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SEVERIN K 3469 GYORSFORRALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA 
 
Termék:  Gyorsforraló kancsó 

Gyártó: Severin 

 
Örülünk, hogy ezt a terméket választotta, köszönjük a bizalmát. A könnyű, biztonságos és 
sokoldalú használata biztosa örömet okoz majd. Gondosan tartsa be a következő 
utasításokat, és tartsa meg a használati útmutatót a jövőbeni használatra. 
 

Fontos figyelmeztetés és a hálózathoz való csatlakozás 
 
A gyorsforraló csak otthoni használatra ajánlott. A károkért, amelyek más használat alatt 
keletkeznek, a gyártó nem vállal felelősséget. A fogyasztó használata előtt gondosan olvassa 
el a használati utasítást, valamint őrizze meg a jövőbeni használat érdekében. A fogyasztót 
csak olyan személyek használhatják, akik ismerik a használati utasítást. 
 
 

Technikai adatok 
 
A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie azzal, ami a típustáblán meg van adva. Kizárólag 
elektromos konnektorba csatlakoztassa. 

 
Az eszközt kizárólag leföldelt konnektorhoz szabad csatlakoztatni, amely megfelel az 
előírásoknak. Ez a termék megfelel az összes CE jelzésnek. 
 
Kapacitás: 1 literes 
 

Alapvető figyelmeztetés 
 
Ez a fogyasztó kizárólag tiszta víz melegítésére szolgál. Bármilyen más használat helytelen, 
sérülésveszélyes, valamint anyagi kárt okozhat.  
 
A forraló nem használható tej, tea vagy bármilyen más élelmiszer, ill. ital melegítésére.  
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Túlmelegedés elleni védelem 
 
A forralót a fűtőelem védi a túlmelegedéstől helytelen használat, ill. víz nélküli bekapcsolás 
esetén. Amint a biztonsági kapcsoló kikapcsolja a forralót, annak megfelelően le kell hűlnie 
és a hálózatból kihúzva a következő bekapcsolás előtt. 
 
 

Az első használat előtt 
 
A forraló öblítse ki, töltse meg vízzel, majd a felforralt vizet öntse ki. 

 
Csatlakozó kábel 
 
A forraló alatt a kábelt el lehet úgy helyezni, hogy könnyen használható legyen, és le tudjuk 
rövidíteni a hosszát. 

 
Használati útmutató 
 
•  Távolítsa el a víztároló részt az aljzattól.  
•  Nyomja meg a fedél nyitó gombját a fogantyún, majd töltse meg a forralót vízzel, tartsa be 
a min. és max. jelzéseket. 
•  Csukja be a fedelét, és helyezze vissza a forralót az aljzatra. 
•  Csatlakoztassa a forralót a konnektorhoz, majd nyomja meg az On (Bekapcsolni) gombot, a 
kontrollégő kivilágít. 
•  Indul a forraló folyamata. A forráspont elérése után az eszköz automatikusan kikapcsol. A 
kontrollégő elalszik. 
• Ha a forralót hamarabb ki akarja kapcsolni, minthogy a víz felforr, állítsa át az On / Off 
gombot Off (Kikapcsolni) állapotba. 
•  A forró víz kiöntéséhez a forralót vegye ki az aljzatból. 
•  A forró gőz gyors kiáramlásának megakadályozása érdekében győződjön meg róla, hogy a 
víz kiöntése során a fedő maradjon végéi lecsukva.  
• Húzza ki a forralót a konnektorból a használat után (a piros kontrollégő elalszik). 
• Használat után ne hagyjon a forralóban vizet.  

 
Fontos biztonsági előírások 
 
• Gondosan olvassa el az összes biztonsági előírást. 
• A biztonsági előírások megszegése elektromos áram által okozott balesetet, tüzet vagy 
sérülést okozhat. 
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik azzal, amit a típustáblán lát. 
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• Kizárólag elektromos konnektorba csatlakoztassa. 

•  A berendezés használat közben felmelegszik. Vigyázzon rá, hogy ne érjen semmilyen forró 
részéhez. 

•  A gépet helyezze egyenes, biztos, hőálló helyre. Soha ne tegye forró felületre, se nyílt láng 
közelébe. 

•  A fogyasztót mindig húzza ki a hálózatból tisztítás előtt és használt után, ill. ha nem 
működik megfelelően. 
•  Amikor a készüléket használja, előtte ellenőrizze le az összes részét, hogy nincs e sérülés 
rajtuk. 
•  Ha a fogyasztó kemény felületre esik le, vagy a kábel erősen meg van húzva, nem szabad 
már használni. A nem látható sérülések is káros hatással lehetnek a készülék biztonságos 
működésére.  
•  Ne engedje, hogy a csatlakozó kábel meglazuljon, valamint tartsa azt biztonságos 
távolságban a fogyasztó forró részeitől. 
 

 

•  A fűtőelemet oha ne merítse vízbe, a csatlakozó kábelt pedig óvja a nedvességtől. 
•  A gyorsforraló csak otthoni használatra, nem kereskedelmi célokra ajánlott. 
•  Ezt a berendezést nem ajánlott gyerekek, ill. mentális vagy fizikai fogyatékosságokkal élő 
felnőttek által használni. Ugyanígy nem ajánlott olyan emberek által használni, akik nem 
rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal a gép használatával kapcsolatban. Ezek 
a személyek felügyelet alatt kell, hogy álljanak, hogy megkapják a megfelelő utasítást, hogy 
kell a berendezést használni. A gyerekeket figyelni kell, nehogy játszanak a géppel. 
• Ha a fogyasztón vagy a csatlakozó kábelen bármilyen sérülést talál, azonnal húzza ki 
a hálózatból. 
 
•  Az elektromos fogyasztóink megfelelnek a biztonsági előírásoknak, csak szakértők által 
javíthatók. A nem megfelelő javítás veszéllyel fenyeget. 
•  A gyermekek nem tudatosítják a veszélyt a fogyasztó sérülése esetén, ezért soha ne 
hagyjuk őket a fogyasztóval felügyelet nélkül, valamint ne engedjük nekik karbantartani vagy 
tisztítani a fogyasztót. 
 
 
•  A fogyasztó és a csatlakozó kábel tartsa távol a gyermekektől.  
•  A csomagolást szintén tartsa távol a gyermekektől, ezek az anyagok veszélyesek lehetnek, 
pl. fulladásveszélyt jelenthetnek számukra. 
•  Használat közben a forralót ne hagyja felügyelet nélkül. 
•  A tartályt csak tiszta vízzel töltse fel, valamint tartsa be a Min. (0.5l) és Max. (1.0l) 
jelzéseket. A forraló túltöltése a forró víz kifolyásához vezethet, amely sérülést okozhat, 
valamint a készüléket is károsíthatja.  
•  A nem megfelelő használat, ill. az útmutató megszegése a garancia elvesztéséhez vezet. 
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•  Ha az összes folyadék felforr, kapcsolja ki a fogyasztót, nehogy túlmelegedjen. A következő 
töltés előtt hagyja kihűlni a gyorsforralót, nehogy leforrázza magát a forró gőzzel. Így a 
forraló is megsérülhet.  

•  VIGYÁZAT – a forrás folyamat, valamint a víz kiöntése közben a fedőnek mindig zárva kell 
lenni. 

•  Figyelmeztetés – sérülés és égés veszélye! Figyelmeztetés: működés közben az edény 
felforrósodik, ezért csak a szigetelt részeinél érjen hozzá, valamint ne mozgassa, míg teljesen 
ki nem hűlik. 

• Ne mozgassa a forralót, míg az be van kapcsolva. 

•  Az elektromos gyorsforraló önálló fogyasztó, és nem használható külső hőforrásokon, mint 
pl. elektromos, gáz vagy szén főzőlapon. 

•  A forralót csak azzal az aljzattal lehet használni, amely a forralóval együtt van leszállítva. 

 

Karbantartás 
 
•  A fogyasztó tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a forraló kihűlt, valamint ki lett húzva 
a hálózatból. 
•  Hogy megelőzze az elektromos áram által okozott baleseteket, soha ne merítse vízbe a 
fogyasztót, se a kábelt. Ne tisztítsa azt folyó víz alatt. 
•  A kábelt mindig húzza ki a hálózatból tisztítás előtt. 
• Égés veszélye! Tisztítás előtt hagyja az összes részt kihűlni. 
•  A vízköves foltokat ecetes oldattal vagy a megszokott vízkőtelenítő folyamattal tudja 
eltávolítani. Utána tiszta vízzel át kell főzni. Ajánlott időközönként megismételni a 
folyamatot. 
•  Ha tisztítás hiánya miatt a forraló nem fog megfelelően működni, a garancialevél elveszti 
érvényességét.  
• Ne használjon durva tisztító eszközöket (súrolószivacsot), se súrolószert, amelyek 
megsérthetik az edény felületét. 
 
 
 
•  A fedélben található szűrő tisztítható, és visszahelyezhető a fedél alá.  
 

Vízköves lerakódások eltávolítása 
 

Használjon vízkőtelenítő eszköz, vagy ecetes vizet. 500 ml vízhez adjon 40 ml ecetet. A 
keveréket öntse a tartályba. Kapcsolja be a fogyasztót, majd forralja át az ecetes vizet. Az 
automatikus kikapcsolás után hagyja még egy kicsit a vizet a forralóban, hadd fejtse ki a 
hatását megfelelően. A forralót tisztítsa ki, valamint alaposan öblítse ki tiszta vízzel. 
Mindezek után újra átforralhat még egy adag vizet a forralóban. 
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