KETTLE
WK 7280
WK 7280 W
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________________________________________________________________________________
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F
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H
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J

I

SIKKERHET OG OPPSETT____________________
Vennligst les grundig gjennom
denne instruksjonsmanualen
før du begynner å bruke dette
apparatet! Følg alle instrukser
ang. sikkerhet for å unngå skader som følge av ukorrekt bruk.
Ta vare på instruksjonsmanualen til framtidig referanse.
Skulle dette apparatet bli gitt
til en tredjeperson, må instruksjonsmanualen også overleveres denne.
Dette apparatet er beregnet til
bruk i private husholdninger,
og egner seg ikke til bruk i
profesjonell catering. Det bør
ikke brukes kommersielt.
Det skal ikke brukes til kommersielle formål.
Ikke bruk apparatet til noe
annet formål enn det er beregnet til. Kjelen er utformet til
å koke vann. Ikke bruk kjelen
til å koke og varme opp noen
andre væsker eller hermetisk,
konservert, pakket mat.
Bruk aldri apparatet i eller i
nærheten av brennbare, antennelige plasser og materialer.
Apparatet skal ikke brukes
utendørs eller på badet.

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77
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77

Kontroller om nettspenningen
på typeskiltet samsvarer med
det lokale strømnettet. Den
eneste måten å koble enheten fra nettstrømmen på, er å
trekke ut støpselet fra vegguttaket.
For ekstra beskyttelse skal
dette apparatet tilkobles en
feilstrømbryter (jordfeilbryter)
i boligen med en utløserstrøm
på maks. 30 mA. Forhør deg
med elektrikeren om råd.
Ikke neddykk apparatet,
basen, strømledningen eller
strømpluggen i vann eller
andre væsker, og ikke rengjør
delene i oppvaskmaskinen.
Koble fra strømstøpselet etter
bruk av apparatet, før rengjøring av apparatet, før du forlater rommet eller hvis en feil
oppstår.
Ikke ta ut støpselet ved å dra i
selve kabelen.
Ikke surr strømledningen rundt
apparatet.
Ikke klem eller bøy strømledningen, og la den ikke komme
borti skarpe kanter slik at det
oppstår farlige situasjoner.

SIKKERHET OG OPPSETT____________________

77

77

77

77

77

Hold strømledningen på avstand fra varme overflater og
åpne flammer.
Ikke bruk skjøteledning til
dette apparatet.
Apparatet skal aldri brukes
dersom strømledningen eller
apparatet er skadet.
Våre GRUNDIG-apparater
til bruk i husholdningen er i
overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsstandarder,
så hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må den
repareres eller byttes ut av et
autorisert servicesenter for å
unngå farer. Feilaktig eller
ukvalifisert reparasjonsarbeid
kan forårsake fare og risiko
for brukeren.
Ikke demonter apparatet
under noen omstendighet.
Ingen garantikrav godtas ved
skader som oppstår som følge
av feilhåndtering.
Dette apparatet kan brukes av
barn i alderen fra åtte år og
oppover og personer med begrensede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller som
mangler erfaring og kunnskap
om de får tilsyn eller instruk-

77

77

77

77

77

sjoner om bruk av apparatet
på en sikker måte og forstår
farene som bruken innebærer.
Barn får ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn
uten tilsyn.
Ikke la apparatet være uten
tilsyn når det er i bruk. Det anbefales å være ekstra forsiktig
ved bruk av apparatet i nærheten av barn og personer
med nedsatt sanseevne eller
fysisk eller psykisk funksjonsevne.
Før du bruker apparatet for
første gang, rengjør nøye alle
delene som kommer i kontakt
med vann. Fullstendige detaljer finnes i avsnittet "Rengjøring og vedlikehold".
Tørk apparatet før det kobles
til strømuttaket.
La aldri noen del av dette apparatet være i drift eller være
plassert på eller i nærheten
av varme overflater, slik som
en gassbrenner, komfyr eller
varm ovn.
Bruk kun apparatet med de
medfølgende delene.
NORSK
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SIKKERHET OG OPPSETT____________________
77

77

77

77

77

77

77

77

77

La apparatet være i drift sammen med dets originalsokkel
(-base). Bruk ikke sokkelen
(basen) til noe annet formål.
Ikke bruk apparatet med fuktige eller våte hender.
Bruk alltid apparatet på et stabilt, flatt, rent og tørt underlag.
Påse at det ikke er noen fare
for at strømledningen ved
uhell kan trekkes ut, eller at
noen kan snuble over den når
enheten er i bruk.
Plasser enheten på en slik
måte at støpselet alltid er tilgjengelig.
Hold kun apparatet etter
håndtaket. Det er fare for forbrenninger. Unngå kontakt
med varme overflater, samt
med dampen som avgis.
Posisjoner lokket slik at den
varme dampen rettes bort fra
deg.
Ikke åpne lokket når vannet
koker. Vær forsiktig når du
åpner lokket etter at vannet
har kokt. Dampen som kommer ut av kjelen er svært varm.
Se til at lokket alltid er godt
lukket når du bruker lokket.
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77

77

77

77

Fyll aldri apparatet til over
maksimumsnivå-indikatoren.
Hvis det er overfylt, kan kokende vann sprute ut.
Fyll aldri kjelen under minimalnivåindikatoren.
Bruk aldri apparatet uten
vann.
Ikke fyll kjelen når den er satt
på basen.
Ikke plasser noen fremmedlegemer på apparatet.

HURTIG OVERSIKT_ ________________________
Kjære kunde,

Kontrollenheter og deler

Gratulerer med kjøpet av din nye GRUNDIGkjele WK 7280/WK 7280 W.

Se figuren på side 3.

Vennligst les den følgende brukerveiledningen
nøye for å sikre at du kan få glede av ditt kvalitetsprodukt fra GRUNDIG i mange år framover.

A

Tut

B

Vannfilter (innsiden)

C

Lokk

En ansvarlig tilnærming!

D

Lokkfrigjøringsknapp

GRUNDIG fokuserer på avtalemessige sosiale arbeidsforhold
med rimelige lønninger både for
interne ansatte og leverandører.
Vi legger også stor vekt på effektiv bruk av råvarer med kontinuerlig avfallsreduksjon av flere tonn plast hvert år.
Dessuten er alt vårt tilbehør tilgjengelig i minst 5
år.

E

Håndtak

F

Vannivåindikator

G

Vannbeholder

H

Strømsokkel

For en framtid det er verdt å leve.
Av en god grunn. Grundig.

I

Putrefunksjonsknapp

J

På/av-knapp

K

Temperaturvalgsknapp

L

Temperaturindikatorlys

NORSK
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DRIFT_ ____________________________________
Klargjøring
1 	Rengjør vannkokeren godt før første gangs
bruk og slå ut vannet fra de to første gangene
du koker opp vann.

Drift
1 	Skyv lokkfrigjøringsknappen
å åpne lokket C .
2 	Fyll vannbeholderen

G

D

på kjelen for

med vann.

Merknader
77 Plasser ikke vannbeholderen G oppå basen
(sokkelen) H mens du fyller den med vann.
77 Fyll aldri vanntanken G over maksimalnivåindikatoren eller under minimalnivåindikatoren.
3 	Lukk lokket C inntil det klikker på plass.
4 	Plasser vannbeholderen G oppå basen (sokkelen) H . Pass på at det sitter i en oppreist
og stabil posisjon.
5 	Sett støpselet inn i strømuttaket.
6 	Velg ønsket temperatur ved å trykke på
valgalternativs-knappen K . Når det er trykket
på K knappen, vil temperatur-valgalternativene kretse i ring fra 100-80, 60, 40 og
tilbake til 100 på nytt.
– Temperatur-indikatorlyset L vil blinke.
7 	Hvis ønskelig, kan putre- (småkoke)funksjonen
aktiveres ved å trykke på knappen I .
– Indikatorlyset i knappen I slås på.
Merknader
77 Når du trykker på putre- (småkoke-)funksjonsknappen I i stand by-modus uten å velge
ønsket temperatur, vil indikatorlampen i
knappen I slukkes etter 10 sekunder.
8 	Trykk inn på/av-knappen J .
–		Indikator-lyset i på/av-knappen J lyser
opp og kokeprosessen begynner.
–		Når maskinen er i drift, vil den innstilte
temperaturens indikatorlampe blinke. I mellomtiden vil aktuell vanntemperatur angis
av indikatorlampen som viser relevant
temperatur inntil den innstilte temperaturen
er oppnådd.

8
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NB!
77 Lokket C bør alltid være lukket i løpet av oppvarmingsprosessen; ellers vil ikke vannkokeren
slås av automatisk.
77 Ønsket temperatur kan endres eller stilles inn
under oppvarmingsprosessen ved å trykke på
temperaturinnstillingsknappen K .
9 	Når ønsket temperatur er nådd, slukkes indikatorlampen i på/av-knappen J og vannkokeren slutter å være i drift.
– Etter 60 sekunder slukkes temperatur-indikatorlampene L og vannkokeren returnerer til
stand by-modus.
Merknader
77 Hvis du ønsker å stoppe oppvarmingsprosessen manuelt, trykk da på på/av-knappen J .
77 Hvis putre- (småkoke-)funksjonen er aktivert, vil
vannkokeren starte oppvarmingsprosessen når
temperaturen faller under ønsket temperatur.
Etter 30 minutter vil putre- (småkoke-)funksjonen avbrytes automatisk.
10 	Ta støpselet ut av vegguttaket.
11 	Ta vannbeholderen bort fra
sokkelen (basen) H . Hold kun apparatet
etter håndtaket E .
Forsiktig
77 Åpne ikke lokket, C ettersom varmt vann vil
kunne sprute ut. Pass på at det ikke spruter
vann på basen H .
12 	Hell vannet ut av tuten A ned i koppen eller
glasset du ønsker å bruke.
NB!
77 La kjelen kjøles ned mellom hver oppvarmingsprosess.
Hint og tips
77 Vannkokeren er utstyrt med et filter B som
filtrerer ut kalk og andre typer restavfall når
vannet helles ut.
77

Bruk myknet eller filtrert vann for å forebygge
kalkoppbygging.

INFORMASJON____________________________
Rengjøring og pleie

Merknader

Forsiktig
77 Bruk aldri bensin, løsemidler eller skurende
rengjøringsmidler, metallgjenstander eller
harde børster til å rengjøre apparatet.
77 Legg aldri apparatet, sokkelen
(basen) H eller strømledningen i vann eller
annen væske.

77

Er det ennå noe kalk igjen, gjenta prosedyren.

Du kan også bruke et avkalkingsmiddel som
er hensiktsmessig for kjeler. Hvis du bruker en
kalkfjerner, følg instruksjonene på kalkfjerneren.
Advarsel
77

3 	Bruk en fuktig, myk klut og litt mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre utsiden av apparatet.

Dersom du ikke fjerner kjelestein fra kjelen på
lengre tid etter å ha brukt den, vil bunnen på
innsiden av vannbeholderen bli helt dekket av
kalk og apparatet vil slutte å fungere for godt.
I så fall må det repareres av et servicesenter.
77 Ingen garantikrav godtas ved skader som
oppstår som følge av feilhåndtering.

4 	Vannfilteret
gjøre dette:

Oppbevaring

1 	Slå av apparatet og dra ut strømstøpselet fra
vegguttaket.
2 	La apparatet kjøles helt ned.

B

kan tas av for rengjøring. For å

77

― Trykk utløseren nedover og ta ut filtret.

77

― Rengjør filteret, avhengig av hvor mye kalk
som er dannet, ved hjelp av vann og litt sitronsaft eller hvit eddik. Bruk en myk børste
til dette.

77

― Sett filteret på igjen ovenfra inntil det klikker
på plass.
NB!
77 Tørk alle deler forsiktig med et mykt håndkle
før apparatet brukes etter rengjøring.

77

77

Hvis du ikke har planer om å bruke apparatet
over lang tid, oppbevar det på et trygt sted.
Se til at apparatet er frakoblet og helt tørt.
Oppbevar apparatet på et kjølige og tørt
sted.
Se til at apparatet oppbevares utilgjengelig
for barn.

Fjerne kalk i vannkokeren
Hvis du fjerner kalken fra vannkokeren, får den
lengre levetid. Kalkfjerningsperioden avhenger
av vannhardheten på området.
1 	Fyll kjelen med vann, opptil tre fjerdedeler av
maksimalnivået.
2 	Tilsett hvit eddik eller sitronjuice i kjelen inntil
maksimalnivået.
3 	Kok løsningen (se driftsavsnittet).
4 	Etter at kjelen har slått seg av, trekk ut støpselet.
5 	La løsningen stå i kjelen i noen timer.
6 	Hell ut løsningen og skyll godt på innsiden.
7 	Fyll kjelen med rent vann og kok opp vannet.
8 	Tøm kjelen og skyll den med vann igjen.
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INFORMASJON____________________________
Merknad ang. miljøvern
Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og
-materialer som kan gjenbrukes, og som egner
seg til resirkulering.
Derfor skal produktet ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall
på slutten av levetiden. Ta det med
til et oppsamlingssted for gjenvinning
av elektriske og elektroniske apparater. Dette er vist ved hjelp av dette symbolet på
produktet, i bruksanvisningen og på pakningen.
Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om nærmeste
innsamlingssted.
Bidra til å beskytte miljøet ved å gjenvinne
brukte produkter.

Tekniske data
Dette produktet oppfyller de europeiske
direktivene 2004/108/EC, 2006/95/
EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU.
Strømforsyning: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Effekt: 2000-2400 W
Det tas forbehold om tekniske endringer og
designmodifiseringer.
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