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NLVeiligheidsinstructies
Dit apparaat voldoet aan de voorgeschreven 
veiligheidsbepalingen. Een onvakkundig gebru-
ik kan echter tot persoonlijk letsel en materië-
le schade leiden.
Neem voor een veilige omgang met het ap-
paraat alstublieft de volgende veiligheidsins-
tructies in acht:

•	Controleer het apparaat voor ieder gebruik 
op zichtbare beschadigingen aan de behui-
zing, de stroomkabel en -stekker. Neem een 
beschadigd apparaat niet in gebruik.

•	Reparaties mogen alleen door een vakman of 
door de Graef-klantenservice worden uitge-
voerd. Door ondeskundige reparaties kunnen 
aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ont-
staan. Bovendien komt de garantie te verval-
len.

•	Defecte onderdelen mogen alleen door ori-
ginele reserveonderdelen worden vervangen. 
Alleen bij deze onderdelen is het gewaar-
borgd, dat er nog steeds aan de veiligheidsei-
sen wordt voldaan.

•	Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar 
en ouder worden gebruikt alsook door per-
sonen met verminderde fysieke, sensorische 
of mentale vaardigheden of een gebrek aan 
ervaring en/of kennis, als zij onder toezicht 
staan of instructies omtrent een veilige om-
gang met het apparaat hebben gekregen en 
de hieruit voortvloeiende gevaren hebben 
begrepen. Reiniging en gebruikersonderhoud 
mogen niet door kinderen worden uitgevo-
erd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder 
toezicht staan.

•	Het apparaat en zijn kabels dienen uit de bu-
urt van kinderen jonger dan 8 jaar te worden 
gehouden.

•	Kinderen dienen onder toezicht te staan, om 
ervoor te zorgen, dat zij niet met het ap-
paraat spelen.

•	Het apparaat is niet ontworpen om met een 
externe tijdschakelklok of een aparte af-
standsbediening te worden gebruikt.   

•	Dit apparaat is ontwikkeld, om in privéhuis-
houdens en soortgelijke omgevingen te wor-
den gebruikt, zoals bijvoorbeeld: in mede-
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werkerkeukens voor winkels en bureaus; op 
boerderijen; door gasten in hotels, motels en 
andere overnachtingsmogelijkheden; in pen-
sions

•	De kabel altijd aan de stekker uit de contact-
doos trekken, nooit aan de kabel zelf.

•	Gebruik het apparaat niet, als de stroomka-
bel of de stekker beschadigd is.

•	Laat voor verder gebruik van het apparaat 
eerst een nieuwe stroomkabel door de fab-
rikant of zijn klantenservice of een dergelijk 
gekwalificeerde	persoon	monteren,	om	geva-
ren te voorkomen.

•	Maak de behuizing van het apparaat in geen 
geval open. Als spanningsgeleidende contac-
ten worden aangeraakt en de elektrische en 
mechanische bouw wordt veranderd, bestaat 
gevaar voor elektrische schokken.

•	Raak nooit onder spanning staande onderde-
len aan. Deze kunnen een elektrische schok 
veroorzaken en zelfs tot de dood leiden. 

•	Vergelijk voor het aansluiten van het apparaat 
of de aansluitgegevens (spanning en frequen-

tie) op het typeplaatje overeenkomen met 
die van uw stroomnet. Deze gegevens moeten 
overeenkomen, om schade aan het apparaat 
te voorkomen. 

•	Let erop, dat de stroomkabel nergens blijft 
hangen, wat ertoe kan leiden, dat het appa-
raat kan vallen.

•	Verpakkingsmaterialen mogen niet gebruikt 
worden om mee te spelen. Er bestaat verstik-
kingsgevaar.

•	Vul de waterkoker niet boven de hoogste 
markering. Het eventueel overlopen van het 
water kan tot letsel leiden.

•	Open het deksel niet tijdens het kookproces. 

•	Vermijd contact met de buitenwand van het 
apparaat, deze kan heet worden.

•	Dompel het apparaat en het basisstation nooit 
onder water of andere vloeistoffen.

•	Raak het apparaat alleen bij de greep aan.

•	Let er altijd op, dat voldoende water in het 
apparaat zit (bodem dient bedekt te zijn), om 
te voorkomen dat het apparaat droog kookt. 
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NL•	Gebruik het apparaat nooit in de buurt van 
een warmtebron.

•	Gebruik het apparaat nooit buitenshuis en 
bewaar het op een droge plek. 

•	Gebruik het apparaat nooit in de badkamer.

•	De stekker moet tijdens het vullen met water, 
na ieder gebruik alsook voor iedere reiniging 
uit de contactdoos worden verwijderd.

•	Let erop, dat het apparaat alleen in combina-
tie met het meegeleverde basisstation wordt 
gebruikt. Gebruik het basisstation nooit voor 
andere doeleinden.

•	Schakel het apparaat pas aan, nadat u het 
met water hebt gevuld. Gebruik alleen koud 
water.

•	Het deksel van het apparaat moet altijd goed 
gesloten worden.

•	Gebruik geen agressieve of schurende reini-
gingsmiddelen en geen oplosmiddelen.

•	Kras hardnekkige verontreinigingen niet met 
harde voorwerpen weg.

•	Apparaat niet met water afspoelen of onder 

water dompelen.

Voor de eerste ingebruikname
Dit apparaat brengt water binnen enkele minu-
ten aan de kook.
Eerst vult u het apparaat met schoon, koud wa-
ter en kookt dit, om het apparaat te reinigen. 
Vervolgens giet u het water weg.

Uitpakken
Om het apparaat uit te pakken dient u als volgt 
te werk te gaan:

•	Haal het apparaat uit de doos. 

•	Verwijder alle verpakkingscomponenten. 

•	Verwijder eventuele stickers op het apparaat 
(verwijder echter niet het typeplaatje).

Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet 
voldoen
Voor een veilig en betrouwbaar gebruik van het 
apparaat dient de installatieplek aan de vol-
gende eisen te voldoen:

•	Het apparaat dient op een stevige, vlakke, 



6

horizontale en slipvaste ondergrond met 
voldoende draagkracht geplaatst te worden. 

•	Let erop, dat het apparaat niet om kan val-
len.

•	Kies de plaatsingslocatie zodanig, dat kinde-
ren niet met de hete oppervlakken van het 
apparaat of de kabel in aanraking kunnen ko-
men. 

Water koken

•	Pak het basisstation en rol de kabel zo ver 
mogelijk af.

•	Open de deksel en vul het apparaat met wa-
ter.

Opmerking:
let erop, dat u de aan de binnenkant aange-
brachte markering voor de maximale inhoud 
niet overschrijdt.
Vul het apparaat zo, dat zich het waterpeil tus-
sen de minimum en maximum markering be-
vindt.

•	Sluit de deksel en plaats het apparaat weer 
op het basisstation.

•	Steek de stekker in het stopcontact.

•	Schakel het apparaat in.

•	Het apparaat is nu ingeschakeld. 

•	Zodra het water kookt, schakelt het apparaat 
automatisch uit.

•	Het controlelampje gaat uit.

•	Indien gewenst, kunt u het water door opni-
euw op de aan-/uitschakelaar te drukken, 
nogmaals koken. Wacht vervolgens echter ca. 
30 sec. nadat het apparaat automatisch is 
uitgeschakeld.

Kalkfilter
De	uitneembare	kalkfilter	voorkomt	dat	kalkre-
siduen mee worden uitgeschonken.

Droogkook- en oververhittingsbeveiliging
Dit apparaat is voorzien van een droogkook- en 
oververhittingsbeveiliging. Mocht het gebeu-
ren, dat u het apparaat zonder water of met 
te weinig water gebruikt, gaat het apparaat 
automatisch uit. Wacht eventjes totdat het ap-
paraat is afgekoeld. Vul het apparaat met wa-
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NLter en ga zoals gewoonlijk door.

Lift-off uitschakeling
Mocht u tijdens het koken het apparaat per on-
geluk van de basis hebben getild, schakelt het 
apparaat vanzelf uit. Dit is de zogenaamde lift-
off uitschakeling 

Reiniging
Eerst de stekker uit de contactdoos trekken en 
het apparaat af laten koelen.
Reinig de buitenkant van het apparaat met een 
zacht, vochtig doekje. Bij sterke verontreini-
gingen kan een mild reinigingsmiddel worden 
gebruikt.

Ontkalken
Afhankelijk van de hardheid van het water 
in uw gebied ontstaat op den duur kalkaans-
lag op de bodem en aan de binnenkant van de 
edelstalen kan. Hoe hoger de hardheid van het 
water, des te sneller ontstaat kalkaanslag. Dit 
heeft weliswaar geen invloed op de kwaliteit 
van het water, maar het kan wel de prestatie 
van het apparaat beïnvloeden.

Daarom raden wij u aan, het apparaat regel-
matig als volgt te ontkalken.

•	Vul het apparaat driekwart met water.

•	Breng dit aan de kook.

•	Nadat het apparaat weer uitgeschakeld is, 
vult u het apparaat bovendien tot aan de 
MAX-markering met huishoudazijn. 

Opmerking:
breng dit mengsel niet aan de kook.

•	Laat het mengsel gedurende de nacht staan. 

•	Maak het apparaat leeg en spoel het meer-
maals met schoon water uit.

Opmerking:
u kunt ook andere geschikte ontkalkers gebru-
iken, neem hierbij de instructies van de fabri-
kant in acht.

Klantenservice
Mocht het gebeuren, dat uw Graef-apparaat 
defect is, dient u contact op te nemen met uw 
speciaalzaak of de Graef-klantenservice.
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Verwijdering
Dit product mag aan het einde van zijn le-
vensduur niet via het normale huishoudelijk 
afval worden verwijderd. Het symbool op het 
product en in de gebruiksaanwijzing maken u 
hierop attent. De materialen dienen conform 
hun aanduidingen te worden gerecycled. Door 
het hergebruik, recyclen of andere vormen van 
hergebruik van oude apparaten, levert u een 
belangrijke bijdrage voor de bescherming van 
het milieu. Vraag alstublieft bij uw gemeente-
lijke overheid naar het desbetreffende recyc-
lingcentrum.

Garantie

2 jaar garantie
Voor dit product verlenen wij, beginnend vanaf 
de verkoopdatum, 24 maanden fabrieksgaran-
tie op mankementen, die terug te voeren zijn 
op productie- of materiaalfouten. Uw wetteli-
jke garantie volgens § 439 ff. BGB-E (Duits bur-
gerlijk wetboek) blijft onaangetast. Schade, 
die terug te voeren is op een onvakkundige om-

gang of gebruik alsook mankementen, die de 
werking of de waarde van het apparaat slechts 
minimaal beïnvloeden, vallen niet onder de ga-
rantie. Bovendien zijn wij niet verantwoorde-
lijk voor schade die ontstaat door ontbrekende 
of onvoldoende ontkalking en onderhoud. In dit 
geval komt de garantie eveneens te vervallen. 
Bovendien vallen transportbeschadigingen, 
voor zover wij hiervoor niet verantwoordelijk 
zijn, ook niet onder de garantie. Voor schade, 
die door een niet door ons of onze vertegen-
woordiging uitgevoerde reparatie ontstaat, zijn 
wij eveneens niet aansprakelijk. In geval van 
gegronde reclamaties zullen wij het gebrekki-
ge product naar eigen inzicht repareren of ver-
vangen door een feilloos werkend product.


