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Használati útmutató 

HŐSZABÁLYZÓS VÍZFORRALÓ KANNA  

R-760 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek.  

FIGYELMEZTETÉS:  
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy 

lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező 
személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék 
biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az 
esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, 
karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. 
A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• A készülék gondatlan használata  nincs összhangban a jelen útmutató  

feltételeivel. 
• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 

meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok 
megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát 
vagy távirányító által. 

• A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja kültérben. 
• A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, főként, ha gyermek van a 

közelben. 
• Ne helyezze a készüléket ablakpárkányra vagy instabil felületre. Stabil, 

egyenes és száraz felületre javasoljuk helyezését.  
• Ne tegye a készüléket sem elektromos, sem gáztűzhelyre illetve azok 

közelébe. 
• Ne helyezze nyílt láng, sem hőforrásként működő berendezés közelébe.  
• A jelen készüléket kizárólag vízforralásra tervezték. Ne használja egyéb célból. 
• Vízforralás közben a készülék fölött és körül elegendő teret kell biztosítani a 

levegő áramlására. Ne használja a készüléket gyúlékony anyag, mint pl. 
függöny, konyharuha, fából készült felületek közelében. 
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• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne 
lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felületettel.  

• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni, mert ez 
a tápkábel és a konnektor károsodásához vezethet. A kábelt a konnektorból a 
tápkábel végén lévő dugasznál fogva húzza ki.  

• Ne használja a készüléket, amennyiben a csatlakozó kábel vagy a dugasz 
károsodott illetve nem megfelelően működik. A készülék bárminemű javítását 
vagy a sérült tápkábel cseréjét kizárólag márkaszervíz vagy minősített 
szakember végezheti annak érdekében, hogy megelőzze a veszélyes 
helyzeteket. 

• Víz töltése és  kiöntése, a készülék tisztítása előtt ill. amikor nem használja a 
készüléket, kapcsolja azt ki és húzza ki a hálózatból. 

• Amikor vizet tölt a forralóba, ne lépje túl a „MAX“ jelzést, ellenkező esetben a 
kannából forralás közben kifröccsen a forró víz. A forralóba kizárólag hideg 
vizet engedjen. 

• Ne érjen hozzá a készülék forró részeihez. A készüléket mindig fogantyújánál 
fogva használja. 

• A készüléket kiöntőcsőrével ne irányítsa a fal vagy szekrény irányába, mivel a 
kiáramló gőz kárt okozhat bennük. 

• Amennyiben fa felületen dolgozik, tegyen a készülék alá alátétet. 
• Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék fedele le van-e jól 

csukva; így megelőzi, hogy leforrázza magát. 
• Vízforralás során ne nyissa fel a kanna tetejét, leforrázhatja magát. 
• A forró vízzel teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal. Ha a kanna 

üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be. 
• Akadályozzon meg bárminemű veszélyt és a készüléket ne merítse víz vagy 

egyéb folyadék alá.  
• A forralót csak a hozzávaló aljzattal használja. Ne használja más készülék 

aljzatát. 
• Mielőtt levenné a kannát az aljzatról, kapcsolja ki a készüléket. 
• Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében. 
• A kannát nem lehet csatlakoztatni, ha a helyiség hőmérséklete a téli 

időszakban megegyezik a kinti hőmérséklettel.  
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Megjegyzés: A kivehető szűrő a meszes lerakódásokat fogja fel, hogy korlátozza azok 
bejutását a csészébe. A szűrőt - legalább tiszta folyóvízzel - rendszeresen tisztítani kell. 
A lerakódásokat rendszeresen, legalább havonta 1x távolítsa el. A meszes és más 
lerakódások nem képezik reklamáció tárgyát, hanem a víz minőségével vannak 
összefüggésben. 
 
A KANNA TULAJDONSÁGAI ÉS LEÍRÁSA 

• A hőmérséklet beállítására szolgáló gombok: 70 °C, 80 °C, 90 °C a 100 °C. 
• Érintős nyomógombok LED-es háttérvilágítással.  
• Két praktikus fedél áll rendelkezésre: 
• egyik a vízmelegítéshez, 
• másik - rozsdamentes teaszűrővel ellátva - tea készítéséhez. 
• Az üzemelést és a beállított hőmérséklet ill. a forráspont elérését hangjelzés 

kíséri. 
• ON/OFF gomb – be- és kikapcsolás 
• HOLD TEMP gomb, a hőmérséklet fenntartására. 
• Önműködő leállás biztonsági funkció és túlhevülés elleni védelem a készülék 

víz nélküli indítása esetén. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 
 

 

 

 

 

 

 

                  Aljzat 

 

1. Kiöntő 
2. Fedél 
3. Markolat 
4. Üvegkanna 
5. Aljzat  
6. Nyomógomb 70 ºC megválasztására 
7. Nyomógomb 80 ºC megválasztására 
8. Nyomógomb 90 ºC megválasztására 
9. Nyomógomb 100 ºC megválasztására 
10. HOLD TEMP: Nyomógomb az adott hőmérséklet fenntartására 
11. ON/OFF kapcsoló (be- és kikapcsolás) 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
A kannának 2 fedele van: vízforraláshoz (1. ábra), tea készítéséhez (2. ábra). 
 
 
 
 
   1. ábra               2. ábra  
        3. ábra 
 
 
 
 

• Amennyiben a kannában nincs víz, a készülék önműködően kikapcsol. Ez 
megvédi a károsodástól.  

• Ha véletlenül víz nélkül kapcsolja be a kannát, javasoljuk, hogy először húzza 
ki a csatlakozó kábel a hálózatból és csak ezután töltsön a kannába hideg vizet. 
Kikapcsolás után a kanna önműködően újraindul.   

• Az aljzaton 4 vízmelegítő hőmérséklet választható (70 °C, 80 °C, 90 °C és 100 
°C). A hőmérséklet fenntartásához ki lehet választani a megfelelő funkciót. 

• A teaszűrő a fedőről balra fordítással vehető le. 
• Jobbra fordítással a szűrőt ismét rögzíti (3. ábra). 
• Vízforralás esetén nyissa ki a kannát (6. ábra) a fedélt nyitó gombbal és töltse 

meg a kívánt mennyiségű vízzel. A víz szintje ne lépje túl a MAX jelet illetve ne 
legyen a MIN jel alatt. 

• Tegye a kannát az aljzatra és csatlakoztassa az elektromos hálózatba. A 
készülék hangjelet ad és az összes fénydióda meggyullad 1 mp-re, ami azt 
jelenti, hogy a kanna működésre kész. Ebben az állapotban lesz a kanna 
mindaddig, amíg nem választ valamilyen műveletet. 

• Tea főzéséhez használja a megfelelő fedelet (7. ábra) és erősítse rá a szűrőt 
(8. ábra). A szűrőbe szórjon teát. 

• Válassza meg a hőmérsékletet. A hőmérsékletgomb villogni kezd és a kanna 
hangjelzést ad ki. Amint megnyomja az ON/OFF kapcsolót, működésbe lép. Ha 
a víz felmelegedett/felforrt, a készülék ezt ismét hanggal jelzi. 

 

Nyomógomb a fedél 
felnyitásához 
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6. ábra        7. ábra          8. ábra   
 

• Megjegyzés: Amennyiben az ON/OFF kapcsolót nem nyomja meg 1 percen 
belül, a funkció megszűnik és a készülék átkapcsol készenléti módba. Ha a 
melegítés kapcsolót 1 percen belül elindítja, beindul a 30 mp-es 
visszaszámolás (a megválasztott hőmérsékletgomb 30-szor fog villogni).  

• Ha az adott hőmérsékletet folyamatosan fenn kívánja tartani, nyomja meg ezen 
funkció gombját és 1 percen belül az ON/OFF kapcsolót is. Ha a hőmérséklet 
fenntartása funkciót megszüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot.   

• Inkább javasoljuk a 70 °C, 80°C  vagy 90 °C hőmérsékletet, mint a 100 °C-ot. 
• Megjegyzés: Ha a 80 ºC-os hőmérséklet fenntartás funkciót választotta, ezt a 

funkciót úgy szünteti meg, hogy megnyomja a 100 °C gombját. 
• A vízmelegítés során a hőmérséklet-kijelző villog, így mutatja a beállított 

hőmérsékletet. Azt is jelzi, ha a víz hőmérséklete magasabb vagy alacsonyabb 
volt, mint a beállított érték. 

• Ha a kanna aljzatból való kivételét megelőzően nem kapcsolta be a 
hőmérséklet fenntartó funkciót, a kanna készenléti állapotban lesz, tehát ez a 
funkció működésbe lép.  

• Ha pedig a kanna aljzatból való kivételét megelőzően bekapcsolta a 
hőmérséklet fenntartó funkciót, a kanna aljzatba helyezése után 1 percen belül 
le kell nyomni az ON/OFF kapcsolót, hogy a funkció továbbra is aktív maradjon.  

• Készenléti állapotban az összes LED-dióda elalszik és a melegítés 
folyamata leáll.  

• Ha a kanna nincs az aljzatban, az összes nyomógomb és kijelző üzemen kívül 
van. 
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LEHETSÉGES ÜZEMZAVAROK 
• A készülék üzemzavara esetén az összes kijelző villog és a melegítés 

folyamata leáll. Ezután az összes nyomógomb üzemen kívül lesz. 
• Ha a kannában nincs víz, az összes kijelző villog és a melegítés folyamata 

ekkor is leáll (a nyomógombok üzemen kívül vannak). 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

• A tisztítás és karbantartás igen fontos a készülék élettartama 
szempontjából. Ezért a kannát RENDSZERESEN TISZTÍTSA, lásd a „Vízkő 
eltávolítása” fejezetet! 

• Mielőtt belefogna a készülék tisztításába, olvassa el a „Figyelmeztetés” részt. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Mossa le a kanna külső és alsó burkolatát nedves ruhával, majd törölje 

szárazra. Ne használjon súroló szereket, másként megkarcolhatja a kannán 
lévő üveget. 

• A szennyeződéseket szappanos vagy mosogatószeres vízzel távolítsa el, 
ehhez ne használjon erős savakat, se rozsdásodást okozó szereket.  

 
A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA 

• A gyorsforraló kannát rendszeresen meg kell tisztítani az alján lerakódó 
vízkőtől, amely a készülék működésében zavart okozhat. 

• A vízkövet rendszeresen távolítsa el, hogy megnövelje a termék élettartamát. 
Évente legalább kétszer végezze el ezt a műveletet. 

• Megjegyzés: Amennyiben a háztartási vize erősen meszes, a vízkő 
gyakrabban lerakódik, ilyenkor javasoljuk a kanna tisztítását legalább havonta 
egyszer.  

• Öntsön a kannába 3 bögre ecetet és töltse fel annyi vízzel, hogy a kanna alja 
teljesen megteljen. Hagyja állni egész éjszaka. 

• Ezután öntse ki az ecetes vizet, töltse meg a kannát tiszta vízzel, forralja fel és 
ismét öntse ki. Addig ismételje ugyanezt, amíg el nem tűnik az ecetes szag. A 
vízkőmaradékot nedves ruhával eltávolíthatja. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50 Hz 
Névleges teljesítmény  2 400 W 
Űrtartalom 1,7 l 
Hőmérséklet szabályozó beállítási lehetőséggel 70 °C, 80 °C, 90 °C és 100 °C 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen 
termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében 
helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban 
illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, 
hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk 
helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is 
segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre 
és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - 
lehetséges negatív hatások megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó 
alapkövetelménynek.  

 
 
  


