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VEZETÉK NÉLKÜLI VÍZFORRALÓ KANNA
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EWK-8017
Kezelési útmutató a dyras EWK-8017 típusú vízforralóhoz

MEGJEGYZÉS
Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési
útmutatót. Fontos, hogy őrizze is meg a kezelési útmutatót, hogy időnként - vagy bármely
kételye esetén - újra elővehesse és feleleveníthesse a használati tudnivalókat, ezáltal
mindenkor ki tudja majd használni a készülék összes szolgáltatását, és sok örömet lelhet
benne. Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt előírások be nem tartása miatt következik
be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebből fakadó károkra a gyártó felelősséget nem
vállal. Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetésszerű használat során, úgy
kérjük, csak autorizált szakszervizzel javíttassa!

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
A készülék működtetése során az alábbiakban felsorolt biztonsági intézkedéseket
feltétlenül be kell tartani. Minden itt leírt utasítást gondosan olvasson át!
Minden adódó élethelyzetre természetesen nem lehet biztonsági rendszabályt alkotni, éppen
ezért kérjük Önt, hogy - maximális körültekintés mellett - az alábbiakban nem említett
esetekben is tegyen meg minden, az adott helyzetben racionálisan elvárható óvintézkedést,
hogy a készülék biztonságos üzemeltetésének feltételei adottak legyenek.
• A készülék csak az itt leírt háztartási használatra szolgál, minden egyéb (iparszerű)
felhasználás nem megengedett.
• Soha ne használja a készüléket a szabadban.
• Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve
tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a
gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék
használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is. Gyermekek esetében ajánlatos
a felügyelet, azért, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. 14 éves
kor alatti gyermekek a terméket nem használhatják még felügyelet mellett sem!
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• A gyártó által a készülékhez nem mellékelt vagy nem javasolt eszközök, kiegészítők
használata nem megengedett. Ezek alkalmazása balesetet vagy rendellenes működést
okozhat.
• Ne helyezze a készüléket forró tárgyak közelébe (pl. elektromos vagy gáztűzhely, főzőlap,
fűtőtest, stb.), vagy meleg felületre, illetve olyan helyre, ahonnan legurulhat, leeshet, vagy
ahonnan lerántható, leverhető egy véletlen mozdulattal.
• Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony gázok, gőzök vagy folyadékok
jelenlétében.
• Kerülje el a készülék olyan helyen való használatát, ahol túl magas vagy túl alacsony
hőmérsékletnek, rázódásnak vagy vibrációnak lenne kitéve. Ne használja a készüléket
nedves vagy párás helyen. A készülék +5 és +40° C közötti léghőmérséklet tartományban
üzemeltethető, illetve tárolható.

Tisztelt Vásárló!
Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék élettartamára, használhatóságára az alábbi
üzemeltetési, illetve tárolási, környezeti behatások, körülmények kihathatnak, és
károsan befolyásolhatják, lerövidíthetik azt, amennyiben tartósan fennállnak és
nem csak átmeneti jellegűek. Mindig óvja meg a készüléket a felsoroltaktól:
A nedves, párás, dohos környezetben való használat vagy tárolás okozhatja:
–– a készülék burkolatának, elektromos szigetelésének meggyengülését, idő
előtti öregedését,
–– műanyag és gumi szerkezeti komponenseinek idő előtti elhasználódását,
elöregedését,
–– illetve elősegítheti, felgyorsíthatja elektromos egységeinek, vezetékeinek
oxidációját, fém alkatrészeinek korrózióját.
A poros légterű, vagy konyhai használat (ahol a légtérben pl. étolaj vagy főzőzsír
párája terjeng) okozhatja:
–– zsíros porbevonat leülepedését a készülék szerkezeti mechanikus és elektromos egységein valamint burkolatán, mely elektromos érintkezési hibát, akár
teljes működésképtelenséget is okozhat, illetve a plasztik és gumi alkatrészeket károsíthatja.
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Készüléket érő közvetlen napfény okozhatja:
–– a készülék burkolatának, illetve a plasztik és gumi alkatrészek idő előtti
elöregedését, szilárdságának és egyéb szerkezeti jellemzőinek károsodását,
felületük porózussá, törékennyé válását, mely a rendeltetésszerű, biztonságos
használatot veszélyeztetheti.
Fagyos, hideg környezetben való készüléktárolás okozhatja:
–– plasztik és gumi alkatrészek szerkezeti károsodását, törékennyé válását, mely
a rendeltetésszerű biztonságos használatot veszélyeztetheti,
–– páralecsapódásból eredő oxidációt, a készülék fém alkatrészeinek korrózióját.
Sugárzó vagy közvetlen hőhatás okozhatja (mint például nem megfelelő távolság
biztosítása tűzhelytől, fűtőtesttől):
–– plasztik és gumi alkatrészek, burkolati elemek szerkezeti károsodását, alakváltozását, deformációját, kilágyulását, megolvadását, elektromos szigetelések meggyengülését.
A készülék élettartamának megnövelése és a szakszerűtlen készülékhasználat elhárítása érdekében kerülje el, illetve akadályozza meg a fenti körülmények kialakulását, és tartsa be minden esetben a termékre vonatkozó üzemeltetési előírásokat,
mivel ellenkező esetben szakszerűtlen üzemeltetést valósít meg, melyre a gyártó
felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy időszakonként vizsgáltassa felül egy meghatalmazott szakszervizben készülékét még akkor is, ha egyébként hibajelenséget
nem tapasztal - ezzel idejekorán elháríthat egy kezdeti stádiumban lévő hibát, s így
a terméke élettartamát növelheti.
Figyelem! Amennyiben végzett a munkával, és be kívánja fejezni a készülék
használatát, vagy ha a készülék használatát rövid időre is megszakítja, a
biztonság kedvéért előbb mindig kapcsolja ki azt, majd húzza ki hálózati
csatlakozóját a fali aljzatból vagy a hosszabbítóból.
• Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése végett soha ne merítse a készüléket vízbe
vagy más folyadékba. Nedves kézzel soha ne nyúljon a készülékhez. A hálózati kábelt csak
száraz kézzel szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni és onnan kihúzni; a fali aljzat is szintén
száraz legyen.
• Használat után és tisztítás előtt a készülék hálózati csatlakozóját mindig ki kell húzni a fali
aljzatból. Sose szakítsa meg az áramellátást úgy, hogy a hálózati kábelt fogva húzza
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ki a fali aljzatból, mindig a csatlakozót fogja meg! A hálózati csatlakozó fali aljzatból való
kihúzása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.
• Soha ne vezesse a készülék hálózati kábelét éles sarkokon vagy forró felületek mellett
vagy felett. A hálózati kábelt soha ne tekerje a készülék burkolata köré, és ne vonszolja,
ne emelje meg a hálózati kábelnél fogva, mert a kábel kiszakadhat, illetve szigetelése
megsérülhet. Amennyiben a készülék kábele megsérült, azt szakszervizben ki kell
cseréltetni. A készüléket sérült kábellel nem szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni.
• A készüléket csak stabil, sík felülten szabad üzemeltetni. Mindig ügyeljen rá, hogy a
készülék ne csúszhasson le arról a felületről, melyen üzemelteti; ne eshessen folyadékkal
teli edénybe, mosogatóba. Ha működés közben véletlenül mégis folyadékba esett a
készülék (vagy nedvesség érte), semmi esetre se nyúljon utána, hanem először a fali
aljzatból húzza ki a készülék elektromos csatlakozóját, és csak ezt követően emelje ki a
készüléket a folyadékból és vigye szakszervizbe ellenőrzésre, javításra.
• Figyelem! A készüléket tilos házilag szétszerelni, burkolatát megbontani, javítását
megkísérelni - ennek az utasításnak figyelmen kívül hagyása súlyos balesethez vezethet.
Nincs a készülék belsejében házilag javítható vagy más célra felhasználható alkatrész. Soha
ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati kábellel vagy csatlakozóval, illetve akkor se,
ha rendellenes működést mutat, leesett, vagy esetleg más módon sérült. Amennyiben a
készülék bármely okból meghibásodik, vagy nedvesség kerül a készülék burkolatán belülre
vigye azt szakszervizbe ellenőrzésre, javításra. A készülék javítására csak a szakszervizek
képzett szakemberei vannak feljogosítva. Házilagosan végzett javítási kísérlet vagy a
kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartása esetén a termékre a gyártó nem vállal
felelősséget.
Figyelem!
Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja magára!
• A készülék hálózati kábelén és csatlakozóján bármilyen átalakítást, toldást végezni tilos!
• Amennyiben a készülék saját kábele rövidnek bizonyul, a kábel csak kereskedelemben
kapható, védőföldelő érintkezővel ellátott szabványos hosszabbítóval toldható és a
hosszabbító kábelének minimum 16 Amper terhelhetőségűnek kell lennie (az ennél
kisebb terhelhetőségű kábel a használat során felhevülhet). Amennyiben az elektromos
hosszabbítóról más készülékeket is szeretne üzemeltetni, ezek áramfelvételét össze
kell adni a hosszabbító terhelhetőségének megállapításánál. Elektromos hosszabbító
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használata esetén a fali elektromos aljzatnak és az elektromos hosszabbítónak is
védőföldeltnek kell lennie. Külön ügyelni kell a hosszabbító kábelének elhelyezésekor,
hogy botlásveszély ne alakulhasson ki.
• A vízforraló és a tápellátó talapzat burkolatán levő nyílásokba soha, semmilyen tárgyat ne
dugjon be.
• Annak elkerülése végett, hogy lakása elektromos hálózatát túlterhelje, ne használjon
ezzel a készülékkel egyidejűleg egy másik „áramigényes” /nagy teljesítményfelvételű/
készüléket ugyanazon az áramkörön / ugyanarról a fali aljzatról, vagy hosszabbítóról/.
• A készüléket úgy helyezze el mindig, hogy elektromos kábele ne feszüljön meg, továbbá
soha ne vonszolja, és ne emelje meg a terméket a hálózati kábelénél fogva, mert ez a kábel
sérülésével, kiszakadásával járhat. Hasonló okból mindig biztosítsa, hogy a hálózati kábel
soha ne kerülhessen szék vagy egyéb bútor lába alá.
• Ha be kívánja fejezni a készülék használatát, kikapcsolást követően mindig húzza ki a
hálózati csatlakozóját a fali aljzatból vagy hosszabbítóból.
• A készülék elhelyezésekkor fordítson fokozott figyelmet arra, hogy a vízforraló ne legyen
lerántható és gyermekek a használat után se érhessenek a készülék burkolatához, ne
boríthassák fel.
• Működés közben a készülék burkolata is felforrósodik. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg
a készülék burkolatának felforrósodott részét, ez égési sérülést okozhat; a készüléknek
kizárólag a fogantyúját fogja meg, és különös óvatossággal járjon el akkor, amikor a
forróvizet a tartályból kitölti.
• A készülék kizárólag víz forralására használható; semmilyen más anyag nem tölthető a
tartályba, és nem melegíthető vele. Nem alkalmas a készülék tej forralására. A tartályban
forralandó vízbe élelmiszert helyezni (virslit főzni, levesport szórni, teafiltert helyezni, stb.)
tilos!
• A készülékbe kizárólag hidegvíz tölthető. A betöltött víz mennyiségének a minimum és
a maximum szintjelzés közé kell esnie. A maximum jelzésen túl betöltött víz kifolyhat,
kifröccsenhet forralás közben, leforrázva Önt vagy a készülék közelében lévő személyeket.
A vízforralót csak lecsukott víztartály fedéllel szabad bekapcsolni és a vízforralás közben
nem szabad a fedelet felnyitni.
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• Működés közben a készüléket nem szabad elmozdítani, más helyre tenni. Használat után
a készüléket kapcsolja ki, vagy várja meg az automatikus kikapcsolását, húzza ki hálózati
csatlakozóját a fali aljzatból, és csak akkor tegye el tároló helyére, ha tökéletesen lehűlt.
• A vízforraló tápellátó talapzata kizárólag a vízforraló üzemeltetésére használható. Ha a
tápellátó talapzat megsérült, nem illeszkedik vagy más egyéb látható módon károsodott,
esetleg vízbe esett, a készüléket használni tovább nem szabad. Ilyen esetben szakszervizbe
kell szállítani ellenőrzésre vagy ja vitásra.
• A vízforraló tartályának feltöltése, kiürítése, tisztítása kizárólag a tápellátó talapzatról
leemelt állapotban történhet. Mielőtt a vízforraló tartályt a tápellátó talapzatról leemelné
vagy felhelyezné, győződjön meg róla, hogy a készülék ki-bekapcsolója kikapcsolt állásban
legyen.
• Amennyiben a tápellátó talapzat - óvatossága ellenére - benedvesedik, kérjük, hogy
hálózati csatlakozóját azonnal húzza ki a fali aljzatból, majd a tápellátó talpazatot törölje
szárazra. A készüléket csak abban az esetben csatlakoztassa ismét a hálózathoz, ha a
tápellátó talapzat teljes mértékben megszáradt.
• A készülék védett olyan jellegű károsodás ellen, amely elégtelen vízmennyiséggel történő
üzemeltetés során keletkezhetne, és amelynek következtében a készülék fűtőteste
túlzottan felmelegedhetne. Ezt a védelmet egy biztonsági hőkioldó látja el
• Amennyiben ez a biztonsági eszköz helytelen használat (minimálisan előírtnál kevesebb
víz-mennyiség betöltése, vagy víztöltet nélküli bekapcsolás) esetén működésbe lépne, úgy
áramtalanítani kell a készüléket, majd megfelelő hűlési idő (min. 30 perc) után ismételten
használatba vehető a vízforraló. Ha esetleg a hűlési idő elteltével sem lehet bekapcsolni
a vízforralót, úgy szakszervizbe kell szállítani javítás céljából. A víztöltet nélküli, vagy
az előírt minimumnál kevesebb vízmennyiséggel való üzemeltetés szakszerűtlen
használatnak minősül, és az ebből eredő károkra a gyártói felelősség nem vonatkozik.
Figyelem!
A készülék víztartályának feltöltésekor, kiöblítésekor soha ne tartsa a készülék
tartályát vízsugár alá, és ne merítse vízbe!
• Soha ne emelje le a tápellátó talapzatról a vízforralót, ha azon még világít az üzemjelző
fény (ha még nem kapcsolt ki a készülék automatikusan, vagy ha nem kapcsolta ki azt
manuálisan előzőleg) - ellenkező esetben az elektromos csatlakozónál elektromos ív
keletkezhet, mely a készüléket károsíthatja.
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Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd lakossági
hulladékkal együtt nem helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi
egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket – élettartama végén –
adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek begyűjtésére szakosodott
újrahasznosító, vagy azok környezetbarát megsemmisítését végző hulladékgyűjtő
udvarokban. Az elhasználódott termékről a hálózati kábelt - a hálózati csatlakozó
fali aljzatból való kihúzása után - tőben vágja le a begyűjtőhelyen való leadását
megelőzően (figyelem, a kábelt se felejtse el leadni, mivel az is elektronikai
hulladék!).
Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót. Amennyiben a készüléket
továbbadná valakinek, úgy feltétlenül adja vele ezt a kezelési útmutatót is.

KEZELŐSZERVEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Víztartály
Tápellátó talapzat („Cordless” típus: a vízforraló leemelhető róla)
Vízszint kijelző ablak
Fogantyú
Ki-/bekapcsoló gomb
Víztartály felnyitható fedele
Kiöntőcsőr
Üzemjelző fény

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI
VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ KANNA
• Teljesítmény: 1850 - 2200 W
• Űrtartalom: 1,7 Liter
• Vízszint kijelző ablak
• BE/KI kapcsoló gomb kijelző fénnyel
• Vízszűrő
• Rejtett fűtőelem
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•
•
•
•
•
•

Automatikus lekapcsolás
Szárazüzem védelem
Túlhevülés védelem
Kézi fedélnyitás biztonsági retesszel
360°-ban forgó alap, beépített kábelfelcsévélés
Csúszásmentes készüléklábak

A KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁSA
A készülék csak 220-240V~ 50 Hz-es védőföld érintkezővel ellátott elektromos
hálózathoz csatlakoztatható. Mindig győződjön meg arról, hogy a használat
helyén található hálózati feszültség megegyezzen a készülék adattábláján
feltüntetett értékkel.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Használatba vételt megelőző teendők
• Az első használatot megelőzően a vízforraló víztartályának belsejét kétszer-háromszor
alaposan öblítse ki tiszta csapvízzel. A készülékkel legelső alkalommal felforralt vizet öntse
ki és ne használja fel. Ezt követően alkalmas a készülék a rendszeres, napi használatra.
Figyelem!
A készülék víztartályának feltöltésekor, kiöblítésekor soha ne tartsa a készülék
tartályát vízsugár alá, és ne merítse vízbe!
A víz betöltése a készülék tartályába
1. Emelje le a vízforralót a víz betöltése előtt a tápellátó talapzatról.
2. Töltsön vizet a készülék víztartályába: a tartályt nem szabad folyó vízcsap alatt feltölteni,
alkalmazzon megfelelő betöltő edényt. Ne felejtse el lecsukni a víztartály fedelét a
vízbetöltést követően.
3. A készülék víztartályába legalább a vízmérce minimum szintjének jelöléséig kell vizet
tölteni.
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4. Legfeljebb a vízmérce maximum jelzéséig tölthető víz a víztartályba. Kerülje el a készülék
túltöltését, mivel a forrásba kerülő víz kicsaphat, kifröccsenhet a kiöntőcsőrön át, és
forrázásos balesetet okozhat.
A készülék bekapcsolása
1. A szükséges vízmennyiség betöltése után törölje teljesen szárazra a vízforraló burkolatát
amennyiben nedves lett esetleg a vízbetöltés során, majd helyezze vissza a készüléket
a tápellátó talapzatra. Fokozottan ügyeljen rá, hogy a tápellátó talapzat teljesen száraz
legyen és a készülék szorosan illeszkedjen a talapzatra.
2. Csatlakoztassa a készülék hálózati kábelét a fali aljzathoz.
A készülék a ki-/bekapcsoló gomb „l”-es állásba való helyezésével kapcsolható be; az
üzemjelző fény a bekapcsolást követően világít.
A készülék kikapcsolása
• Amennyiben a víz a tartályban forrásba jött, a készülék automatikusan kikapcsol, a
jelzőfény kialszik, és a ki-bekapcsoló gomb „0” /kikapcsolt/ helyzetbe önműködően
visszaáll.
• Kézzel is kikapcsolhatja a vízforralót, ha a ki-/bekapcsolót kikapcsolt állásba váltja (pl. ha
csak melegíteni akarja a betöltött vizet).
• A vízforralót akkor kapcsolhatja be újra, ha a készülékbe beépített hőérzékelő kapcsolónak
elegendő ideje volt a lehűléshez.
• Ha ezután ismét vizet kíván forralni, de a kapcsoló nem marad meg az „l”-es helyzetben
(„be” állásban) és újra kikapcsol, úgy ne erőltesse a készülék bekapcsolását, mert az a
működtető mechanizmus nagymértékű károsodását okozhatja (a kapcsoló mechanizmus
túlerőltetéséből eredő károkra gyártó nem vállal felelősséget).
Figyelem! A vízforralást követően minden esetben öntse ki a víztartályból a
maradék vizet. Soha ne hagyja állni a fel nem használt vizet a víztartályban.
Soha ne emelje le a tápellátó talapzatról a vízforralót, ha azon még világít az
üzemjelző fény (ha még nem kapcsolt ki a készülék automatikusan, vagy ha
nem kapcsolta ki azt manuálisan előzőleg) - ellenkező esetben az elektromos
csatlakozónál elektromos ív keletkezhet, mely a készüléket károsíthatja.
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A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA
Figyelem! A tisztítás megkezdése előtt minden esetben ki kell kapcsolni a
készüléket, és áramtalanítani kell a tápellátó állvány hálózati csatlakozójának fali
aljzatból való kihúzásával. Ezt követően meg kell várni a készülék teljes lehűlését,
és csak ezután szabad a burkolatot megfogni, illetve a tisztítást megkezdeni.
Nagyon fontos, hogy magát a készüléktestet soha ne merítse vízbe, és ne tartsa
vízsugár alá!
• A készülék külső burkolatának tisztítása langyos vízzel enyhén benedvesített puha,
szöszmentes textíliával történhet, majd ezt követően törölje át egy száraz, szöszmentes
textíliával a letisztított felületeket. Nagyon ügyeljen rá, hogy nedvesség ne juthasson a
készülék burkolatán belülre. Mielőtt ismételten használatba venné vagy elcsomagolná a
készüléket, hagyja tökéletesen megszáradni.
• A vízszűrő szita eltávolításához nyomja le annak biztosítófülét, majd emelje ki. A vízszűrőt
lágy, semleges mosogatószerben mosogassa el, ügyelve arra, hogy a vízszűrő finom
anyagát ne szakítsa ki. A vízszűrő szitát visszahelyezés előtt tiszta vízben mossa át.
• A készülék tisztításához soha ne használjon oldószert (acetont, benzolt, benzint, alkoholt,
stb.), mert ezek az anyagok oldhatják a burkolat anyagát, illetve a készülékbe bejutva
annak belső részeit. Ne alkalmazzon durva vagy csiszoló hatású tisztítószereket.
• Az elcsomagolás előtt hagyja tökéletesen kiszáradni a tartály belsejét, ellenkező esetben
bepenészedhet.
• Ha a tisztítás után hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, tegye nylon tasakba,
majd rakja el por-, nedvesség-, és fagymentes tárolóhelyére. A hálózati kábel tárolására
használja a készüléken kialakított kábeltárolót.
A készülék vízkőmentesítése
• A vízforraló víztartályában idővel jelentős mennyiségű vízkő rakódhat le, és ezáltal
a vízforralási idő jelentősen megnövekedhet. Ez a jelenség a vízből kiváló mész és
egyéb ásványi anyagok lerakódásának eredménye. Emiatt a készüléket időről-időre
vízkőmentesíteni kell. A vízkőmentesítés tartós elmulasztása során képződő lerakódás
szélsőséges esetben a készülék károsodását, meghibásodását is okozhatja, (az ebből adódó HU
meghibásodásokra nem vonatkozik a gyártói felelősség).
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Ezt megelőzendő, rendszeresen vízkőtelenítse a készüléket. Normál használat esetén,
amennyiben a csapvíz vízkeménységi foka maximum 18 DH (22,5 Clarké), évente 2-3
alkalommal, ha a vízkeménységi foka nagyobb, mint 18 DH (22,5 Clarké), évente 4-5
alkalommal kell a vízkőmentesítést elvégezni. A víz keménysége nagymértékben a
helyi adottságoktól függ. A gyakori használat és nagyon kemény csapvíz a fentiekben
említettnél jóval gyakoribb vízkőmentesítést is indokolttá tehet. A készülék használatának
helyén rendelkezésre álló csapvíz keménységi fokáról érdeklődjön a helyi vízműnél.
1. Töltsön a vízforraló tartályába 0,5 liter 20 %-os étkezési ecetet és öntsön hozzá 0,5 liter
csapvizet, majd keverje össze. Ezt követően kapcsolja be a készüléket és forralja fel az
oldatot. Az oldat felforrását követően várja meg a készülék automatikus kikapcsolását.
2. Hagyja az ecetes oldatot a vízforraló tartályában legalább egy éjszakán keresztül állni,
majd öntse ki másnap reggel a készülékből.
3. Töltse meg a vízforraló tartályát a maximum jelzésig tiszta vízzel és forralja fel. Felforralás
után öntse ki a vizet, hogy eltávozzanak az ecet és a vízkő maradványai. Ezt követően
öblítse ki a víztartályt még néhányszor tiszta vízzel.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS
Tanúsítjuk, hogy a dyras EWK-8017 típusú vezeték nélküli vízforraló kanna az alábbiakban
ismertetett műszaki jellemzőknek megfelel:
A készülék adatai:
Típus:
Megnevezés:
Névleges hálózati feszültség:
Hálózati teljesítményfelvétel:
Érintésvédelmi osztály:
Védettségi szint:
Maximálisan betölthető vízmennyiség:
Gyártó:

EWK-8017
Vezeték nélküli vízforraló kanna
220-240V~ 50 Hz
1850 - 2200 W
I. osztály
IP20
1.7 liter
Quad Star Limited

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerűbbek legyenek, ezért a
készülékek műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések
joga fenntartva.
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COPYRIGHT
© Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A.
Minden jog – beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordítást, fényképészeti
vagy hangtechnikai másolást, kivonatos utánnyomást és egyéb sokszorosítást – kifejezetten
fenntartva. Ennek megsértése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A CE SZIMBÓLUM
A biztonság (LVD), az elektromágneses összeférhetőség (EMC), az élelmiszerbiztonsági
(élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő termékek) megfelelőség (LFGB), az egyes veszélyes
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozását célzó
irányelve (RoHS) szempontjából a készülék megfelel az előírásoknak.
Az erre utaló jelölés „CE” a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési
útmutatóban található.
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