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ANVÄNDNING AV VATTENKOKAREN
• Använd endast kallt vatten när du fyller apparaten.
• Vattennivån måste ligga mellan markeringarna för MIN och MAX.
• Se alltid till att locket är ordentligt stängt. 
• Basen och utsidan av vattenkokaren får inte bli blöt. 
• Vattenkokaren som används måste matcha basplattan.
• Stäng av vattenkokaren innan du tar bort den från basen.

Innan du använder vattenkokaren för första gången, 
fyll vattenkokaren med kallt vatten och koka det två gånger utan några tillsatser.
1. Fyll vattenkokaren med vatten. Överfyll den inte. Använd vattenmängdsindikatorn (bild 1).
2. Placera vattenkokaren på basen (bild 2).
3. Elanslutning
• Kontrollera att spänningen i uttaget som du tänkt använda är densamma som i vattenkokaren. 
   Mer information finns på etiketten på basen av vattenkokaren.
• Anslut vattenkokaren endast till ett korrekt installerat 220-240V 50/60Hz uttag.
4. Ställ vattenkokaren till läge ”I” (bild 3).
5. Efter kokning stängs vattenkokaren av automatiskt (bild 4).
Koppla ur vattenkokaren från eluttaget.
Öppna inte locket medan du häller. 
Om vattenkokaren överfylls kan kokande vatten stänka ut.
Vattenkokaren ska endast användas med den medföljande basplattan.

RENGÖRING
Koppla alltid ut kontakten ur vägguttaget innan du rengör vattenkokaren.  
Utsidan av vattenkokaren ska rengöras, om nödvändigt, med en lätt fuktad trasa utan tillsatser. 

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
• Ta tag i vattenkokaren i handtaget, rör inte utsidan av vattenkokaren – du kan bränna dig. Var försiktig med varmt vatten 

i vattenkokaren – du kan bränna dig. Vid brännskador, kontakta läkare omedelbart.
• Stäng av vattenkokaren och dra ut kontakten ur vägguttaget när vattenkokaren inte används. När du kopplar ur vattenko-

karens strömkabel, ta tag och dra i kontakten, inte i sladden. Stäng av vattenkokaren innan rengöring. 
• Håll vattenkokaren utom räckhåll för barn. Lämna inte barn utan tillsyn med vattenkokaren. Barn bör hållas under uppsikt 

för att säkerställa att de inte leker med apparaten. 
• Den här apparaten bör inte användas av personer med nedsatt fysisk-, sinnes- eller mental-kapacitet, eller av personer 

utan erfarenhet och kunskap om apparaten, såvida de inte övervakas av den person som är ansvarig för deras säkerhet.  
• Kontrollera vattenkokaren och strömkabeln regelbundet för skador. Kontrollera att vattenkokaren fungerar ordentligt. 

Om det finns skador av något slag eller om vattenkokaren inte fungerar ordentligt, sluta använd vattenkokaren och 
koppla ur den omedelbart. 

• Försök inte att reparera vattenkokaren själv, endast auktoriserad och kvalificerad personal får reparera den här vat-
tenkokaren.

• Håll vattenkokaren och strömkabeln borta från värme, direkt solljus, vatten, fukt, skarpa kanter och liknande. 
• Använd endast originaltillbehör, koppla inte ihop inkompatibla produkter.  
• Använd inte vattenkokaren utomhus. 
• Basen och utsidan av vattenkokaren är inte vattentät, håll dem torra vid alla tillfällen. 
• Vattenkokaren får under inga omständig-

heter placeras i vatten eller annan vätska 
eller komma i kontakt med vätska. Hantera 
inte vattenkokaren med blöta eller fuktiga 
händer. Skulle vattenkokaren bli blöt eller 
fuktig, koppla ut kontakten ur vägguttaget 
omedelbart.

• RÖR INTE innehållet i vattenkokaren.
• Använd vattenkokaren endast för avsett 

ändamål.
• Vattenkokaren får endast användas med 

den medföljande basplattan. 
• Om strömkabeln är skadad måste den by-

tas ut av tillverkaren, dess servicerepresen-
tant eller liknande kvalificerad personal för 
att undvika fara. 

För ytterligare information besök vår 
hemsida: www.formeonline.eu
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