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Használati útmutató 

ELEKTROMOS KÁVÉFŐZŐ 
R-922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.     A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban  a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

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. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés 
veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 
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• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni és a 
vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat 
sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent. 

• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne 
lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felületetekkel. 

• Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra 
vagy annak közelébe. 

• Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre. 
• A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre. 
• A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja üzleti vagy 

ipari célokra. 
• A készüléket leföldelt konnektorba csatlakoztassa. A készülék kíméletes 

használata érdekében ne használjon az áramot nem megfelelően továbbító 
hosszabbítót. 

• A készüléket mindig a fogantyújánál fogja meg, a külseje forró lehet. 
• A készüléket csakis a hozzávaló áramellátó aljzattal használja.  Ne használjon 

idegen tartozékokat. 
• Amennyiben a dzsezvát víz nélkül kapcsolja be, a túlhevülést meggátló 

biztonsági elem önműködően kikapcsolja a készüléket. Ezután hagyja az 
edényt teljesen kihűlni, majd ismét töltse fel hidegvízzel. 

• Kerülje a gőzzel való érintkezést, amely a vízforralás során keletkezik. 
• Mindig ügyeljen arra, hogy a forrásban lévő vizet lassan, óvatosan, az edény 

hirtelen megdöntése nélkül öntse ki. 
• Az edénybe ne töltsön vizet a MAX jelzésen felül illetve a MIN jelzésen alul. 
• A víz kiöntése előtt mindig emelje le a dzsezvát a talpazatról. 
• A készülék használata során annak külső burkolata forró. Ezért ne érjen hozzá 

felületéhez. 
• A készüléket - mielőtt leemelné az áramellátó aljzatról - kézzel kapcsolja ki. 
• Ne használja a készüléket a vízforralástól eltérő célból. Ne töltse fel egyéb 

folyadékkal, oldattal. 
• Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

1. Fogantyú 
2. A készülék korpusza 
3. Aljzat 
4. ON/OFF kapcsoló 
5. Fénydióda 
 

 
 
 
 
 
 
 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• Első használat előtt mossa el készüléket, majd a MAX jelzésig töltse meg 
vízzel. Amint a víz forrni kezd, kapcsolja ki.  

• A vizet öntse ki és hagyja kihűlni a főzőt. 
 
VÍZFORRALÁS 

• Töltsön a dzsezvába igény szerinti mennyiségű vizet (max. 250 ml). 
• Helyezze a készüléket az áramellátó aljzatba. 
• Állítsa a kapcsolót ON állásba, a fénydióda meggyullad és a víz melegedni 

kezd. Ha a víz felforrt, állítsa a kapcsolót OFF helyzetbe. 
• A készülék kikapcsolásához állítsa a kapcsolót OFF helyzetbe. 
• Ha ismét  szeretne vizet forralni, a készülék ismételt indítása előtt várjon 15-20 

mp-et. 
 
TÚLHEVÜLÉS ELLENI BIZTONSÁGI SZERKEZET 

• Ha a készülék üzemelés közben kikapcsol, az azt jelzi, hogy a víz nélküli 
forralást gátló biztosíték automatikusan aktiválódott. Ilyen esetben a készüléket 
húzza ki a konnektorból és hagyja kihűlni. 
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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
• Tisztítás előtt az ON/OFF gombot kapcsolja OFF helyzetbe. A készüléket 

húzza ki a konnektorból és hagyja kihűlni. 
• Öntse ki belőle a vizet és burkolatát alaposan törölje le száraz vagy nedves 

ruhával. 
• SOHA ne merítse vízbe és ne mossa az áramellátó aljzatot, se a korpuszt 

mosogatógépben. 
• A készülék tartozékainak tisztításához ne használjon surolószereket, se vegyi 

tisztítószereket, folyékony fehérítőt, sósavat, stb. 
• Ellenőrizze, hogy a kábel és a dugasz teljesen szárazak-e. Amennyiben 

érintkeztek vízzel, húzza ki a hálózatból a készüléket és mind a vezetéket, mind 
a dugaszt törölje teljesen szárazra. 

 
A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA 

• Higiéniai és áramfogyasztási okokból fontos a vízkövet rendszeresen 
eltávolítani. 

• A vízben lévő vízkő és üledékek miatt a víz felszíne barnás lesz és csökkenti a 
készülék teljesítményét.  

• Az enyhe lerakódások könnyen eltávolíthatók kefe segítségével (ne felejtse el 
a készüléket kihúzni a hálózatból).  

• A vízkő eltávolítására használható anyagok háztartási boltban kaphatók, de az 
erős lerakódások eltávolítására használhat sima ecetet is. 

• Tisztítás vízkő eltávolítására szolgáló anyagokkal: Miután az edényben 
felforralta a vizet, szórja bele a vízkövet eltávolító anyagot és keverje el. 
Többször forralja 2-3 percig, az edényt ürítse ki és belsejét 2-3 alkalommal 
öblítse ki. 

• Tisztítás ecettel: Töltsön az edénybe sima ecetet és hagyja 1 óráig állni. Ezután 
öntse ki az ecetet és az edényt 2-3 alkalommal öblítse ki tiszta vízzel.  

• Tisztítás citromsavval: Miután az edényben felforralt 200 ml vizet, szórjon bele 
25 g citromsavat és hagyja 15 percig hatni. Ezután az edényt ürítse ki, majd 2-
3 alkalommal öblítse ki tiszta vízzel. Ha szükséges, ismételje az eljárást. Ha 
citromsavat használ, minden esetben higítsa vízzel. SOHA ne tisztítsa a 
vízforralót víz nélkül! 

• A kannát tárolhatja úgy, hogy rajta hagyja az aljzatán. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50/60 Hz 
Névleges teljesítmény  790-870 W 
Edény űrtartalma 250 ml 

 
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. 


