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DKSikkerhedshenvisninger
Dette apparat svarer til de foreskrevne sikker-
hedsbestemmelser. En uhensigtsmæssig brug 
kan dog føre til person- og tingskader.
Overhold de følgende sikkerhedshenvisninger 
til den sikre omgang med apparatet:

•	Kontrollér apparatet for ydre synlige skader 
ved kabinettet, tilslutningskablet og -stikket. 
Tag ikke et beskadiget apparat i drift.

•	Reparationer må kun udføres af en fagmand 
eller af Graef-kundeservice. Ved uhensigts-
mæssige reparationer kan der opstå betydeli-
ge farer for brugeren. Tilmed ophører garan-
tikravet.

•	Defekte dele må kun udskiftes med originale 
reservedele. Kun ved disse dele er der garanti 
for at de opfylder sikkerhedskravene.

•	Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år 
og ældre, samt af personer med reducerede 
fysiske, følelsesmæssige eller mentale ev-
ner eller mangel på erfaring og/eller viden, 
når de er under opsyn eller er blevet vejledt 
med hensyn til den sikre brug af apparatet 

og har forstået de heraf resulterende farer. 
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke 
gennemføres af børn, hvis de ikke er 8 år el-
ler ældre og er under opsyn.

•	Apparatet og dets tilslutningsledning skal op-
bevares utilgængelige for børn under 8 år.

•	Børn skal være under opsyn, for at sikre at de 
ikke leger med apparatet.

•	Apparatet er ikke bestemt til at blive anvendt 
med en ekstern timer eller en separat fjern-
styring.   

•	Dette apparat er bestemt til at blive brugt i 
husholdningen og lignende anvendelser, som 
f.eks.: i medarbejderkøkkener til forretnin-
ger og kontorer; i landbrugsejendomme; af 
gæster i hoteller, moteller og andre beboel-
sesindretninger; i pensionater med morgen-
mad.

•	Træk altid ledningen ud af stikdåsen ved at 
holde ved tilslutningsstikket, ikke ved tilslut-
ningskablet.

•	Brug ikke apparatet, når tilslutningslednin-
gen eller stikket er beskadiget.
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•	Erstat en ny tilslutningsledning gennem pro-
ducenten eller dennes kundeservice eller li-
gnende	 kvalificeret	 personale,	 for	 at	 undgå	
farer inden De fortsætter med driften.

•	Åben under ingen omstændighed apparatets 
kabinet. Berøres spændingsførende tilslut-
ninger og ændres den elektriske og mekanis-
ke opbygning, så består der fare for elektrisk 
stød.

•	Rør aldrig ved under spænding stående dele. 
Disse kan forårsage elektrisk stød og endda 
føre til døden. 

•	Sammenlign inden tilslutningen af apparatet 
tilslutningsdataene (spænding og frekvens) 
på typeskiltet med dem af deres elektriske 
net. Disse data skal stemme overens, så der 
ikke optræder skader på apparatet. 

•	Vær opmærksom på at strømkablerne ikke 
bliver hængende nogle steder og kan medfø-
re at apparatet falder ned.

•	Emballagematerialer må ikke anvendes til 
leg. Der består kvælningsfare.

•	Fyld ikke vandkedlen op med vand ud over 

højestmarkeringen. Hvis vandet koger over, 
kan det føre til skader.

•	Åben ikke låget under kogningen. 

•	Undgå berøring med apparatets ydervæg; 
denne kan blive varm.

•	Dyk aldrig apparatet og basisstationen ned i 
vand eller andre væsker.

•	Rør kun apparatet ved håndtaget.

•	Vær	opmærksom	på	at	der	altid	befinder	sig	
nok vand i apparatet (bunden bør være dæk-
ket) for at undgå, at den koger tør. 

•	Brug aldrig apparatet i nærheden af en var-
mekilde.

•	Brug aldrig apparatet i det fri og opbevar det 
på et tørt sted. 

•	Brug aldrig apparatet i badeværelset.

•	Stikket skal efter hver brug samt inden hver 
rengøring fjernes fra stikdåsen ved påfylding 
af vand.

•	Vær opmærksom på at apparatet kun anven-
des i forbindelse med den vedlagte basissta-
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DKtion. Anvend aldrig basisstationen til andre 
formål.

•	Tænd først for apparatet, efter du har fyldt 
vand i. Anvend kun koldt vand.

•	Apparatets låg skal altid være låst fast.

•	Brug ikke nogen aggressive eller skurende 
rengøringsmidler.

•	Krads ikke hårdnakket snavs af med hårde 
genstande.

•	Skyl ikke apparat af i vand eller dyk det ned 
i vand.

Inden den første ibrugtagning
Dette apparat bringer vand til kogning indenfor 
få minutter.
I første omgang fylder du apparatet med klart 
koldt vand og koger dette op for at rengøre ap-
paratet. Derefter hælder du vandet væk.

Udpakning
For at pakke apparatet ud, skal du gøre som 
følgende:

•	Tag apparatet ud af kartonen. 

•	Fjern alle forpakningsdele. 

•	Fjern eventuelle klistermærker på apparatet 
(fjern ikke typeskiltet).

Krav til opstillingsstedet
For en sikker og fejlfri drift af apparatet skal 
opstillingsstedet opfylde følgende forudsæt-
ninger:

•	Apparatet	 skal	 opstilles	 på	 et	 fast,	 fladt,	
vandret og skridsikkert underlag med en til-
strækkelig bærekraft.  

•	Vær opmærksom på at apparatet ikke kan 
vælte. 

•	Vælg opstillingsstedet sådan, at børn ikke 
kan	røre	ved	apparatets	varme	overflade	el-
ler ved kablet. 

Vand koges

•	Tag basisstationen og vikkel kablet såvidt muligt 
af.

•	Åben låget og fyld apparatet med vand.
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Henvisning:
Vær opmærksom på at du ikke overskrider den 
indvendige maksimale opfyldningsmængde.
Fyld	apparatet	sådan,	at	vandstanden	befinder	
sig mellem den mindste- og højeste visningsst-
reg.

•	Åben låget og stil apparatet igen på basissta-
tionen.

•	Stik stikket i stikdåsen.

•	Tænd først for apparatet, efter du har fyldt 
vand i.

•	Apparatet er nu tændt.

•	Så snart kogningen er afsluttet, slukkes appa-
ratet automatisk.

•	Kontrollampen slukkes.

•	Hvis du ønsker det, kan du ved endnu et tryk 
på tænd-/slukknappen koge vandet op igen.  
Men vent så ca. 30 sekunder, efter at appara-
tet automatisk er gået ud.

Kalkfilter
Det	udtagelige	kalkfilter	forhindrer	at	kalkafle-

jringer hældes ud.

Tørheds- og overophedningssikring
Dette apparat er udstyret med en tørheds- og 
overophedningssikring. Skulle det engang ske 
at du har betjent apparatet uden eller kun med 
for lidt vand, så slukkes apparatet. Vent et kort 
øjeblik indtil apparatet er afkølet. Fyld appa-
ratet med vand og fortsæt som sædvanligt

Lift-Off slukning
Skulle du engang tilfældigvis løfte apparatet 
op fra basisstationen under kogningen, så sluk-
kes apparatet. Dette er den såkaldte lift-off-
slukning. 

Rengøring
Træk først stikket ud af stikdåsen og lad appa-
ratet afkøle.
Rengør	 apparatets	 yderflader	 med	 en	 blød	
fugtet klud. Ved kraftig snavs kan et mildt 
rengøringsmiddel anvendes.
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DKAfkalkning
Afhængig af hårdhedsgraden i dit område, så 
vil	 der	 med	 tiden	 komme	 kalkaflejringer	 på	
bunden og ved beholderens indvendige side 
af rustfrit stål. Desto hårdere vandet er, desto 
hurtigere	danner	der	sig	kalkaflejringer.	Disse	
er	dog	harmløse	men	kan	have	 indflydelse	på	
apparatets ydelse.
Derfor anbefaler vi at afkalke apparatet re-
gelmæssigt som følgende

•	Fyld apparatet med tre fjerdedele vand.

•	Kog dette op.

•	Efter at apparatet er gået ud igen, så fylder 
du apparatet yderligere op med hushold-
ningseddike til MAX-markeringen. 

Henvisning:
Kog ikke denne blanding op.

•	Lad blandingen stå natten over. 

•	Tøm	apparatet	og	skyl	dette	flere	gange	med	
klart vand

Henvisning:
Du kan også anvende andre egnede afkalkere; 

overhold herved venligst producentens anvis-
ninger.

Kundeservice
Skulle det forekomme, at dit Graef-apparat 
har en defekt, så kontakt venligt din faghandel 
eller Graef-kundeservice.

Bortskaffelse
Dette produkt må ved slutningen af dets le-
vetid ikke bortskaffes via det normale hus-
holdningsaffald. Symbolet på produktet og i 
brugsvejledningen henviser til dette. Iht. deres 
mærkning kan råstofferne genbruges. Ved gen-
brugen, udnyttelse af materialet eller andre 
former af udnyttelsen af gamle apparater, gi-
ver du et vigtigt bidrag til at sikre vores miljø. 
Spørg venligst hos din lokale myndighed efter 
det pågældende opsamlingssted.

Garanti

2 års garanti
For dette produkt overtager vi fra købsdato 
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af, 24 måneders garanti for mangler som kan 
føres tilbage på produktions- og materialefe-
jl. Dit garantikrav iht. § 439 ff. BGB-E forbli-
ver uberørt af denne regulering. I garantien er 
ikke indeholdt skader, som er opstået gennem 
uhensigtsmæssig behandling eller indsats, samt 
mangler,	 som	 kun	 ubetydeligt	 har	 indflydelse	
på apparatets funktion eller dettes værdi. De-
rudover overtager vi ingen garanti for mang-
lende eller utilstrækkelig afkalkning og pleje. 
I dette tilfælde ophører garantien ligeledes. 
Endvidere er transportskader, såvidt dette ikke 
er vores ansvar, udelukket fra garantikravet. 
For skader, som opstår gennem en reparation, 
der ikke er gennemført af os eller en af vores 
repræsentanter, er et garantikrav udelukket. 
Ved berettigede reklamationer vil vi efter vor-
es valg reparere det mangelbehæftede produkt 
eller bytte det til et mangelfrit produkt.


