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ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. 

Bekapcsolás előtt olvassa el a vízforraló kézikönyvét, még akkor is, ha tudja, hogyan kell 
hasonló készülékeket használni. A vízforralót a használati utasításnak megfelelően kell 
használni. A vízforraló használati útmutatóját kérjük, tartsa meg későbbi használatra. 
A jótállás idejére ajánlatos az eredeti csomagolást megőrizni 
A vásárlást igazoló számla egyben garanciajegy is egyben, reklamáció esetére. Szállításkor 
a vízforralót az eredeti dobozába kell helyezni. 

VIGYÁZAT: Ne használja a vízforralót, ha nincs benne víz! 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
FIGYELEM! 

1. A berendezést 8 éve kor alatti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességű személyek, valamint olyanok, akik nem rendelkeznek tapasztalattal
és nem ismerik a berendezést, felügyelet alatt használhatják az eszközt. Gyermekek nem
játszhatnak a berendezéssel. A gyermekek ne végezzenek felügyelet nélkül a berendezés
tisztítását és karbantartását. A vízforraló nem játék.

2. Gyermekektől távol tartandó.

3. A vízforraló kizárólag háztartási használatra szolgál, és nem használható a
rendeltetésétől eltérő célokra.

4. Mielőtt csatlakoztatná a vízforralót a hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a vízforraló
adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik a hálózatban lévő hálózati feszültséggel.
Ne csatlakoztassa a vízforralót, ha a feszültség nem kompatibilis.

5. A vízforraló aljzatát csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.

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

7. Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem a vízforralóval együtt szállítottak,
vagy amelyeket nem ehhez a vízforraláshoz terveztek.

8. Mindig helyezze a vízforralót egyenletes, száraz felületre.

9. Ne tegye a vízforralót ablakpárkányra.

10. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó nem érintkezik vízzel vagy
nedvességgel.

11. Ne öntsön vizet vagy más folyadékot az elektromos vízforralóra.

12. Ne merítse az elektromos vízforralót vagy annak részeit vízbe vagy más folyadékba.

13. Az elektromos vízforraló nem használható ipari környezetben és kültéren.

14. Ne használjon aeroszolt a vízforraló közelében.

15. Ha nem használja a vízforralót, le kell választani az elektromos hálózatról.

16. Ne tegye az elektromos vízforralót tűzhelyre, gáz- és elektromos főzőlapra.

17. Ne helyezze a vízforralót nyílt lánggal működő berendezések és tárgyak közelébe,
melyek felforrósíthatják az eszközt.

18. Ne használja a vízforralót, ha a vízforraló, a csatlakozódugó vagy a kábel sérült. A cserét
vagy javítást jelenteni kell egy szakszerviznek.

19. Semmilyen módon ne próbálja megjavítani a vízforralót, mert fennáll az áramütés
veszélye. Minden javítást és beállítást szakszervizre vagy cégre kell bízni.

20. A jótállási idő alatt a készülékbe történő önbeavatkozás kárt okoz.

21. Ne helyezze a vízforraló tápkábelét forró felületek vagy éles tárgyak közelébe.

22. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, helyezze el úgy, hogy senki ne tudja
megrongálni.

23. Húzza ki a vízforralót a csatlakozódugónál fogva, ne húzza a vezetéket.

24. A vízforralót csak a vele együtt szállított talppal szabad használni.

25. A vízforraló automatikusan kikapcsol, ha nincs benne víz.

26. A kannát forró italok készítésére használják, töltse fel tiszta vízzel, forralja fel és ürítse ki.

27. A készülék kizárólag vízforralásra alkalmas.

28. Forrás közben ne érintse meg, ne nyissa ki vagy mozgassa a fedelet.



A termék részei: 
1. Talp, huzaltárolóval
2. Ki-bekapcsoló gomb
3. Fedőnyílás
4. Vízszintjelző a belsejében jelölve

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

1. Az első használat előtt távolítsa el a csomagolást, és vegyen ki mindent a belsejéből.

2. Állítsa be a szükséges hosszúságú tápkábelt, a kábel többi részét pedig hagyja a vízforraló
aljában.

3. A talpat, szilárd, egyenletes felületre helyezze.

4. Töltse fel a vízforralót a szükséges mennyiséggel. A víznek el kell érnie a minimális és

1. nem haladhatja meg a vízforraló belsejében feltüntetett maximális szintet.

5. Víz önthető a kifolyón vagy a nyitott fedélen keresztül, amelyet a víz kiöntése után
megfelelően le kell zárni.

6. Ne öntse ki a vízforraló aljában lévő vizet.

7. Helyezze a vízforralót a hozzá tartozó talpra.

8. Dugja be a tápkábelt egy konnektorba.

9. Kapcsolja be a vízforralót úgy, hogy a kapcsolót (2) az "I" állásba nyomja.

10. Amikor a víz forr, a vízforraló automatikusan kikapcsol.

11. Mielőtt leveszi a vízforralót a talpról, győződjön meg róla, hogy a vízforraló ki van
kapcsolva, amikor még az "I" pozícióban van, manuálisan kapcsolja le.

12. Ne használja a vízforralót, ha nincs benne víz.

A VÍZFORRALÓ TISZTÍTÁSA ÉS VÍZKŐMENTESÍTÉSE 

A lerakódásokat és a vízkövet rendszeresen, legalább havonta egyszer el kell távolítani. A 
vízforralót a lerakódásoktól a következő módokon tisztíthatja meg: 

• 1/2 liter 8%-os fehér ecet, amelyet hideg vízforralóba kell önteni, és forralás nélkül hagyni 2
órán át. Ezután ürítse ki a vízforralót, és forraljon fel tiszta vizet, ürítse ki. Ismételje meg
legfeljebb ötször.

• 30 g citromsavat ½ l vízzel forralunk fel a vízforralóban, hagyjuk állni 30 percig. Ürítse ki a
vízforralót, és forraljon fel tiszta vizet, ürítse ki. Ismételje meg legfeljebb ötször.

A vízforraló külső részeinek tisztításához használjon folyékony mosogatószerrel megnedvesített 
nedves ruhát. A talp tisztításához csak száraz ruhát használjon. Ne használjon oldószert, hígítót 
vagy tisztítószert, amelyek károsíthatják vagy megkarcolhatják a vízforralót és annak elemeit.  

Műszaki adatok: 220-240V - 50-60Hz; 1350-1500 W; 1,8 liter 



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 bá rmilyen 

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. 


