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SIKKERHEDOGOPSÆTNING______________

Inden ibrugtagning bedes du 
læse brugsanvisningen grun-
digt igennem. Følg alle sikker-
hedsanvisninger for at undgå 
skader som følge af forkert 
brug.
Behold brugsanvisningen til 
fremtidig brug. Skulle dette ap-
parat blive givet til en tredje-
part, så bør denne vejledning 
også leveres videre.

 7 Dette apparat er kun bereg-
net til hjemmebrug og er ikke 
egnet til professionelt catering-
formål. Det bør ikke anvendes 
til erhvervsmæssige formål. 

 7 Det bør ikke anvendes til kom-
mercielle formål.

 7 Brug ikke apparatet til andet 
end den tilsigtede brug. Ked-
len er beregnet til at koge 
vand. Brug ikke kedlen til at 
koge og varme andre væsker, 
eller til dåsemad eller mad på 
flasker.

 7 Brug aldrig apparatet i eller 
i nærheden af brændbare, 
brandfarlige steder og mate-
rialer.

 7 Brug ikke apparatet udendørs 
eller på badeværelset.

 7 Kontroller, at spændingen på 
typepladen er i overensstem-
melse med det lokale lysnets 
spænding. Den eneste måde 
at afbryde apparatet fra lys-
nettet er ved at trække adap-
teren ud af stikkontakten.

 7 For yderligere beskyttelse bør 
dette apparat tilsluttes hus-
holdningsstrøm med en effekt 
på ikke mere end 30 mA. Søg 
vejledning hos en elektriker.

 7 Nedsænk ikke apparatet, un-
derdelen, strømledningen eller 
strømstikket i vand eller andre 
væsker, og rengør ikke delene 
i opvaskemaskinen.

 7 Tag strømstikket ud efter brug 
af apparatet, inden rengøring 
af det, inden rummet forlades, 
eller hvis der opstår en fejl.

 7 Træk ikke i ledningen, når stik-
ket skal tages ud.

 7 Ledningen må ikke vikles rundt 
om apparatet.

 7 Strømkablet må ikke bøjes 
eller klemmes, og du må ikke 
gnide det på skarpe kanter, 
for at forhindre eventuelle ska-
der på det. Hold strømkablet 
væk fra varme overflader og 
åben ild.
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 7 Brug ikke en forlængerled-
ning til apparatet.

 7 Brug aldrig apparatet, hvis 
det eller ledningen er beska-
diget.

 7 Vores GRUNDIG hushold-
ningsmaskiner overholder 
gældende sikkerhedsstandar-
der, men hvis apparatet eller 
strømledningen er beskadiget, 
skal det repareres eller udskif-
tes af et servicecenter for at 
undgå skader. Forkert eller 
ukvalificeret reparation kan 
forårsage skader og risici for 
brugeren.

 7 Undlad under nogen omstæn-
digheder at skille apparatet 
ad. Garantikrav accepteres 
ikke i tilfælde af skader forår-
saget af forkert håndtering.

 7 Dette apparat kan bruges af 
børn over 8 år og af perso-
ner med reducerede fysiske, 
psykiske eller mentale ever 
eller mangel på erfaring og 
viden, hvis de har været under 
opsyn eller har fået instruktio-
ner i brugen af apparatet på 
en sikker måde og forstår de 
farer, der måtte være invol-
veret Børn må ikke lege med 
apparatet. Rengøring og ved-

ligeholdelse skal ikke foreta-
ges af børn uden opsyn.. 

 7 Efterlad ikke apparatet uden 
opsyn, når det er i brug. Vi 
råder til yderste forsigtighed, 
når apparatet bruges i nærhe-
den af børn og folk med be-
grænsede fysiske, sensoriske 
eller mentale evner.

 7 Inden apparatet tages i brug 
første gang, skal alle dele, der 
kommer i kontakt med vand, 
rengøres grundigt. Se detaljer 
i afsnittet "Rengøring og vedli-
geholdelse".

 7 Tør apparatet helt, inden det 
tilsluttes strømforsyning.

 7 Betjen eller anbring aldrig ap-
paratet eller nogen dele heraf 
på eller i nærheden af varme 
overflader, som fx gasbræn-
der, elektrisk kogeplade eller 
opvarmet ovn.

 7 Anvend kun apparatet med de 
medleverede dele.

 7 Brug kun apparatet med dets 
originale bundplade. Brug 
ikke bundpladen til andre for-
mål.

 7 Brug aldrig apparatet med 
fugtige eller våde hænder.

SIKKERHEDOGOPSÆTNING______________
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SIKKERHEDOGOPSÆTNING______________

 7 Brug altid apparatet på en sta-
bil, flad, ren og tør overflade.

 7 Sørg for, at der ikke er fare 
for, at ledningen kan ved et 
uheld trækkes eller at nogen 
kan snuble over det, når ap-
paratet er i brug

 7 Placer apparatet således, at 
stikket altid er tilgængeligt.

 7 Hold kun apparatet i håndta-
get. Der er fare for forbræn-
ding. Undgå kontakt med 
varme overflader samt med 
udspyende damp.

 7 Placer låget, så den varme 
damp rettes væk fra dig.

 7 Åbn ikke låget, mens vandet 
koger. Vær forsigtig, når du 
åbner låget, efter vandet har 
kogt. Dampen, der kommer ud 
af kedlen, er meget varm.

 7 Sørg for, når kedlen bruges, at 
låget altid forbliver ordentligt 
lukket.

 7 Fyld aldrig kedlen over indi-
katoren for maksimum niveau. 
Hvis den er overfyldt, kan der 
sprøjte kogende vand ud.

 7 Fyld ikke kedlen under mini-
mumsniveauet.

 7 Betjen aldrig apparatet, hvis 
der ikke er vand i.

 7 Fyld ikke kedlen, mens den 
sidder på bundpladen.

 7 Klæb ikke fremmedlegemer 
på apparatet.
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Kære kunde,

Tillykke med købet af din nye GRUNDIG kedel 
WK 7280/WK 7280 W.

Læs betjeningsvejledningen grundigt for at sikre 
fuld udnyttelse af dit kvalitetsprodukt fra GRUN-
DIG i mange år fremover.

Enansvarligtilgang!
GRUNDIG fokuserer på kontrakt-
ligt aftalte sociale arbejdsforhold 
med rimelige lønninger for både 
interne medarbejdere og leveran-
dører. Vi lægger også stor vægt 
på effektiv udnyttelse af råstoffer 

med kontinuerlig reduktion af affaldsmængden 
på flere tons plastik hvert år. Desuden er alt 
vores tilbehør til rådighed i mindst 5 år.

For en levedygtig fremtid. 
Af gode grunde. Grundig.

Betjeningsfunktionerog
dele
Se figuren på side 3. 

A  Hældetud

B  Vandfilter (indeni)

C  Låg

D  Knap til at åbne låget

E  Håndtag

F  Indikator for vandniveau

G  Vandtank

H  Strømbase

I  Knap til simre-funktion

J  On/Off knap

K  Knap til temperaturvalg

L  Indikatorlampe for temperatur

KORTFORTALT____________________________

Forberedelse
1Rengør kedlen godt inden første anvendelse 

og smid vandet fra de to første kogninger ud.

Funktion
1Tryk på knappen til at åbne låget D  på 

kedlen for at åbne låget C .

2Fyld vandbeholderen G  med vand.

Bemærk
 7 Undlad at placére vandbeholderen G  på 
basen H  mens du påfylder vand.

 7 Fyld aldrig vandbeholderen G  over maksi-
mumniveauet eller under minimumsniveauet.

3Luk låget C  indtil det klikker på plads.

4Sæt vandtanken G  på basen H . Sørg for at 
den sidder lodret og stabilt.

5Sæt stikket i stikkontakten.

6Vælg den ønskede temperatur ved at trykke 
på knappen for temperaturvalg K . For hver 
gang knappen K  trykkes, vil temperaturvalget 
skifte fra 100 til 80, 60, 40 og tilbage til 100. 
– Indikatorlampen for temperatur L  vil lyse.

7Hvis det ønskes, kan simre-funktionen aktiveres 
ved at trykke på knap I . 
– Indikatorlampe på knap I  tændes.

Bemærk
 7 Når simre-funktions-knappen I  sættes til 
stand-by, uden en ønsket temperatur er valgt, 
vil indikatorlampen I  slukke efter 10 sekun-
der.

FUNKTION_______________________________
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FUNKTION_______________________________

8Tryk på Tænd/Sluk-knap J .
– Tænd/Sluk-knappens indikatorlampe J  

lyser og kogningprocessen begynder.
– Når apparatet er i brug, vil indikatorlam-

pen for den indstillede temperatur lyse. 
Imens indikeres den aktuelle vandtempera-
tur af den relevante indikatorlampe, indtil 
den indstillede temperatur er opnået. 

Bemærk
 7 Låget C  skal altid være lukket under kogepro-
cessen; ellers slukker kedlen ikke automatisk.

 7 Den ønskede temperatur kan ændres eller ind-
stilles under kogeprocessen ved at trykke på 
knappen for temperaturindstilling K .

9Når den ønskede temperatur er opnået, vil 
indikatorlampen i Tænd/Sluk-knappen J  
slukke, og kedlen standser opvarmningen.
– Efter 60 sekunder vil indikatorlampen for 

temperatur L  slukke, og kedlen går i stand-
by-tilstand.

Bemærk
 7 Hvis du ønsker at standse kogeprocessen  
manuelt, skal du trykke på Tænd/Sluk-knap-
pen J .

 7 Hvis simre-funktionen er aktiveret, vil keden 
genstarte kogeprocesseb, når temperaturen 
falder under den ønskede indstilling. Efter 30 
sekunder annulleres simre-funktionen automa-
tisk.

10Tag stikket ud af stikkontakten.

11Tag vandbeholderen af basen H . Hold den 
kun i håndtaget E .

Forsigtig
 7 Undlad at åbne låget, C  da der kan sprøjte 
varmt vand ud. Sørg for at der ikke sprøjter 
vand på bundpladen H .

12Hæld fra tuden den ønskede mængde  
vand A   i en kop eller et glas.

Bemærk
 7 Lad kedlen køle ned mellem hver varmepro-
ces.

Hintogtips
 7 Kedlen er udstyret med et vandfilter, B  der 
filtrerer kalk og andre rester fra vandet, når 
det hældes ud.

 7 Brug blødt eller filtreret vand for at forhindre 
oparbejdning af kalk. 
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Rengøringogvedlige 
holdelse
Forsigtig

 7 Brug aldrig benzin, opløsningsmidler, sku-
rerengøringsmidler, metalgenstande eller 
hårde børster til at rengøre apparatet. 

 7 Du må aldrig nedsænke apparatet, under-
delen H  eller ledningen i vand eller anden 
væske. 

1Sluk for apparatet og tag ledningen ud af 
stikkontakten.

2Lad apparatet køle helt ned.

3Brug en fugtig blød klud og en smule mildt 
rengøringsmiddel til at rengøre apparatets 
yderside.

4Vandfiltret B  kan fjernes ved rengøring. Dette 
gøres således:

― Tryk udløserknappen ned og tag filtret ud.

― Rengør filteret afhængigt af niveauet for 
kalkopbygning med vand og en smule 
citronsaft eller klar eddike. Brug en blød 
børste.

― Isæt filtret igen fra oven. Den er på plads, 
når hører et klik.

Bemærk
 7 Inden apparet bruges efter rengøring, skal 
alle delene tørres omhyggeligt med et blødt 
håndklæde.

Fjernekedelsten
Hvis du afkalker kedlen, forlænger det levetiden. 
Perioden for at afkalke afhænger af vandets 
hårdhed i dit område.

1Fyld kedlen med vand, op til 3/4 af maksi-
mum niveau.

2Put eddike eller citronsaft i kedlen op til maksi-
mum niveau.

3Kog opløsningen (læs afsnittet om betjening).

4Når kedlen er slukket, tages apparatet ud af 
stikket.

5Lad opløsningen være i kedlen et par timer.

6Hæld opløsningen ud og rengør indersider 
grundigt.

7Fyld kedlen med rent vand og kog vandet.

8Tøm kedlen igen og skyl den med vand.

Bemærk
 7 Hvis der stadig er noget kalk, så gentages 
proceduren.

 7 Du kan også bruge et kalkfjerningsmiddel, der 
er beregnet dertil. Hvis du bruger kalkfjerner, 
så læs instruktionerne for det kalkfjerningsmid-
del.

Advarsel
 7 Hvis du ikke afkalker maskinen i lang tid, hvor 
du bruger den, bliver bunden i vandtanken 
helt dækket med kalk, og apparatet vil ikke 
virke. I det tilfælde skal det repareres hos et 
servicecenter.

 7 Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af ska-
der forårsaget af forkert håndtering.

Opbevaring
 7 Hvis du ikke skal bruge apparatet i en læn-
gere periode, skal det opbevares forsigtigt 

 7 Søg for, at apparatet ikke er tilsluttet strøm og 
er helt tørt.

 7 Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted.

 7 Sørg for, at apparatet holdes væk fra børns 
rækkevidde.

INFORMATION ___________________________
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Miljømæssigbemærkning
Dette produkt er blevet fremstillet af højkvalitets 
dele og materialer, der kan genbruges og 
genanvendes.

Derfor bør du ikke bortskaffe ap-
paratet sammen med almindeligt 
husholdningsaffald, når levetiden er 
slut. Tag det med til et indsamlings-
sted til genvinding af elektrisk og 
elektronisk udstyr. Det er vist med 

dette symbol på produktet, i brugervejledningen 
og på indpakningen.
Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at 
finde det nærmeste indsamlingssted.
Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere 
produkter.

Tekniskedata
Dette produkt lever op til de euro-
pæiske direktiver 2004/108/EF, 
2006/95/EF, 2009/125/EF og 

2011/65/EU. 

Strømforsyning: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Effekt:2000-2400 W

Ret til tekniske og designmæssige ændringer 
forbeholdes.

INFORMATION ___________________________
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