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NOSikkerhetshenvisninger
Dette apparatet er i samsvar med gjeldende 
sikkerhetsbestemmelser. Upassende bruk kan 
føre til alvorlige personskader eller materielle 
skader.
For en trygg omgang med apparatet skal føl-
gende sikkerhetshenvisninger følges:

•	Sjekk før bruk om apparatet har synlige ska-
der på utsiden, kabelen eller støpslet. Ikke ta 
apparatet i bruk dersom det er skadet.

•	Reparasjoner skal kun utføres av fagfolk el-
ler av kundeservice hos Graef. Det kan oppstå 
betydelig fare for brukeren dersom repara-
sjonen er mangelfull. I tillegg mister garan-
tien sin gyldighet.

•	Defekte komponenter skal kun skiftes ut med 
originale reservedeler. Kun med originale de-
ler kan det garanteres at sikkerhetskravene 
er oppfylt.

•	Dette apparatet skal bare benyttes av barn 
eldre enn 8 år, samt av personer med redu-
serte fysiske, sensoriske eller mentale evner, 
eller som mangler erfaring og/eller kunn-

skap, dersom disse holdes under oppsyn eller 
gis opplæring i trygg bruk av apparatet og har 
forstått hvilke farer som kan være forbundet 
med bruken. Rengjøring og vedlikehold skal 
ikke utføres av barn, med mindre de er minst 
8 år gamle og holdes under oppsyn.

•	Apparatet og ledningen skal holdes unna rek-
kevidde for barn som er under 8 år gamle.

•	Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de 
ikke leker med apparatet.

•	Det er ikke meningen at apparatet skal be-
nyttes sammen med en ekstern timer eller en 
separat fjernkontroll.   

•	Dette apparatet er ment å skulle benyttes i 
husholdningen og til lignende formål, som for 
eksempel: personalkjøkkenet i forretninger 
og på kontorer, på bondegårder, av gjestene 
i hoteller, moteller og andre overnattingsste-
der; pensjonater med frokost inkludert.

•	Ledningen skal alltid trekkes ut av stikkon-
takten med grep i støpselet og ikke etter ka-
belen.

•	Apparatet skal ikke benyttes dersom lednin-
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gen eller støpselet er skadet.

•	For å unngå fare før apparatet benyttes etter 
skade på ledningen eller støpselet skal du kun 
la produsenten, kundeservice hos vedkom-
mende	 eller	 annen	 kvalifisert	 person	 skifte	
ledningen.

•	Ikke i noe tilfelle skal apparatets kabinett åp-
nes. Dersom tilkoblinger som fører spenning 
blir berørt og den elektriske eller mekaniske 
oppbygningen forandret, så er det fare for 
strømstøt.

•	Deler som står under spenning skal aldri berø-
res. Disse kan forårsake elektrisk støt, i ver-
ste fall med døden til følge. 

•	Før apparatet tas i bruk skal du kontrollere at 
spenningsdata (spenning og frekvens) på ty-
peskiltet er i samsvar med strømnettet ditt. 
Slike spenningsdata må stemme overens for 
at det ikke skal oppstå noen skader på ap-
paratet. 

•	Påse at ikke strømledningen blir hengende 
fast noe sted og fører til at apparatet faller 
ned.

•	Emballasjen skal ikke benyttes til lek. Det 
kann medføre kvelningsfare.

•	Ikke fyll på mer vann enn toppmarkeringen 
hos vannkokeren. Mulig spruting av vann som 
flommer	over	kan	ellers	føre	til	skader.

•	Lokket skal ikke åpnes under oppvarming. 

•	Unngå berøring av apparatets utside, etter-
som denne kan bli veldig varm.

•	Apparatet og basestasjonen skal aldri dyppes 
i vann eller annen væske.

•	Apparatet bør kun berøres på håndtaket.

•	Påse	 at	 det	 alltid	 befinner	 seg	 tilstrekkelig	
vann i apparatet (bunnen bør være dekt) for 
å unngå tørrkoking. 

•	Benytt aldri apparatet i nærheten av en var-
mekilde.

•	Benytt aldri apparatet utendørs, og oppbevar 
det på et tørt sted. 

•	Benytt aldri apparatet på badet.

•	Støpslet må trekkes ut av stikkontakten før 
det fylles på vann, etter hver gangs bruk, 
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NOsamt før hver rengjøring.

•	Påse at apparatet kun benyttes sammen med 
den medleverte basestasjonen. Basestasjo-
nen skal aldri benyttes til andre formål.

•	Slå på apparatet igjen først når du har fylt på 
vann. Benytt bare kaldt vann.

•	Apparatets lokk skal alltid være godt skrudd 
fast.

•	Det skal ikke benyttes aggressive rengjørings-
midler, skuremidler eller løsemidler.

•	Brysom smuss skal ikke skrapes bort med har-
de gjenstander.

•	Apparatet skal ikke skylles eller dyppes i 
vann.

Før første gangs bruk
Dette apparatet får i løpet av få minutter vann 
til å koke.
Først fylles du apparatet med kaldt og rent 
vann, og lar så dette koke opp for å rengjøre 
apparatet. Deretter heller du ut vannet.

Pakke ut apparatet
For å pakke ut apparatet går du frem som føl-
ger:

•	Åpne pakken og ta apparatet ut av esken. 

•	Fjern all emballasjen. 

•	Fjern eventuelle etiketter på apparatet (bort-
sett fra typeskiltet).

Krav til monteringsstedet
For at apparatet skal kunne fungere trygt og 
feilfritt stilles følgende krav til monteringsste-
det:

•	Apparatet	må	 stilles	på	et	 fast,	flatt,	 vann-
rett og sklisikkert underlag med tilstrekkelig 
bæreevne. 

•	Påse at apparatet ikke kan velte.

•	Velg et monteringssted som gjør at barn ikke 
kan	berøre	apparatets	varme	overflate	eller	
gripe fatt i ledningen. 

Koke vann

•	Ta basestasjonen og vikle bort ledningen så 
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godt det lar seg gjøre.

•	Åpne lokket og fyll apparatet med vann.
Merk:
Påse at markeringen for maksimal påfyllings-
mengde ikke overskrides.
Fyll på apparatet slik at vannivået ligger mel-
lom strekene for minimumsnivå og maksimum-
snivå.

•	Lukk lokket og sett apparatet tilbake på ba-
sestasjonen.

•	Sett støpslet inn i stikkontakten.

•	Slå på apparatet.

•	Apparatet er nå slått på. 

•	Straks kokeprosedyren er ferdig vil apparatet 
automatisk slå seg av.

•	Kontrollampen slukkes.

•	Dersom ønskelig kan vannet kokes opp igjen 
ved å trykke på av/på-bryteren en gang til. 
Vent imidlertid ca. 30 sekunder fra apparatet 
slo seg av automatisk.

Kalkfilter
Det	avtagbare	kalkfilteret	hindrer	at	kalkavlei-
ringer skjenkes ut.

Tørrkjøring- og overopphetingsvern
Dette apparatet er utrustet med tørrkjøring- 
og overopphetingsvern. Dersom det skulle skje 
en gang at du benytter apparatet uten vann, 
eller med for lite vann, så vil apparatet slå seg 
av. Vent et lite øyeblikk til apparatet har blitt 
avkjølt. Fyll apparatet med vann og fortsett 
som du pleier.

Lift-Off frakobling
Apparatet vil slå seg av dersom du utilsiktet 
skulle løfte apparatet vekk fra basestasjonen 
under kokeprosedyren. Dette er såkalt Lift-Off 
frakobling. 

Rengjøring
Trekk først støpslet ut av stikkontakten og la 
apparatet avkjøles.
Rengjør apparatets utsiden med en myk, fuktet 
klut. Ved omfattende smuss kan et skånsomt 
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NOrengjøringsmiddel benyttes.

Avkalkning
Avhengig av vannets hardhetsgrad i ditt områ-
de vil det med tiden oppstå kalkavleiringer på 
bunnen og veggen på innsiden av beholderen i 
edelstål. Jo hardere vannet er, desto raskere 
danner det seg kalkavleiringer. Disse er riktig 
nok ufarlige, men kan innskrenke ytelsen til 
apparatet.
Derfor anbefaler vi regelmessig avkalkning av 
apparatet som følger:

•	Fyll apparatet 3/4 fullt med vann.

•	Kok opp dette.

•	Etter at apparatet har slått seg av, fyller du 
apparatet i tillegg med eddik opp til MAX-
markeringen. 

Merk:
Denne blandingen skal ikke kokes opp.

•	La blandingen stå over natten. 

•	Tøm	apparatet	og	skyll	det	flere	ganger	med	
rent vann.

Merk:

Du kan også benytte andre egnede avkalknings-
metoder. Følg i den forbindelse produsentens 
anvisninger.

Kundeservice
Dersom det skulle oppstå en defekt på ditt ap-
parat fra Graef kan du henvende deg til din for-
handler eller til kundeservice hos Graef.

Deponering

Dette produktet skal ikke kastes sammen 
med det vanlige husholdningsavfallet når det 
har nådd slutten av sin levetid. Symbolet på 
produktet og i bruksanvisningen gir en hen-
visning om dette. Materialene produktet er 
laget av kan resirkuleres ut fra sin merking. 
Du yter et viktig bidrag til beskyttelse av mil-
jøet vårt ved å bidra til resirkulering eller 
andre former for ny utnyttelse av gamle ap-
parater og deres komponenter og materialer. 
Vennligst spør den lokale forvaltningen om 
hva som er det ansvarlige innsamlingsstedet.
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Garanti
2 års garanti

For dette produktet påtar vi oss 24 måneders 
produsentgaranti, beregnet fra salgsdatoen, 
for mangler som kan tilbakeføres til produk-
sjonsfeil eller materielle mangler. Dine retts-
lige garantikrav i henhold til § 439 ff. i den 
tyske BGB-E forblir upåvirket av denne regu-
leringen. Garantien omfatter ikke skader som 
oppsto som følge av upassende håndtering 
eller bruksområder, samt mangler som kun 
i beskjeden grad påvirker apparatets funk-
sjon eller verdi. Dessuten påtar vi oss intet 
ansvar for skader som oppstår som følge av 
manglende eller utilstrekkelig avkalkning og 
tilsyn. I slike situasjoner går tilsvarende ga-
rantien tapt. Videre er transportskader som 
vi ikke er ansvarlige for heller ikke omfattet 
av garantien. Skader som ble forårsaket av 
en reparasjon som ikke ble utført av oss eller 
en av våre representanter vil tilsvarende ikke 
være omfattet av garantien. Ved berettigede 
reklamasjoner kommer vi etter eget skjønn 
til å velge mellom en reparasjon av det man-

gelfulle produktet eller å bytte ut dette med 
et produkt uten mangler.


