vízforraló elkezdi felforralni a vizet, és a folyamat befejezése után a normál 

üzemmódban kikapcsol. 

5

www.gravicom.hu

https://gravicom.hu/
https://gravicom.hu/


EZ A KÉSZÜLÉK CSAK HÁZTARTÁSI 
HASZNÁLATRA VAN TERVEZVE. NE HASZNÁLJA 

A KÉSZÜLÉKET A RENDELTETÉSÉN KÍVÜL MÁSRA. 

Megoldás extrém szituációk esetén: 

• Ha egy készülék vízbe esett, azonnal húzza ki a konnektorból, ne
érintse meg a készüléket vagy a vizet.

• Ha a készülékből füst, szikrázó, erős égésszigetelő szaga jelenik meg,

azonnal hagyja abba a készülék használatát, húzza ki a készüléket a

konnektorból, forduljon a legközelebbi szervizhez.

Működése 

Első használat előtt 

• Távolítsa el a csomagoló- és reklámanyagokat, matricákat.

• Vizsgálja meg a vízforralót, és győződjön meg arról, hogy a vízforraló, a
tápkábel, a csatlakozó és a talp nem sérült-e meg.

• Tekerje le teljesen a tápkábelt.

• Helyezze a talpat száraz, egyenletes, stabil felületre.

Figyelmeztetés! Olyan felületeken, ahol a hő problémát okozhat – szigetelt 

hőpárna ajánlott. 

• Csatlakoztassa a dugót a hálózathoz.

• Vegye le a vízforralót a talpról.

• Nyomja meg a gombot a fedél kinyitásához, a fedél kinyílik.

• Töltse fel a kannát hideg vízzel a «MAX» jelzésig. Csukja be a fedelet

(kattanásig).

• Helyezze a vízforralót a talpra.

• Fordítsa a kapcsolót «I» állásba. A jelzőfény világít, jelezve, hogy a
készülék bekapcsolt, és a vízforraló megkezdi a víz felmelegítését.
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• Amikor a víz forrni kezd, a kapcsolót «О» (ki) állásba fordítja, a lámpa
kialszik, és a vízforraló automatikusan kikapcsol.

• Öntse ki az első adag vizet, és ismételje meg a forralási eljárást.
• Most a vízforraló használatra kész.

Forraljuk tovább a vizet a fent leírtak szerint. 

A vízforraló vízszintjének valahol a «MIN» és «MAX» jelzések között kell 

lennie. 

A víz felmelegedésének folyamata a kapcsoló megnyomásával bármikor 

megszakítható.

Tisztítás és tárolás 

A rendszeres tisztítás javítja a készülék teljesítményét. 

A vízkő képződésének mennyisége, a tisztítás szükségessége a víz 

keménységétől függ. 

Javasoljuk, hogy évente legalább 2 alkalommal tisztítsa meg a vízforralót, 

illetve, amikor vízkő jelenik meg a készülékben. 

FIGYELMEZTETÉS! Ne töltse fel a vízforralót hideg vízzel, amíg ki nem 

hűlt; hagyja kihűlni, mielőtt megtöltené hideg vízzel. 

Figyelem! Ha a vízforraló kikapcsol, mielőtt a víz forrni kezd, tisztítsa meg 

a vízkőtől (lásd: Tisztítás és karbantartás). A vízforraló folytathatja 

működését, ha a fedele nyitva van. 

FIGYELMEZTETÉS! 

- Soha ne tisztítsa a hálózatra csatlakoztatott vízforralót.

- Tisztítás előtt válassza le a vízforralót, és hagyja kihűlni.

- Ne használjon súroló hatású és agresszív tisztítószereket.

- Soha ne merítse víz alá a vízforralót, annak tartóját, a tápkábelt
vízbe, vagy más folyadékba.
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A szűrő tisztítása (kivehető szűrővel rendelkező modelleknél) 

Tisztítsa meg a szűrőt a vízkőtől egy nylon kefével folyó víz alatt. Tisztítás előtt 
áztassa be a piszkos szűrőt ecetben vagy speciális folyadékban a vízkő 
eltávolításához. 

Vízforraló vízkő mentesítése: 
Tisztítsa meg a vízforralót a vízkőtől speciális szerekkel. A vízkőtől való 
tisztítás az alábbiakban leírt módszerekkel is elvégezhető: 

ELSŐ MÓDSZER 

• Töltse fel a vízforralót a maximális szintig 1 rész általános ecetből és 2 rész

vízből álló keverékkel. Kapcsolja be a vízforralót és forralja fel, és

automatikusan kikapcsol.

• Hagyja a keveréket 10-12 órán keresztül leülepedni, majd öntse ki.

• Töltse fel a kannát friss vízzel a maximális szintig, és forralja fel újra.

Öntse ki ezt a vizet is, hogy eltávolítsa az ecet szagát.

• Mossa le tiszta vízzel a készülék belső részét, törölje le és szárítsa meg a

vízforralót.

MÁSODIK MÓDSZER
• Töltse fel a kannát a fent említett víz és ecet keverékével, és forralja fel

o3 alkalommal. Öblítse le vízzel és dörzsölje szárazra.

• A szokásos tisztításhoz puha, nedves szivaccsal vagy ruhával törölje le a
vízforraló házát belülről és kívülről. Szappanos víz használható.

• Öblítse ki a vízforralót, és törölje szárazra.

• Használat előtt hagyja teljesen megszáradni a készüléket.

• Minden más jellegű karbantartást szakképzett személyzetnek kell elvégeznie

egy szervizközpontban.

Tárolás 
- Tárolás előtt kapcsolja ki a vízforralót, és hagyja teljesen kihűlni.
- Tárolás előtt törölje le és szárítsa meg a vízforralót.
- Ne tekerje a tápkábelt a vízforraló köré, amíg az teljesen ki nem hűlt.
- A vízforralót hűvös, száraz és tiszta helyen tárolja, ahol gyermekek és

korlátozott fizikai és szellemi képességű személyek nem férhetnek
hozzá.
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