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Sikkerhedsanvisninger 
 
For at beskytte mod brand, elektrisk stød og/eller skader, skal følgende 
sikkerhedsinstruktioner altid følges nøje, når du bruger et elektrisk apparat.  
 
Læs alle instruktioner nøje, også selvom du allerede er bekendt med apparatet.  
 
• Læs venligst brugsanvisningen inden apparatet tages i brug. På den måde 

beskytter du dig selv og undgår skade på apparatet. 
• Gem denne brugsanvisning, så du kan drage nytte af den ved evt. senere 

spørgsmål. 
• Hvis apparatet overdrages/sælges, skal brugsanvisningen følge apparatet og 

gives til den nye ejer. 
• Inden apparatet tages i brug, fjernes al emballage og det undersøges, om 

apparatet er beskadiget. Hvis apparatet er beskadiget, eller hvis der er i tvivl 
om, hvorvidt apparatet har en skade, kontaktes den butik, hvor apparatet er 
købt. Du må IKKE tage apparatet i brug, hvis det er beskadiget. 

• En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor apparatet er købt. 
• Emballagen kan med fordel gemmes i tilfælde af videresalg eller transport af 

apparatet. 
 
ADVARSEL 
• Hvis ledningen beskadiges, skal denne udskiftes af producenten, et 

servicecenter eller en kvalificeret fagperson for at undgå fare.  
• Dette apparat er ikke beregnet til anden brug end den i brugervejledningen 

beskrevne.  
• Flyt ikke basen, når apparatet er i brug.  
• Leg ikke med emballagen, der er risiko for kvælning! 
• Apparatet er kun til husholdningsbrug. 
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Sikkerhedsanvisninger vedr. børn og svagelige 
• Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af mindre børn eller svagelige, 

medmindre disse holdes under opsyn af en ansvarlig person for at sikre 
sikker brug af apparatet.  

• Apparatet må bruges af børn over 8 år, hvis de er blevet instrueret i brugen 
af apparatet, og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er 
ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med 
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må kun udføres af 
børn over 8 år, som samtidig er under opsyn. Hold apparatet og ledningen 
væk fra børn under 8 år.  

• Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk, sensorisk eller psykisk 
formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand 
til at betjene apparatet sikkert, må først anvende apparatet når en person, 
som er ansvarlig for deres sikkerhed, har sat dem ind i apparatets betjening 
og sikkerhedsanvisninger. 

• Børn må ikke lege med apparatet. 
• Sørg for, at børn ikke trækker i ledningen eller skubber til apparatet. 
 
Sikkerhedsanvisninger vedr. tilslutning 
• Rør eller modificer aldrig ved elektriske komponenter i apparatet. Fare for 

elektrisk stød! 
• Sørg for, at tilslutningsdataene i dit hjem (spænding og frekvens) stemmer 

ubetinget overens med apparatets typeskilt. Hvis det ikke matcher, kontakt 
din forhandler og brug ikke elkedlen. 

• Elkedlen er designet til at afbryde strømmen ved funktionsfejl. Hvis der ved 
en fejl tændes for elkedlen, uden den indeholder vand, vil en 
afbrydermekanisme aktiveres. 

• For at undgå elektrisk stød må apparatet, ledningen, stikket eller basen ikke 
nedsænkes i vand eller anden væske. Sørg ydermere for, at disse dele ikke 
får fugt. 

• Sørg for, at stikkontakten er lettilgængelig, så strømmen i et nødstilfælde 
hurtigt kan afbrydes. 

• Sørg for at frakoble strømmen, når elkedlen ikke er i brug, hvis den flyttes 
eller før rengøring. 

• Der må benyttes en forlængerledning på maksimalt 3 meter fra apparatet til 
strømstik. Gør ikke brug af stikdåser, der er risiko for brand. 
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Sikkerhedsanvisninger vedr. brug 
• Der er risiko for at spilde kogende vand, hvis elkedlen fyldes for meget op. 
• Elkedlen må kun bruges sammen med det medfølgende tilbehør. 
• Undgå at spilde vand på varmelegemet. 
• Varmeelementets overflade kan stadig være varm efter brug. 
• Rør kun ved håndtaget på den varme elkedel. 
• Kontroller altid vandets temperatur, før du drikker det. 
• Brug kun apparatet efter forskrifterne i denne brugsanvisning. Der er risiko 

for elektrisk stød ved forkert brug. 
• Dette apparat er kun beregnet til at opvarme vand – ikke andre væsker. 
• Når vandet koger, slukker apparatet automatisk. Tryk på Tænd/Sluk-

kontakten, hvis du ønsker at afbryde opvarmningen, inden apparatet slukker 
automatisk. 

• Efter apparatet har slukket automatisk (eller er blevet slukket manuelt), 
behøver det afkølingstid. Efter 15-20 sekunders afkøling kan apparatet igen 
tændes. 

• Fyld altid vand i elkedlen, inden du tænder for den. 
• Hvis elkedlen koger tør, vil indikatorlyset slukke. Tillad apparatet at køle ned 

i 15 minutter. Afbrydermekanismen nulstiller automatisk i løbet af denne tid. 
Flyt elkedlen fra basen og fyld den med koldt vand. Apparatet er nu klar igen. 

• Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug. 
• Placer ikke apparatet tæt ved varmekilder og stil den ikke i direkte sollys. 
• Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af en ekstern timer eller 

fjernbetjening. 
• Elkedlen må kun bruges sammen med til den tilhørende base. 
• Sørg for, at elkedlen er slukket, før du fjerner den fra basen. 
• Fjern ikke elkedlen fra basen under drift. 
• Sørg for, at ledningen ikke hænger ud over bordkanten. 
• Vær opmærksom på, at det udvendige på elkedlen kan blive meget varm 

under brug. 
• Fyld kun vand op til MAX-markeringen. 
• Brug aldrig elkedlen med åbent låg. 
• Åbn ikke låget, når der kommer damp ud af tuden. 
• Apparatet er ikke beregnet til at blive placeret i et skab eller anden form for 

indbygning. 
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• Placer apparatet på en stabil og tør overflade. Undgå håndvaske,
afløbsbakker og ujævne overflader.

Sikkerhedsanvisninger vedr. rengøring og vedligeholdelse 
• Træk stikket ud og lad apparatet køle ned inden rengøring.
• Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun udføres

af hertil uddannet fagpersonale eller kundeservice.
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Oversigt over apparatet 

Inden første ibrugtagning  

Vigtigt: Følg disse instruktioner inden ibrugtagning af apparatet. 
• Fjern al emballage fra elkedlen, ledningen og basen og gem eller bortskaf det

på sikker vis i henhold til gældende lokale regler for genbrug. Sørg for at
holde al plastik væk fra børn.

• Opbevar og gem denne brugsvejledning for fremtidig brug og reference.
• Fjern alle labels fra apparatets yderside.
• Fyld elkedlen med vand og kog vandet. Det anbefales at køre vand igennem

elkedlen 2-3 gange, inden ibrugtagning. Dette vil fjerne støv eller restindhold
fra apparatets fremstillingsproces.

Låg

Håndtag

Tænd-/sluk-knap

Base

Hældetud

Temperaturdisplay
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Betjening 
1. Løft elkedlen fra basen, åbn låget og fyld op med vand. Alternativt kan

elkedlen fyldes med vand gennem hældetuden.
2. Fyld den ønskede mængde vand i elkedlen. Fyld altid op mellem minimum- 

og maksimummarkeringen. Hældes der for lidt vand i, slukker elkedlen
automatisk, inden vandet er færdigkogt.
Bemærk: Fyld aldrig vand over MAX-markeringen, da der er fare for at
sprøjte kogende vand ud.

3. Luk låget på elkedlen.
4. Placer elkedlen på basen og forbind den til en almindelig stikkontakt (220-

240 Volt AC).

Tænd for elkedlen. 
5. Tryk på TÆND/SLUK-kontakten, som er placeret nederst på kedlen, under

håndtaget. Lyset tænder for at vise, at elkedlen er i gang med opvarmning af
vand. Elkedlen slukker automatisk, når vandet er færdigkogt.
Bemærk: Du kan når som helst stoppe elkedlen, hvis der ønskes en lavere
temperatur end kogepunktet. Temperaturen vises på temperaturdisplayet,
og dette er særlig favorabelt ved fx hvid te (75 grader) og grøn te (80
grader). Stop elkedlen ved at skubbe tænd-/sluk-knappen opad.

Vigtigt: Sørg for, at elkedlens låg er helt lukket. Flyt ikke elkedlen fra basen
under drift.
Vigtigt: Undgå at røre ved metaloverfladerne på elkedlen, da disse bliver
varme.

6. Løft elkedlen op fra basen. Vandet er nu klar til brug.
Bemærk: Vær forsigtig, når du hælder vandet ud, da kogende vand kan
skolde.

7. Elkedlen kan opbevares på basen, når den ikke er i brug. Elkedlen vil ikke
genkoge vandet, før TÆND/SLUK-kontakten trykkes ned.

Bemærk: Sørg for, at der er slukket for strømmen ved stikkontakten, når 
elkedlen ikke er i brug. Skulle der ved et uheld tændes for elkedlen uden vand i, 
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aktiveres tørkogningsbeskyttelsen. Lad i dette tilfælde elkedlen køle ned, inden 
du fylder den med vand og tænder for den. 

Rengøring og vedligeholdelse: 

ADVARSEL 
• Sørg for, at elkedlen er helt afkølet. Afbryd strømmen og træk stikket ud af

stikkontakten.
• Nedsænk aldrig apparatet, ledningen eller basen i vand eller anden væske.

Rengør elkedlen 
• Tøm elkedlen, rengør den udvendige overflade med en ren, fugtig klud for at

skåne poleringen. Tør efter med en blød klud.
• Brug ikke aggressive rengøringsmidler indvendigt eller udvendigt på

apparatet.
• Brug kun en tør klud til at tørre basen af.
• Undgå at spilde vand på apparatets elektriske komponenter.
• Nedsænk ikke elkedlen eller basen i vand eller anden form for væske. Sørg

for, at basen holdes tør.

Afkalkning 

Efter regelmæssig brug af apparatet, vil der forekomme kalkophobninger i og på 
mange af de indvendige komponenter. For at få det optimale ud af apparatet, 
anbefales det at afkalke det jævnligt, afhængig af vandets hårdhed og hvor 
hyppigt, du bruger apparatet.  

• Vi anbefaler at bruge et afkalkningsmiddel. Følg instruktionerne for det
pågældende afkalkningsmiddel.

• Hvis et afkalkningsmiddel ikke er tilgængeligt: Fyld elkedlen med
husholdningseddike, så eddiken dækker bunden med cirka 1,5 cm.

• Kog eddiken.
• Det er muligvis nødvendigt at gentage denne proces nogle gange med frisk

eddike for at fjerne alle kalkrester.
• Tøm kedlen for eddike og skyl den grundigt flere gange med koldt vand, når

afkalkningen er afsluttet.
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Problemløsning 

VIGTIGT: Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun 
udføres af hertil uddannet fagpersonale. Forkert håndtering af apparatet kan 
forårsage produkt- eller personskade. 

Problem Mulig årsag Mulig løsning 
Apparatet slukker, før 
vandet koger eller før 
det opnår den 
ønskede temperatur.  

Der er kalkophobninger i 
elkedlen.  Afkalk elkedlen. 

Elkedlen vil ikke 
slukke. 

Låget er muligvis ikke helt 
lukket.  

Luk låget korrekt. 

Apparatet kan ikke 
tændes.  

Elkedlen er ikke tilstrække-
ligt nedkølet  

Lad apparatet køle 
ned.  

Der sker ikke noget, 
når der trykkes på 
apparatets kontakter/ 
displayet viser 
ingenting.  

Overophedningsbeskyttelse 
er aktiveret, muligvis på 
grund af for lidt vand i 
elkedlen.  

Løft elkedlen fra basen 
og lad den køle ned i 
mindst 20 minutter.  
Fyld herefter nyt vand 
i elkedlen og 
apparatet er klar til 
brug.  

Tekniske specifikationer 

Maks. kapacitet 1700 ml vand 
Tilslutning 220~240 V 
Frekvens 50-60 Hz
Strømforbrug 2000-2400 W 
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CE-mærkning 

Apparatet retter sig efter forskrifterne for følgende EU-direktiver: 
2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EC. 

Bortskaffelse af apparatet 

Symbolet betyder, at produktet ikke bør smides ud sammen med 
almindeligt husholdningsaffald, men i stedet afleveres på en 
autoriseret affaldsplads, der er beregnet til formålet eller til en 
forhandler med en sådan service. Kontakt din egen kommune, hvis 
du har brug for mere information.
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Reklamationsret 
 
Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye 
produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Reklamationsretten 
omfatter materialer og arbejdsløn. Ved henvendelse om service bør du oplyse 
produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv 
evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det 
gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele. 
 
Reklamationsretten dækker ikke: 
• Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl 
• Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af 

produktet 
• Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet 
• Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt 

emballage 
• Hvis der er brugt uoriginale reservedele 
• Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt 
• Hvis ikke installationen er sket som anvist 
• Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet 
• Batterier eller andre sliddele 
 
Transportskader 
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er 
udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv 
har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen 
forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal 
anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald 
vil kundens krav blive afvist. 
 
Ubegrundet service 
Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet 
fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden 
selv at betale for servicen. 
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Erhvervskøb 
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat 
husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål 
(restaurant, café, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, 
der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da 
dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning. 
 
Service 
For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor 
produktet er købt. Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under 
fanen ’Service’.   
 
Forbehold for trykfejl 
 
Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller 
personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfalder 
hvis anvisningerne ikke overholdes. 
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Säkerhetsanvisningar 

För att skydda mot brand, elektrisk stöt och/eller skador, ska följande 
säkerhetsinstruktioner alltid följas noggrant, när du använder en elektrisk 
apparat.  

Läs alla instruktioner noggrant, även om du redan är bekant med apparaten. 

• Läs vänligen bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. På det sättet
skyddar du både dig själv och undviker skada på apparaten.

• Spara denna bruksanvisning, så du kan ha nytta av den vid en ev. senare
fråga.

• Om apparaten ges bort/säljes, ska bruksanvisningen följa apparaten och ges
vidare till den nya ägaren.

• Innan apparaten tas i bruk, avlägsnas allt emballage och man undersöker om
det finns några skador på apparaten. Om apparaten är skadad, eller om du är
osäker på om den är skadad, kontaktas en butik, där apparaten är inköpt. Du
får INTE börja använda en apparat, om den är skadad.

• En skada ska genast anmälas till den butik, där apparaten är inköpt.
• Emballaget kan med fördel sparas i händelse av vidareförsäljning eller

transport av apparaten.

VARNING 
• Om sladden skadas, ska den bytas ut av tillverkaren, ett servicecenter eller

en kvalificerad fackperson för att undvika fara.
• Denna apparaten är inte avsedd för annan användning än det som beskrivs i

bruksanvisningen.
• Flytta inte basen, när apparaten används.
• Lek inte med emballaget, det är risk för kvävning!
• Apparaten är endast för hushållsanvändning.
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Säkerhetsanvisningar gällande barn och funktionshindrade 
• Apparaten är inte avsedd att användas av mindre barn eller

funktionshindrade om de inte hålls under uppsyn av en ansvarig person för
att säkerställa säker användning av apparaten.

• Apparaten får användas av barn över 8 år, om de har instruerats i
användandet av apparaten, och om de i början är under uppsyn av en
person, av en person, som ansvarar för deras säkerhet. Se till så att, barn
inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll av apparaten får bara
utföras av barn över 8 år, som samtidigt är under uppsyn. Håll apparaten och
sladden borta från barn under 8 år.

• Personer, som på grund av begränsningar i fysisk, sensorisk eller psykisk
förmåga eller på grund av bristande erfarenhet eller kunskap inte är i stånd
till att använda apparaten på ett säkert sätt, får bara använda apparaten när
en person, som är ansvarig för deras säkerhet, har satt dem in i apparatens
användning och säkerhetsanvisningar.

• Barn får inte leka med apparaten.
• Se till, att barn inte drar i sladden eller knuffar till apparaten.

Säkerhetsanvisningar gällande anslutning 
• Rör eller modifiera aldrig elektriska komponenter i apparaten. Fara för

elektrisk stöt!
• Se till, att anslutningsförhållandena i ditt hem (spänning och frekvens)

stämmer överens med apparatens typskylt. Om de inte stämmer överens,
kontakta din återförsäljare och använd inte vattenkokaren.

• Vattenkokaren är konstruerad att bryta strömmen vid funktionsfel. Om man
vid ett fel slår på vattenkokaren, utan att den innehåller vatten, kommer en
avbrytarmekanism att aktiveras.

• För att undvika elektrisk stöt får apparaten, sladden eller basen inte sänkas
ner i vatten eller annan vätska. Se dessutom till, att dessa delar inte utsätts
för fukt.

• Se till, att eluttaget är lättillgängligt, så strömmen lätt kan brytas vid ett
nödtillfälle.

• Se till att koppla från strömmen, när vattenkokaren inte används, om den
flyttas eller innan rengöring.

• Man får använda en förlängningssladd på max. 3 meter från apparaten till
eluttag. Använd inte förgreningsdosor, det är risk för brand.
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Säkerhetsanvisningar vid användning 
• Det är risk för att spilla kokande vatten, om vattenkokaren fylls för med

mycket vatten.
• Vattenkokaren får bara användas tillsammans med medföljande tillbehör.
• Undvik att spilla vatten på värmeaggregatet.
• Värmeaggregatets yta kan fortfarande vara varmt efter användning.
• Vidrör bara vid handtaget på den varma vattenkokaren.
• Kontrollera alltid vattnets temperatur, innan du dricker det.
• Använd bara apparaten enligt föreskrifterna i denna bruksanvisning. Det är

risk för elektrisk stöt vid felaktigt användande.
• Denna apparat är endast till för att värma vatten – inte andra vätskor.
• När vattnet kokar, släcks apparaten automatiskt. Tryck på Tänd/Släck-

kontakten, om du önskar att avbryta uppvärmningen, innan apparaten släcks
automatiskt.

• Efter apparaten har släckts automatiskt /eller har släckts manuellt), behöver
den svalna. Efter 15–20 sekunders avkylning kan apparaten tändas igen.

• Fyll alltid vatten i vattenkokaren, innan du tänder den.
• Om vattenkokaren torrkokar, kommer indikatorlampan att släckas. Låt

apparaten svalna i 15 minuter. Avbrytarmekanismen nollställer automatiskt
under denna tid. Flytta vattenkokaren från basen och fyll den med kallt
vatten. Apparaten är nu redo igen.

• Apparaten är inte lämplig för användning utomhus.
• Placera inte apparaten nära värmekällor och ställ den inte i direkt solljus.
• Apparaten är inte avsedd att användas med en extern timer eller

fjärrkontroll.
• Vattenkokaren får bara användas tillsammans med den tillhörande basen.
• Se till, att vattenkokaren är släckt, innan du tar den från basen.
• Ta inte bort vattenkokaren från basen under drift.
• Se till, att sladden inte hänger ut över bordskanten.
• Var uppmärksam på, att den utvändiga ytan på vattenkokaren kan bli mycket

varm vid användning.
• Fyll bara vatten upp till MAX-markeringen.
• Använd aldrig vattenkokaren med öppet lock.
• Öppna inte locket, när det kommer ut ånga.
• Apparaten är inte avsedd att placeras i ett skåp eller annan form för

inbyggnad.
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• Placera apparaten på en stabil och torr yta. Undvik diskbänkar,
avloppsbrickor och ojämna ytor.

Säkerhetsanvisningar vid rengöring och underhåll 
• Dra ut kontakten och låt apparaten svalna innan rengöring.
• Reparationer, ingrepp i apparaten och byte av strömsladd får endast utföras

av utbildad fackpersonal eller kundservice.
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Översikt över apparaten 

Innan första användning 

Viktigt: Följ dessa instruktioner innan du börjar använda apparaten. 
• Avlägsna allt emballage från vattenkokaren, sladden och basen och spara

eller kassera det på ett säkert sätt enligt lokala regler för återvinning. Se till
att hålla all plast borta från barn.

• Förvara och spara denna bruksanvisning för framtida användning och
referens.

• Ta bort alla etiketter från apparatens utsida.
• Fyll vattenkokaren med vatten och kok vattnet. Det rekommenderas att köra

vatten genom vattenkokaren 2–3 gånger, innan den tas i bruk. Detta
avlägsnar damm eller restpartiklar från apparatens tillverkningsprocess.

Lock

Handtag

Tänd-/släckknapp

Bas

Hällpip

Temperaturdisplay
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Användning 
1. Lyft vattenkokaren från basen, öppna locket och fyll upp med vatten.

Alternativt kan vattenkokaren fyllas med vatten genom hällpipen.
2. Fyll önskad mängd vatten i vattenkokaren. Fyll alltid upp mellan minimum- 

och maximummarkeringen. Om man fyller i för lite vatten, släcks
vattenkokaren automatiskt, innan vattnet kokt färdigt.
Observera: Fyll aldrig vatten över MAX-markeringen, då det är fara för att
det kan spruta ut kokande vatten.

3. Stäng locket på vattenkokaren.
4. Placera vattenkokaren på basen och anslut den till ett vanligt eluttag (220–

240 Volt AC).

Tänd vattenkokaren.
5. Tryck på TÄND/SLÄCK-kontakten, som är placerad nederst på vattenkokaren,

under handtaget. Belysningen tänds för att visa, att vattenkokaren håller på
att värma upp vattnet. Vattenkokaren släcks automatiskt, när vattnet är
färdigkokt.
Observera: Du kan när som helst stänga av vattenkokaren, om du önskar en
lägre temperatur än kokpunkten. Temperaturen visas i temperaturdisplayen,
och detta är speciellt fördelaktigt vid t ex vitt te (75 grader) och grönt te (80
grader). Stäng av vattenkokaren genom att skjuta tänd-/släckknappen uppåt.

Viktigt: Se till, att vattenkokarens lock är helt stängt. Flytta inte
vattenkokaren från basen under drift.
Viktigt: Undvik att vidröra metallytorna på vattenkokaren, då dessa blir
varma.

6. Lyft upp vattenkokaren från basen. Vattnet är nu klart att användas.
Observera: Var försiktig, när du häller ut vattnet, då kokande vatten kan
skolla dig.

7. Vattenkokaren kan förvaras på basen, när den inte används. Vattenkokaren
kommer inte att koka upp vattnet igen, förrän TÄND-/SLÄCK-kontakten
trycks ner.

Observera: Se till, att strömmen är bortkopplad från eluttaget, när 
vattenkokaren inte används. Om man av en olyckshändelse skulle tända 
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vattenkokaren utan vatten i, aktiveras torrkokningsskyddet. Låt då 
vattenkokaren svalna, innan du fyller den med vatten och tänder den. 

Rengöring och underhåll: 

VARNING 
• Se till, att vattenkokaren är helt avkyld. Bryt strömmen och dra ut

stickkontakten från eluttaget.
• Sänk aldrig ner apparaten, sladden eller basen i vatten eller annan vätska.

Rengör vattenkokaren 
• Töm vattenkokaren, rengör den utvändiga ytan med en ren och fuktig trasa

för att skona poleringen. Eftertorka med en mjuk trasa.
• Använd inte aggressiva rengöringsmedel invändigt eller utvändigt på

apparaten.
• Använd endast en torr trasa för att torka av basen.
• Undvik att spilla vatten på apparatens elektriska komponenter.
• Sänk inte ner vattenkokaren eller basen i vatten eller annan form av vätska.

Var noga med, att hålla basen torr.

Avkalkning 

Efter regelbunden användning av apparaten, bildas kalkansamlingar i och på 
många av de invändiga komponenterna. För att få ut det optimala av apparaten, 
rekommenderas det att avkalka den regelbundet, beroende på vattnets hårdhet 
och hur ofta, du använder apparaten.   
• Vi rekommenderar att använda ett avkalkningsmedel. Följ instruktionerna

för det här avkalkningsmedlet.
• Om du inte har ett avkalkningsmedel: Fyll vattenkokaren med hushållsättika

så det täcker botten med ca 1,5 cm.
• Koka ättikan.
• Det kan vara nödvändigt att upprepa denna process några gånger med ny

ättika för att få bort alla kalkrester.
• Töm vattenkokaren för ättika och skölj den noggrann flera gånger med kallt

vatten, när avkalkningen är avslutad.
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Problemlösning 

VIKTIGT: Reparationer, ingrepp i apparaten och byte av strömsladd få bara 
utföras av utbildad fackpersonal. Felaktig hantering av apparaten kan orsaka 
produkt- eller personskada.  

Problem Möjlig orsak Möjlig lösning 
Apparaten släcks, innan 
vattnet kokar eller innan 
den uppnår den 
önskade temperaturen.  

Det finns 
kalkansamlingar i 
vattenkokaren. 

Avkalka vattenkokaren. 

Vattenkokaren släcks 
inte. 

Locket är inte helt 
stängt.  

Stäng locket ordentligt. 

Apparaten kan inte 
tändas.  

Vattenkokaren har inte 
svalnat tillräckligt. 

Låt apparaten svalna. 

Det händer inget, när 
man trycker på 
apparatens kontakter / 
displayen visar 
ingenting.   

Överhettningsskyddet 
är aktiverat, kanske på 
grund av för lite vatten i 
vattenkokaren.  

Lyft upp vattenkokaren 
från basen och låt den 
svalna i minst 20 
minuter.   
Fyll därefter med nytt 
vatten i vattenkokaren 
och apparaten är klar 
att användas.  

Tekniska specifikationer 

Max. kapacitet 1700 ml vatten 
Anslutning 220~240 V 
Frekvens 50-60 Hz
Strömförbrukning 2000–2400 W 
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CE-märkning 

Apparaten följer föreskrifterna för följande EU-direktiv: 2014/35/EU, 
2014/30/EU och 2009/125/EC. 

Bortskaffande av apparaten 

Symbolen betyder, att produkten inte bör kasseras tillsammans 
med vanligt hushållsavfall, utan lämnas in på en auktoriserad 
avfallsstation, som är avsedd för ändamålet eller till en 
återförsäljare med en sådan service. Kontakta din egen kommun, 
om du behöver mer information. 
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Garanti  
 
Det lämnas 3 års reklamationsrätt på fabrikations- och materialfel på din nya 
produkt, gällande från det dokumenterade inköpsdatumen. Reklamationsrätten 
omfattar material och arbetslön. Vid kontakt angående service bör du informera 
om produktens namn och serienummer. Dessa upplysningar finns på typskylten. 
Skriv eventuellt ner denna information här i bruksanvisningen så har Ni dem till 
hands. Det gör saker enklare för servicemontören att finna de korrekta 
reservdelarna. 
 
Reklamationsrätten täcker inte: 
 
• Fel och skador som inte är fabrikations- och materialfel 
• Vid misskötsel – detta gäller även brist på rengöring av produkten  
• Vid brand- och/eller vatten- och fuktskador på produkten  
• Vid transportskador, när produkten är transporterad utan korrekt emballage  
• Om man har använt reservdelar som inte är original 
• Om anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts  
• Om installationen inte är utförd som anvisats  
• Om icke auktoriserade har installerat eller reparerat produkten  
• Batterier eller andra förbrukningsdelar  
 
Transportskador 
En transportskada som konstateras vid återförsäljarens leverans hos kunden, är 
uteslutande en sak mellan kunden och återförsäljaren. Vid tillfälle där kunden 
själv har stått för transporten av produkten, påtar sig leverantören ingen 
förpliktelse i förbindelse med eventuell transportskada. Eventuella 
transportskador ska anmälas omgående och senast 24 timmar efter att varan är 
levererad. I annat fall kommer kundens krav att bli avvisat. 
 
Ogrundade servicebesök 
Om man skickar produkten till service, och det visar sig att man själv hade 
kunnat avhjälpa felet genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning, 
åligger det kunden själv att betala för servicen.  
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Kommersiella inköp 
Kommersiella inköp är alla köp av apparater som inte ska användas i privata 
hushåll utan användas till affärsmässiga eller liknande ändamål (restaurang, café, 
matsal etc.) eller användas för uthyrning eller annan användning som omfattar 
flera användare. I förbindelse med kommersiellt inköp gäller inte garantin, då 
denna produkt endast är avsedd för vanliga hushåll.  

Service 

För begäran av service och reservdelar i Sverige kontaktas den butik där 
produkten är inköpt.  
Anmälan av reklamation kan också ske på wittsverige.se under fliken ”Service” 

Med förbehåll för tryckfel. 

Tillverkaren/återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för produkt- och/eller 
personskador, om säkerhetsanvisningarna inte följs. Garantin bortfaller om 
anvisningarna inte följs.  
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Sikkerhetsanvisninger 

For å beskytte mot brann, elektrisk støt og/eller skader, skal følgende 
sikkerhetsinstruksjoner alltid følges nøye, når du bruker et elektrisk apparat. 

Les alle instruksjoner nøye, også selv om du allerede er kjent med apparatet. 

• Vennligst les bruksanvisningen før apparatet tas i bruk. På den måten
beskytter du deg selv og unngår skade på apparatet.

• Oppbevar denne bruksanvisningen, så du kan ha nytte av den ved evt.
senere spørsmål.

• Hvis apparatet overdras/selges, skal bruksanvisningen følge apparatet og gis
til den nye eieren.

• Før apparatet tas i bruk, fjernes all emballasje og det undersøkes om
apparatet er skadet. Hvis apparatet er skadet, eller hvis det er i tvil om
hvorvidt apparatet har en skade, kontaktes butikken, hvor apparatet er
kjøpt. Du må IKKE ta apparatet i bruk, hvis det er skadet.

• En skade skal straks meldes til butikken, der apparatet er kjøpt.
• Emballasjen kan med fordel spares til dersom apparatet selges videre eller til

transport av apparatet.

ADVARSEL 
• Hvis ledningen skades, skal denne skiftes av produsenten, et servicesenter

eller en kvalifisert fagperson for å unngå fare.
• Dette apparatet er ikke beregnet til annen bruk enn den som er beskrevet i

bruksanvisningen.
• Flytt ikke basen, når apparatet er i bruk.
• Lek ikke med emballasjen, det er risiko for kvelning!
• Apparatet er kun til husholdningsbruk.
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Sikkerhetsanvisninger vedrørende barn og uføre 
• Apparatet er ikke beregnet til å bli brukt av mindre barn eller uføre, med

mindre disse holdes under oppsyn av en ansvarlig person for å sikre sikker
bruk av apparatet.

• Apparatet kan brukes av barn over 8 år, hvis de er blitt instruert i bruken av
apparatet, og hvor de i begynnelsen er under oppsyn av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet. Før tilsyn med barn, så de ikke leker med
apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må kun utføres av barn
over 8 år, som samtidig er under oppsyn. Hold apparatet og ledningen borte
fra barn under 8 år.

• Personer som på grunn av fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller på
grunn av manglende erfaring eller uvitenhet ikke er i stand til sikkert å
betjene apparatet, kan først bruke apparatet når en person som er ansvarlig
for deres sikkerhet, har satt dem inn i apparatets betjening og
sikkerhetsanvisninger.

• Barn må ikke leke med apparatet.
• Sørg for at barn ikke trekker i ledningen eller dytter til apparatet.

Sikkerhetsanvisninger vedrørende tilkobling 
• Rør eller modifiser aldri elektriske komponenter i apparatet. Fare for

elektrisk støt!
• Sørg for at tilkoblingsdataene i ditt hjem (spenning og frekvens) stemmer

ubetinget overens med apparatets typeskilt. Hvis det ikke matcher, kontakt
din forhandler og ikke bruk vannkokeren.

• Vannkokeren er designet til å avbryte strømmen ved funksjonsfeil. Hvis den
ved en feil slås på, uten at den inneholder vann, vil en avbrytermekanisme
aktiveres.

• For å unngå elektrisk støt må apparatet, ledningen, støpselet eller basen ikke
senkes i vann eller annen væske. Sørg dessuten for, at disse delene ikke
utsettes for fukt.

• Sørg for at stikkontakten er lett tilgjengelig, så strømmen i et nødstilfelle
raskt kan avbrytes.

• Sørg for å koble fra strømmen, når vannkokeren ikke er i bruk, hvis den
flyttes eller før rengjøring.

• Det kan brukes en skjøteledning på maksimalt 3 meter fra apparatet til
stikkontakt. Ikke bruk grenuttak, det gir risiko for brann.
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Sikkerhetsanvisninger vedrørende bruk 
• Det er fare for å søle kokende vann, hvis vannkokeren fylles opp for mye.
• Vannkokeren må kun brukes sammen med det medfølgende tilbehøret.
• Unngå å søle vann på varmelegemet.
• Varmeelementets overflate kan fremdeles være varm etter bruk.
• Rør kun ved håndtaket på den varme vannkokeren.
• Kontroller alltid vannets temperatur, før du drikker det.
• Bruk kun apparatet etter forskriftene i denne bruksanvisningen. Det er risiko

for elektrisk støt ved feil bruk.
• Dette apparatet er kun beregnet til å varme opp vann – ikke andre væsker.
• Når vannet koker, slukker apparatet automatisk. Trykk på På/Av-kontakten,

hvis du ønsker å avbryte oppvarmingen, før apparatet slukker automatisk.
• Etter at apparatet har slukket automatisk (eller er blitt slukket manuelt),

trenger det avkjølingstid. Etter 15-20 sekunders avkjøling kan apparatet igjen
slås på.

• Fyll alltid vann i vannkokeren, før du slår den på.
• Hvis vannkokeren tørrkoker, vil indikatorlyset slukke. Tillat apparatet å kjøles

ned i 15 minutter. Avbrytermekanismen nullstilles automatisk i løpet av
denne tiden. Flytt vannkokeren fra basen og fyll den med kaldt vann.
Apparatet er nå klar igjen.

• Apparatet er ikke beregnet til utendørs bruk.
• Plasser ikke apparatet tett ved varmekilder og still det ikke i direkte sollys.
• Apparatet er ikke beregnet til å bliv brukt med en ekstern timer eller

fjernkontroll.
• Vannkokeren må kun brukes sammen med den tilhørende basen.
• Sørg for at vannkokeren er slukket, før du fjerner den fra basen.
• Fjern ikke vannkokeren fra basen under drift.
• Sørg for at ledningen ikke henger ut over bordkanten.
• Vær oppmerksom på at overflate på vannkokeren kan bli meget varm under

bruk.
• Fyll kun vann opp til MAX-markeringen.
• Bruk aldri vannkokeren med åpent lokk.
• Ikke åpne lokket, når det kommer damp ut av tuten.
• Apparatet er ikke beregnet til å plasseres i et skap eller annen form for

innbygging.
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• Plasser apparatet på en stabil og tør overflate. Unngå håndvasker,
avløpsbakker og ujevne overflater.

Sikkerhetsanvisninger vedrørende rengjøring og vedlikehold 
• Trekk støpslet ut og la apparatet kjøle ned før rengjøring.
• Reparasjoner, inngrep i apparatet og skift av strømledningen må kun utføres

av dertil utdannet fagpersonale eller kundeservice.
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Oversikt over apparatet 

Før første gangs bruk  

Viktig: Følg disse instruksjonene før bruk av apparatet. 
• Fjern all emballasje fra vannkokeren, ledningen og basen og oppbevar eller

kast det på sikker vis i henhold til gjeldende lokale regler for gjenbruk. Sørg
for å holde all plast borte fra barn.

• Oppbevar og spar denne bruksanvisningen for fremtidig bruk og referanse.
• Fjern alle klistremerker fra apparatets ytterside.
• Fyll vannkokeren med vann og kok vannet. Det anbefales å kjøre vann

gjennom vannkokeren 2-3 ganger før den tas i bruk. Dette vil fjerne støv eller
restinnhold fra apparatets fremstillingsprosess.

Lokk

Håndtak

På/Av-knapp

Base

Helletut

Temperaturdisplay
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Betjening  
1. Løft vannkokeren fra basen, åpne lokket og fyll opp med vann. Alternativt 

kan vannkokeren fylles med vann gjennom helletuten.  
2. Fyll den ønskede mengden vann i vannkokeren. Fyll alltid opp mellom 

minimum- og maksimummarkeringen. Helles det for lite vann i vannkokeren, 
slukker den automatisk, før vannet er ferdig kokt.  
Merk: Fyll aldri vann over MAX-markeringen, da det er fare for å sprute ut 
kokende vann.  
 

3. Lukk lokket på vannkokeren.  
4. Plasser vannkokeren  på basen og koble den til en vanlig stikkontakt (220-

240 Volt AC).  
 
Slå på vannkokeren.  
5. Trykk på På/Av-kontakten, som er plassert nederst på vannkokeren, under 

håndtaket. Lyset slås på for å vise, at vannkokeren er i gang med oppvarming 
av vann. Vannkokeren slukker automatisk, når vannet er ferdig kokt.  
Merk: Du kan når som helst stoppe vannkokeren, hvis det ønskes en lavere 
temperatur enn kokepunktet. Temperaturen vises på temperaturdisplayet, 
og dette er spesielt ønsket ved for eksempel hvit te (75 grader) og grønn te 
(80 grader). Stopp vannkokeren ved å dytte På-/Av-knappen oppover. 

 
Viktig: Sørg for at vannkokeren lokk er helt lukket. Flytt ikke vannkokeren fra 
basen under drift.  
Viktig: Unngå å røre ved metalloverflatene på vannkokeren, da disse blir 
varme.  

 
6. Løft vannkokeren opp fra basen. Vannet er nå klatr til bruk.  

Merk: Vær forsiktig når du heller ut vannet, da kokende vann kan skålde.  
 
7. Vannkokeren kan oppbevares på basen, når den ikke er i bruk. Vannkokeren 

vil ikke koke vandet på nytt, før Av/På-kontakten trykkes ned.  
 
Merk: Sørg for at strømmen er slått av ved stikkontakten, når vannkokeren ikke 
er i bruk. Skulle vannkokeren ved et uhell slås på uten vann, aktiveres 
tørrkokingsbeskyttelsen. La i dette tilfelle vannkokeren kjøles ned, før du fyller 
den med vann og slår den på igjen. 
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Rengjøring og vedlikehold: 

ADVARSEL 
• Sørg for at vannkokeren er helt avkjølt. Avbryt strømmen og trekk støpselet

ut av stikkontakten.
• Senk aldri apparatet, ledningen eller basen i vann eller annen væske.

Rengjør vannkokeren 
• Tøm vannkokeren, rengjør den utvendige overflaten med en ren, fuktig klut

for å skåne poleringen. Tørk etter med en bløt klut.
• Bruk ikke kraftige rengjøringsmidler innvendig eller utvendig på apparatet.
• Brug kun en tørr klut til å tørke av basen.
• Unngå å søle vann på apparatets elektriske komponenter.
• Senk ikke vannkokeren eller basen i vann eller annen form for væske. Sørg

for at basen holdes tørr.

Avkalkning 

Etter regelmessig bruk av apparatet, vil det kunne forekomme kalkopphopninger 
i og på mange av de innvendige komponentene. For å få optimalt utbytte av 
apparatet, anbefales det å avkalke det jevnlig, avhengig av vannets hardhet og 
hvor hyppig du bruker apparatet.  

• Vi anbefaler å bruke et avkalkningsmiddel. Følg instruksjonene for det
pågjeldende avkalkningsmiddelet.

• Hvis et avkalkningsmiddel ikke er tilgjengelig: Fyll vannkokeren med
husholdningseddik, så eddiken dekker bunnen med cirka 1,5 cm.

• Kok eddiken.
• Det er kanskje nødvendig å gjenta denne prosessen noen ganger med ny

eddik for å fjerne alle kalkrester.
• Tøm vannkokeren for eddik og skyll den grundig flere ganger med kaldt

vann, når avkalkingen er gjort.
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Problemløsning 

VIKTIG: Reparasjoner, inngrep i apparatet og skifte av strømledningen må kun 
utføres av dertil utdannet fagpersonale. Feil håndtering av apparatet kan 
forårsake produkt- eller personskade. 

Problem Mulig årsak Mulig løsning 
Apparatet slår seg av, 
før vannet koker eller 
før det oppnår den 
ønskede 
temperaturen.  

Der er kalkopphopninger i 
vannkokeren.  Avkalke vannkokeren. 

Vannkokeren vil ikke 
slå seg av. 

Lokket er muligvis ikke helt 
lukket.  

Lukk lokket korrekt. 

Apparatet kan ikke 
slås på.  

Vannkokeren er ikke 
tilstrekkelig nedkjølt  

La apparatet kjøles 
ned.  

Der skjer ikke noe, når 
det trykkes på 
apparatets kontakter/ 
displayet viser 
ingenting.  

Overopphetningsbeskyttelse 
er aktivert, muligvis på 
grunn av for lite vann i 
vannkokeren.  

Løft vannkokeren fra 
basen og la den kjøles 
ned i minst 20 
minutter.  
Fyll deretter nytt vann 
i vannkokeren og 
apparatet er klar til 
bruk.  

Tekniske spesifikasjoner 

Maks. kapasitet 1700 ml vand 
Tilkobling 220~240 V 
Frekvens 50-60 Hz 
Strømforbruk 2000-2400 W 
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CE-merking 

Apparatet retter seg etter forskriftene for følgende EU-direktiver: 
2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EC. 

Bortskaffelse av apparatet 

Symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med 
vanlig husholdningsavfall, men leveres på en autorisert 
gjenvinningsstasjon som er beregnet til formålet eller til en 
forhandler med en slik service. Materialene er beregnet til 
gjenbruk ifølge deres etiketter. Du gir et stort bidrag til 
beskyttelse av miljøet ved å gjenvinne. Kontakt din kommune 
hvis du trenger mere informasjon.  
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Reklamasjonsrett 
 
Det gis 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjons- og materialfeil på ditt nye 
produkt, gjeldende fra den dokumenterte kjøpsdato. Garantien omfatter 
materialer og arbeidslønn. Ved henvendelse om service bør du opplyse 
produktets navn og serienummer. Disse opplysningene finnes på typeskiltet. 
Skriv evt. opplysningene ned her i bruksanvisningen, så du har dem for hånden. 
Det gjør det lettere for servicemontøren å finne de riktige reservedelene. 
 
Reklamasjonsretten dekker ikke: 
• Feil og skader, som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil 
• Ved manglende vedlikehold – under dette gjelder også mangel på rengjøring 

av produktet 
• Ved brann- og/eller vann- og fuktskader på produktet 
• Ved transportskader, hvor produktet er transportert uten korrekt emballasje 
• Hvis det er brukt uoriginale reservedeler 
• Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt 
• Hvis ikke installasjonen er skjedd som anvist 
• Hvis ikke-faglærte har installert eller reparert produktet 
• Batterier eller andre forbruksdeler 
 
Transportskader 
En transportskade, som konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er 
utelukkende en sak mellom kunden og forhandleren. I tilfeller hvor kunden selv 
har stått for transporten av produktet, påtar leverandøren seg ingen forpliktelser 
i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal meldes 
omgående og senest 24 timer etter at varen er levert. I motsatt fall vil kundens 
krav bli avvist. 
 
Ubegrunnet service 
Hvis produktet sendes til service, og det viser seg at man selv kunne rettet 
feilen ved å følge anvisningene her i bruksanvisningen, påhviler det kunden selv 
at betale for servicen. 
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Kommersielle innkjøp 
Kommersielle innkjøp er ethvert kjøp av apparater som ikke skal brukes i en 
privat husholdning,  men brukes i næringsvirksomhet eller næringslignende 
formål (restaurant, café, kantine etc.)  eller brukes til utleie eller annen 
anvendelse som omfatter flere brukere.  I forbindelse med kommersielle innkjøp 
ytes ingen garanti, da dette produktet utelukkende er  beregnet for vanlig 
husholdning. 

Service 

For rekvirering av service og reservedeler i Norge kontaktes den butikken, hvor 
produktet er kjøpt. 
Melding av reklamasjon kan også skje på witt.no under fanen «Service» 

Forbehold om trykkfeil. 

Produsenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller 
personskader, hvis sikkerhetsanvisninger ikke overholdes. Garantien bortfaller 
hvis anvisningene ikke overholdes. 
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Turvaohjeet 

Suojaa itsesi ja ympäristösi palolta, sähköiskuilta ja/tai muilta vahingoilta 
noudattamalla aina sähkölaitteita käyttäessäsi huolellisesti seuraavia 
turvallisuusohjeita.  

Lue kaikki ohjeet tarkkaan, vaikka olisitkin jo tutustunut laitteeseen 

• Ole hyvä ja lue käyttöohje, ennen kuin otat laitteen käyttöön. Näin suojelet
itseäsi ja vältät laitteen vaurioitumisen.

• Säilytä nämä käyttöohjeet niin, että voit hyödyntää niitä tarvittaessa
myöhemmin esiin tulevien kysymysten ilmetessä.

• Jos laite luovutetaan tai myydään edelleen, käyttöohjeiden on seurattava
mukana uudelle omistajalle.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen laitteen käyttöä ja tarkista, ettei
laitteessa ole vaurioita. Jos laite on vaurioitunut tai jos epäilet, että laite on
vaurioitunut, ota yhteyttä myymälään, josta laite on ostettu. ET SAA käyttää
laitetta, jos se on vaurioitunut.

• Vaurioista on ilmoitettava välittömästi myymälään, josta laite on ostettu.
• Pakkaus kannattaa säilyttää mahdollista jälleenmyyntiä tai kuljetustarvetta

varten.

VAROITUS 
• Jos virtajohto vaurioituu, sen vaihtaminen on annettava valmistajan,

huoltoliikkeen tai pätevän ammattilaisen tehtäväksi, jotta vältetään vaarat.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu muuhun käyttöön kuin tässä käyttöoppaassa

kuvattuun.
• Älä siirrä laitetta, kun se on käynnissä.
• Pakkausmateriaaleilla ei saa leikkiä, se voi aiheuttaa tukehtumisen!
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
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Lapsia ja vammaisia koskevat turvaohjeet 
• Laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä vammaisten käyttöön, paitsi jos heistä

vastuussa oleva henkilö valvoo käyttöä varmistaen, että se tapahtuu
turvallisesti.

• Yli 8-vuotiaat lapset voivat käyttää laitetta vain, jos heitä on opetettu
käyttämään laitetta ja jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö aluksi
valvoo käyttöä. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Yli 8-vuotiaat lapset
saavat puhdistaa ja hoitaa laitetta vain, jos heitä samalla valvotaan. Pidä laite
ja virtajohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

• Henkilöt, jotka eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti fyysisesti,
aistitoiminnallisesti  tai henkisesti rajoittuneen toimintakyvyn tai
kokemattomuuden tai tietämättömyyden takia, saavat käyttää laitetta vain,
kun heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on perehdyttänyt
heidät laitteen käyttö- ja turvallisuusohjeisiin.

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Pidä huoli, etteivät lapset vedä johdosta tai työnnä laitetta.

Sähköliitäntää koskevat turvaohjeet 
• Älä koskaan puutu laitteen sähkökomponentteihin tai muokkaa niitä.

Sähköiskun vaara!
• Varmista, että kytkentäolosuhteet (jännite ja taajuus) kotonasi vastaavat

ehdottomasti laitteen tyyppikilven tietoja. Jos näin ei ole, ota yhteys
jälleenmyyjään äläkä käytä vedenkeitintä.

• Vedenkeitin on suunniteltu katkaisemaan virta toimintahäiriön sattuessa. Jos
keitin käynnistetään vahingossa ilman vettä, kytkentämekanismi aktivoituu.

• Jotta vältetään sähköiskut, ei johtoa, pistoketta eikä runko-osaa saa kastaa
veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista myös, etteivät nämä osat saa
kosteutta.

• Huolehdi siitä, että pistorasiaan pääsee helposti käsiksi niin, että
virransaannin voi hätätapauksessa katkaista nopeasti.

• Muista kytkeä vedenkeitin irti virrasta, kun se ei ole käytössä, siirrät sitä ja
aina ennen puhdistamista.

• Laitteen ja pistorasian välillä saa käyttää korkeintaan 3 metriä pitkää
jatkojohtoa. Älä koskaan käytä haaroitusrasioita, ne aiheuttavat tulipalon
vaaran.
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Käyttöä koskevat turvaohjeet 
• Kiehuvan veden roiskevaara, jos vedenkeitin on täytetty liian täyteen.
• Keitintä saa käyttää vain sen mukana toimitettujen lisävarusteiden kanssa.
• Varo läikyttämästä vettä vastukselle.
• Vastuksen pinta voi olla edelleen kuuma käytön jälkeenkin.
• Koske kuumassa vedenkeittimessä vain sen kahvaan.
• Tarkista aina veden lämpötila, ennen kuin juot sitä.
• Käytä laitetta vain tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan. Väärä käyttö

aiheuttaa sähköiskuvaaran.
• Tämä laite on tarkoitettu vain veden kuumennukseen – ei muiden nesteiden.
• Kun vesi kiehuu, laite sammuu automaattisesti. Paina käynnistys-

/sammutusnuppia, jos haluat keskeyttää kuumennuksen ennen kuin laite
sammuu itse.

• Kun laite on sammunut automaattisesti (tai sammutettu manuaalisesti), se
tarvitsee aikaa jäähtymiseen. Laitteen voi käynnistää uudelleen 15-20
sekunnin kuluttua.

• Täytä vesi aina ennen kuin käynnistät vedenkeittimen.
• Jos vedenkeitin kiehuu kuivaksi, merkkivalo sammuu. Anna laitteen jäähtyä

15 minuuttia. Katkaisumekanismi nollautuu automaattisesti tänä aikana.
Nosta vedenkeitin pohjalevyltä ja täytä se kylmällä vedellä. Laite on nyt taas
käyttövalmis.

• Laitetta ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön.
• Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen

kanssa.
• Vedenkeitintä saa käyttää vain siihen kuuluvalla pohjalevyllä.
• Varmista, että vedenkeitin on sammunut, ennen kuin nostat sen alustaltaan.
• Älä nosta keitintä pohjalevyltä käytön aikana.
• Varmista, ettei johto ei roiku pöydän reunan yli.
• Huomaa, että vedenkeittimen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
• Täytä vettä vain MAX-merkintään saakka.
• Älä koskaan käynnistä vedenkeitintä kansi avoimena.
• Älä avaa kantta, kun nokasta nousee höyryä.
• Laitetta ei ole tarkoitettu asennettavaksi kaappiin tai muuhun kiinteään,

suljettuun asennukseen.
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• Aseta laite tukevalle ja kuivalle pinnalle. Vältä keittiöaltaita, tiskipöytiä ja 
epätasaisia pintoja. 
 

Puhdistamista ja hoitoa koskevat turvaohjeet 
• Vedä pistoke irti pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.  
• Korjaukset, laitteeseen puuttumisen ja virtajohdon vaihdon saa tehdä vain 

tähän koulutettu ammattilainen tai huoltopalvelu. 
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Katsaus laitteeseen 

Ennen ensimmäistä käyttökertaa  

Tärkeää: Noudata näitä ohjeita ennen kuin otat laitteen käyttöön. 

• Irrota kaikki pakkausmateriaalit vedenkeittimestä, johdosta ja pohjalevystä
ja säilytä ne tai hävitä turvallisesti paikallisten kierrätysmääräysten
mukaisesti. Muista pitää muovit poissa lasten ulottuvilta.

• Säilytä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
• Poista kaikki tarrat laitteen ulkopinnoilta.
• Täytä vedenkeitin vedellä ja keitä vesi. On suositeltavaa keittää vettä

vedenkeittimessä 2-3 kertaa ennen kuin sitä käytetään juomavedeksi. Tämä
poistaa pölyn tai laitteen valmistusprosessissa syntyneet jäämät.

Kansi

Kahva

Käynnistys-/sammutusnuppi

Pohjalevy

Kaatonokka

Lämpötilanäyttö
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Käyttö  
1. Nosta vedenkeitin pohjalevyltä, avaa kansi ja täytä kannu vedellä. Voit 

vaihtoehtoisesti täyttää vedenkeittimen vedellä kaatonokan kautta. 
2. Täytä tarvittava määrä vettä vedenkeittimeen. Täytä aina minimi- ja 

maksimimerkintöjen välille. Jos vettä on liian vähän, vedenkeitin sammuu 
automaattisesti, ennen kuin vesi on täysin kiehuvaa. 
Huomautus: Älä koskaan täytä vettä MAX-merkinnän yläpuolella, koska siitä 
seuraa kiehuvan veden roiskumisvaara. 

3. Sulje vedenkeittimen kansi. 
4. Aseta vedenkeitin pohjalevylle ja kytke se tavalliseen pistorasiaan (220–240 

voltin vaihtovirta). 
 
Käynnistä vedenkeitin.  
5. Paina käynnistys-/sammutusnuppia, joka on sijoitettu keittimen alaosaan 

kahvan alapuolelle. Merkkivalo syttyy osoittaen, että keitin kuumentaa 
vettä. Vedenkeitin sammuu automaattisesti, kun vesi kiehuu. 
Huomautus: Voit sammuttaa vedenkeittimen milloin tahansa, jos haluat 
kiehumispistettä alemman lämpötilan. Lämpötila näkyy lämpötilanäytössä, ja 
tämä on erityisesti eduksi, kun keität vettä  esimerkiksi valkoista teetä (75 
astetta) ja vihreää teetä (80 astetta) varten. Pysäytä kuumennus työntämällä 
virtakytkin ylös. 

 
Tärkeää: Katso, että vedenkeittimen kansi on kunnolla suljettu. Älä ota 
keitintä pohjalevyltä kuumennuksen aikana.  
Tärkeää: Vältä vedenkeittimen metallipintojen koskemista, koska ne 
kuumenevat kovasti.  

 
6. Nosta vedenkeitin pohjalevyltä. Vesi on nyt valmista käytettäväksi. 

Huomautus: Ole varovainen, kun kaadat vettä kannusta, koska kiehuva vesi 
voi aiheuttaa palovammoja.  

 
7. Vedenkeitintä säilytetään pohjalevyllään, kun keitin ei ole käytössä. 

Vedenkeitin ei keitä vettä uudestaan, ennen kuin käynnistys-/sammutus-  
nuppi painetaan taas alas.  

Huomautus: Varmista, että virta on katkaistu pistorasiasta / pistoke irrotettu, 
kun vedenkeitin ei ole käytössä. Jos keitin kytketään vahingossa päälle ilman 
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vettä, kuivaksi kiehumisen suojaus aktivoituu. Anna tällöin vedenkeittimen 
jäähtyä ennen kuin täytät vedellä ja käynnistä sen. 
 
Puhdistus ja hoito 
 
VAROITUS 
• Varmista, että vedenkeitin on täysin jäähtynyt. Katkaise virta ja irrota 

virtajohto pistorasiasta. 
• Älä koskaan kasta laitetta, johtoa tai pohjalevyä veteen tai muuhun 

nesteeseen. 
 

Puhdista vedenkeitin 
• Tyhjennä vedenkeitin ja pyyhi se ulkopuolelta puhtaalla, kostealla liinalla 

kiillon suojaamiseksi. Kuivaa lopuksi pehmeällä liinalla. 
• Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita laitteen sisällä tai ulkopuolella. 
• Pyyhi pohjalevy vain kuivalla liinalla. 
• Älä läikytä vettä laitteen sähkökomponentteihin. 
• Älä upota vedenkeitintä tai alustaa veteen tai muuhun nesteeseen. Varmista, 

että pohja pidetään kuivana. 
• Älä kasta laitetta tai sen pohjalevyä veteen tai muuhun nesteeseen. Pidä 

huoli siitä, että pohjalevy pysyy kuivana. 
 
Kalkinpoisto 
 
Laitteen säännöllisen käytön jälkeen kalkkia kerääntyy moniin komponentteihin. 
Jotta saat laitteesta parhaan hyödyn, suosittelemme säännöllistä kalkinpoistoa 
veden kovuuden ja laitteen käytön mukaan. 
 
• Suosittelemme kalkinpoistoaineen käyttöä. Noudata kyseisen 

kalkinpoistoaineen ohjeita. 
• Jos kalkinpoistoainetta ei ole saatavana: Täytä vedenkeitin talousetikalla 

niin, että etikka peittää pohjaa noin 1,5 cm. 
• Kiehauta etikka. 
• Joskus voi olla tarpeen toistaa tämä prosessi tuoreella etikalla kaikkien 

kalkkijäämien poistamiseksi. 
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• Tyhjennä etikka keittimestä ja huuhtele kannu useita kertoja huolellisesti
kylmällä vedellä kalkinpoiston jälkeen.

Ongelmaratkaisu 

TÄRKEÄÄ: Ainoastaan koulutettu ammattilainen saa suorittaa laitteen 
korjaukset, toimenpiteet laitteeseen ja virtajohdon vaihtamisen. Laitteen väärä 
käsittely voi aiheuttaa tuote tai henkilövahinkoja.  

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus 
Laite sammuu ennen 
kuin vesi kiehuu tai 
ennen kuin vesi 
saavuttaa toivotun 
lämpötilan.  

Vedenkeittimessä on 
kalkkikerrostumia.  

Tee vedenkeittimelle 
kalkinpoisto. 

Vedenkeitin ei sammu. Kansi ei ehkä ole aivan 
kiinni.  

Sulje kansi kunnolla. 

Laite ei mene päälle. Vedenkeitin ei ole 
jäähtynyt tarpeeksi. 

Anna laitteen jäähtyä. 

Mitään ei tapahdu, kun 
laitteen kytkintä 
painetaan / näytöllä ei 
näy mitään.  

Ylikuumennussuojaus 
on aktivoitunut, 
mahdollisesti liian 
vähäisen vesimäärän 
vuoksi.  

Nosta kannu 
pohjalevyltä ja anna sen 
jäähtyä vähintään 20 
minuuttia. Kaada sitten 
kannuun uusi vesi, niin 
laite on valmiina 
käyttöön.  

Tekniset tiedot 

Maksimitilavuus 1700 ml vettä 
Liitäntä 220~240 V 
Taajuus 50-60 Hz 
Teho 2000-2400 W 
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CE-merkintä 
 
Laite täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:  
2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2009/125/EC. 
 

Laitteen hävittäminen 
 

Symboli osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen 
kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava asianmukaiseen, 
tähän tarkoitukseen hyväksyttyyn jätteenkäsittelypaikkaan tai 
jälleenmyyjälle, jolla on tällainen keräyspalvelu. Ota yhteys omaan 
kuntaasi, jos tarvitset lisätietoa.  
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Takuu 
 
Uudelle laitteellesi myönnetään 2 vuoden reklamaatio-oikeus valmistus- ja 
materiaalivirheiden varalle dokumentoidusta ostopäivästä alkaen. Takuu kattaa 
materiaalit ja työpalkat. Kääntyessäsi huollon puoleen Sinun on ilmoitettava 
tuotteen nimi ja sarjanumero. Nämä tiedot ovat tyyppikilvessä. Kirjoita ne 
valmiiksi tähän käyttöoppaaseen, niin ne ovat tarvittaessa helposti käsillä. Tiedot 
auttavat huoltoasentajaa löytämään helpommin oikeat varaosat 
 
Takuu ei kata: 
• Vikoja ja vahinkoja, joiden syynä ei ole tuotanto- tai materiaalivirhe 
• Jos tuotetta on hoidettu väärin – tähän kuuluu myös puutteellinen 

puhdistaminen 
• Tulipalo ja/tai vesi- ja kosteusvaurio 
• Kuljetusvauriot, joissa tuote on kuljetettu ilman asianmukaista pakkausta 
• .Jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia 
• Jos käyttöoppaan ohjeita ei ole noudatettu 
• Jos asennusta ja kokoonpanoa ei ole tehty ohjeiden mukaan 
• Jos tuotteen on asentanut tai korjannut ammattitaidoton henkilö 
• Akkuja, paristoja ja muita kuluvia osia 
 
Kuljetusvauriot 
Kuljetusvaurio, joka todetaan tuotteen myyjän toimituksessa asiakkaalle, on 
yksinomaan asiakkaan ja myyjän välinen asia. Niissä tapauksissa, joissa asiakas 
on itse vastannut tuotteen kuljetuksesta, ei jakelija ota mitään vastuuta 
mahdollisesta kuljetusvauriosta. Kuljetusvauriosta on ilmoitettava välittömästi ja 
viimeistään 24 tunnin kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu. Muussa 
tapauksessa asiakkaan vaatimukset hylätään 
 
Aiheeton huolto 
Jos tuote lähetetään huoltoon, ja käy ilmi, että vian olisi voinut korjata itse 
noudattamalla käyttöoppaan ohjeita, on asiakkaan itse maksettava huolto. 
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Osto yrityskäyttöön 
Osto yrityskäyttöön on jokainen osto, jossa laitetta ei käytetä yksityisessä 
kotitaloudessa, vaan sitä käytetään yritystoimintaan tai sitä muistuttavaan 
tarkoitukseen (ravintola, kahvila, ruokala, jne.), tai laitetta käytetään 
vuokraukseen tai muuhun toimintaan, jossa käyttäjiä on useita.  
Yrityskäyttöön ostetuille tuotteille ei myönnetä mitään takuuta, koska tämä laite 
on tarkoitettu yksinomaan tavalliseen kotitalouteen. 
 
Huolto 
 
Tarvitessasi huoltoa ja varaosia Suomessa, ota yhteys siihen liikkeeseen, josta 
tuote on ostettu. Reklamaatioilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa witt.fi 
välilehden ”Huolto” kaavakkeella ”Muut kodinkoneet”. 
 
Emme vastaa mahdollisista painovirheistä. 
 
Valmistaja/jakelija ei ole vastuussa tuote- ja/tai henkilövahingoista, jos 
turvallisuusohjeita ei noudateta. Takuu raukeaa, jos ohjeita ei noudateta. 
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