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SÄKERHETOCHINSTÄLLNINGAR___________

Läs den här bruksanvisningen 
noggrant innan du använder 
enheten! Följ alla säkerhetsan-
visningar för att undvika skador 
på grund av olämplig använd-
ning!
Förvara bruksanvisningen på 
en plats för framtida referens. 
Om den här enheten skulle 
överlämnas till tredje part så 
måste bruksanvisningen också 
lämnas.

 7 Den här enheten är avsedd 
för privat användning och inte 
för professionella syften. Den 
får inte användas i kommersi-
ellt syfte. 

 7 Den får inte användas i kom-
mersiellt syfte.

 7 Använd inte enheten för 
något annat än avsett syfte. 
vattenkokaren är avsedd för 
att koka vatten. Använd inte 
vattenkokaren för att värma 
några andra vätskor, konser-
ver eller flaskprodukter.

 7 Använd aldrig enheten i eller 
nära antändbara platser eller 
föremål.

 7 Placera inte enheten utomhus 
eller i ett badrum.

 7 Kontrollera att strömförsörj-
ningen stämmer överens med 
det som anges på produkteti-
ketten. Enda sättet att koppla 
ur enheten från eluttaget är 
genom att dra i strömkontak-
ten.

 7 För extra skydd ska den här 
enheten anslutas till en ström-
källa med jordfelsbrytare som 
inte är högre än 30 mA. Kon-
takta din elektriker för mer in-
formation.

 7 Sänk inte ned enheten, basen, 
strömsladden eller kontakten i 
vatten eller andra vätskor och 
rengör inte i diskmaskinen.

 7 Koppla från strömkontakten 
efter att du använt enheten, 
innan du rengör enheten, 
innan du lämnar rummet eller 
om ett fel inträffar.

 7 Koppla inte ur strömkontakten 
genom att dra i sladden.

 7 Vira inte strömsladden runt en-
heten.

 7 Kläm och böj inte strömslad-
den och gnugga den inte mot 
vassa kanter, eftersom det kan 
skada den. Håll strömslad-
den borta från heta ytor och 
öppen eld.
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 7 Använd inte en förlängnings-
sladd med enheten.

 7 Använd aldrig enheten om 
den eller strömsladden är ska-
dad.

 7 Våra hushållsapparater från 
GRUNDIG uppfyller alla till-
lämpliga säkerhetsstandarder 
och om enheten skadas måste 
den repareras eller ersättas 
av ett behörigt servicecenter 
för att undvika farliga situa-
tioner.  Felaktigt eller okvali-
ficerat reparationsarbete kan 
orsaka skador och risker för 
användaren.

 7 Demontera inte enheten under 
några omständigheter. Inga 
garantianspråk accepteras 
för skador orsakade av felak-
tig hantering.

 7 Den här enheten kan använ-
das av barn från 8 år och 
personer med nedsatt fysisk, 
känslomässig eller mental 
förmåga eller avsaknad av 
kunskaper om de har fått till-
räckliga instruktioner och rikt-
linjer gällande användning 
av enheten på ett säkert sätt 
och förstå de faror som detta 
medför. Barn ska inte leka 
med enheten. Rengöring och 

användarunderhåll ska inte 
göras av barn utan övervak-
ning. 

 7 Lämna inte enheten påslagen 
när den inte används. Var 
mycket försiktig när enheten 
används nära barn och män-
niskor med begränsad fysisk 
eller mental förmåga.

 7 Innan du använder enheten 
för första gången ska du ren-
göra alla delar som kommer 
i kontakt med vatten ofta. Se 
informationen i avsnittet "Ren-
göring och skötsel".

 7 Torka enheten innan du kopp-
lar in den till huvudström.

 7 Använd aldrig och placera 
aldrig någon del av den här 
enheten på eller nära heta 
ytor, såsom gasbrännare, elek-
trisk brännare eller uppvärmd 
ugn.

 7 Använd bara enheten med de 
delar som medföljer.

 7 Använd enheten med original-
basen. Använd inte basen i 
annat syfte.

 7 Använd inte enheten med fuk-
tiga eller våta händer.

SÄKERHETOCHINSTÄLLNINGAR___________
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 7 Använd alltid enheten på en 
stabil, plan, ren, torr yta.

 7 Se till att det inte finns någon 
risk för att sladden oavsiktligt 
dras ut eller att någon kan 
snubbla över den när enheten 
används.

 7 Placera enheten så att kontak-
ten alltid är åtkomlig.

 7 Håll bara i enheten i handta-
get. Det finns risk för bränn-
skador. Undvik kontakt med 
de heta ytorna, samt med 
ångströmmen.

 7 Placera locket så att den heta 
ångan är riktad bort från dig.

 7 Öppna inte locket när vatt-
net kokar. Var försiktig när du 
öppnar locket efter att vattnet 
har kokat bort. Ångan som 
tränger ut ur vattenkokaren är 
mycket het.

 7 Se till att locket alltid sitter på 
ordentligt när du använder 
vattenkokaren.

 7 Fyll aldrig enheten över max-
nivåindikatorn. Om den över-
fylls kan det kokande vattnet 
skvätta ut.

 7 Fyll inte vattenkokaren över 
mininivåindikatorn.

 7 Använd aldrig enheten utan 
vatten.

 7 Fyll inte vattenkokaren överfull 
när den sitter fast på basen.

 7 Stick inte in några främmande 
föremål i enheten.

SÄKERHETOCHINSTÄLLNINGAR___________
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Kära kund!

Tack för att du har valt en ny GRUNDIG vat-
tenkokare WK 7280/WK 7280 W.

Läs följande användarinformation noggrant för 
att säkerställa att du kan få ut maximalt av din 
produkt från GRUNDIG under många år framåt 
i tiden.

Enansvarsfullinställning!
GRUNDIG arbetar proaktivt för 
goda sociala förhållanden när 
det gäller rättvisa löner för både 
egna anställda samt hos leveran-
törer. Vi lägger också stor vikt vid 
effektiv användning av råmaterial 

med kontinuerlig avfallsreducering av flera ton 
plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör till-
gängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid. 
Av en god orsak. Grundig.

Kontrollerochdelar
Se bilden på sidan 3. 

A   Pip

B  Vattenfilter (insidan)

C   Lock

D   Frigörningsknapp för lock

E   Handtag

F   Vattennivåindikator

G   Vattenbehållare

H  Strömbas

I  Värmehållningsfunktionsknapp 

J  På-/Av-knapp

K  Temperaturvalsknapp

L  Temperaturindikatorlampa

ENKORTÖVERSIKT _______________________
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Förberedelse
1Rengör vattenkokaren väl före första använd-

ningen och häll ut vattnet efter de första två 
kokningarna.

Användning
1Tryck på frigörningsknappen för locket D  på 

vattenkokaren för att öppna locket C .

2Fyll vattenbehållaren G  med vatten.

Obs
 7 Placera inte vattenbehållaren G  på  
basen H  när du fyller på vatten.

 7 Fyll aldrig vattenbehållaren G  över maxni-
våindikatorn eller under mininivåindikatorn.

3Stäng locket C  tills det klickar till och fastnar.

4Placera vattenbehållaren G  på basen H . 
Kontrollera att den sitter upprätt och i stabil 
position.

5Koppla in strömsladden i vägguttaget.

6Välj önskad temperatur genom att trycka på 
väljarknappen K . När knappen K  trycks in 
växlar temperaturvalet från 100 till 80, 60, 
40 och tillbaka till 100 igen. 
– Temperaturindikatorlampan L  blinkar.

7Om du vill kan värmehållningsfunktionen 
aktiveras genom att trycka på knappen I . 
– Indikatorn för knappen I  tänds.

Obs
 7 När du trycker på vämehållningsknappen I  
i standbyläge utan att välja önskad tempera-
tur släcks indikatorn för knappen I  efter 10 
sekunder.

8Tryck på På-/Av-knappen J .
– Indikatorn för På-/av-knappen J  tänds och 

kokningen börjar.
– När apparaten används tänds indikatorn 

för den inställda temperaturen och blinkar. 
Under tiden anges vattentemperaturen 
med relevant temperaturindikator tills den 
inställds temperaturen uppnåtts.

Obs
 7 Locket C  ska alltid vara stängt under värme-
processen, annars stängs vattenkokaren inte 
av automatiskt.

 7 Önskad temperatur kan ändras eller anges 
under kokningen genom att trycka på tempe-
raturinställningsknappen K .

9När önskad temperatur har uppnåtts släcks 
indikatorn för På-/av-knapen J  och vattenko-
karen slutar arbeta.
– Efter 60 sekunder släcks temperaturindi-

katorn L  och vattenkokaren övergår i 
standbyläge.

Obs
 7 Om du vill stoppa den manuella uppvärm-
ningen trycker du på På-/Av-knappen J .

 7 Om värmehållningsfunktionen aktiveras startar 
vattenkokaren om kokningen när temperaturen 
faller under önskad temperatur. Efter 30 minu-
ter avbryts värmehållningsfunktionen.

10Koppla ur strömsladden ur vägguttaget.

11Ta bort vattenbehållaren från basen H . Håll 
bara i handtaget E .

Varförsiktig
 7 Öppna inte locket C  eftersom hett vatten kan 
skvätta ut. Kontrollera att inget vatten skvätter 
på basen H .

12Häll vatten från pipen A  i koppen eller 
glaset du vill använda.

Obs
 7 Låt vattenkokaren svalna mellan varje värme-
processen.

Tipsochråd
 7 Vattenkokaren är utrustad med ett filter B  som 
filtrerar bort avlagringar och rester när vattnet 
hälls ut.

 7 Använd mjukt eller filtrerat vatten för att förhin-
dra kalkavlagringar. 

ANVÄNDNING ___________________________
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Rengöringochskötsel
Varförsiktig

 7 Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller 
rengöringsmedel med slipeffekt, metallföremål 
eller hårda borstar för att rengöra enheten. 

 7 Placera aldrig enheten, basen H  eller ström-
sladden  i vatten eller någon annan vätska. 

1Slå av enheten och koppla ur den ur väggut-
taget.

2Låt enheten svalna helt.

3Använd en lättfuktad och mjuk trasa samt ett 
milt rengöringsmedel när du rengör apparatens 
hölje.

4Vattenfiltret B  kan tas bort i rengöringssyfte. 
Så här gör du:

― Tryck nedåt och ta ut filtret.

― Ta ut filtret och rengör beroende på grad 
av kalkavlagring med lite citronsaft och vit-
vinsvinäger. Använd en mjuk borste!

― För in filtret igen ovanifrån tills det klickar 
på plats.

Obs
 7 Innan du använder enheten igen ska du torka 
alla delar helt torra med en handduk.

Kalkaavvattenkokaren
Avkalkningen förlänger vattenkokarens livs-
längd. Hur länge du kan vänta beror på vattnets 
hårdhet.

1Fyll vattenkokaren till hälften, upp till tre fjärde-
delar av maxnivån.

2Tillsätt vitvinsvinäger eller citronsaft i vattenko-
karen upp till maxnivån.

3Koka lösningen (se användningsavsnittet).

4Efter att vattenkokaren har stängts av ska du 
koppla ur apparaten.

5Låt lösningen vara i vattenkokaren under 
några timmar.

6Häll ut lösningen och skölj noggrant invändigt.

7Fyll vattenkokaren med rent vatten och koka 
vattnet.

8Töm vattenkokaren och skölj igen med vatten.

Obs
 7 Om det fortfarande finns avlagringar, uppre-
par du processen.

 7 Du kan också använda en avkalkare som pas-
sar för verktyg. Om du använder en avkalkare 
ska du följa instruktionerna för avkalkningen.

Varning
 7 Om du inte avkalkar vattenkokaren efter en 
lång användningstid täcks botten av vattenbe-
hållarens insida med kalkavlagring och enhe-
ten fungerar inte längre. I så fall behöver den 
repareras av ett servicecenter.

 7 Inga garantianspråk accepteras för skador 
orsakade av felaktig hantering.

Förvaring
 7 Om du inte planerar att använda enheten 
under en längre tid bör du plocka ur batte-
rierna. 

 7 Se till att enheten är urkopplad och helt torr.

 7 Förvara apparaten på en sval och torr plats.

 7 Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

INFORMATION ___________________________
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Miljömeddelande
Den här produkten har tillverkats av högkvalita-
tiva delar och material som kan återanvändas 
och återvinnas.

Gör dig därför inte av med produk-
ten och batterierna i hushållsavfallet 
när livslängden är slut. Ta dem till ett 
insamlingsställe för återvinning av 
elektrisk och elektronisk utrustning. 
Detta indikeras av den här symbo-

len på produkten, i bruksanvisningen och på 
förpackningen.
Kontakta dina lokala myndigheter för att få 
information om närmaste insamlingsställe.
Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av 
använda produkter.

Tekniskadata
Den här produkten efterlever EU-direk-
tiven 2004/108/EC, 2006/95/EC, 
2009/125/EC och 2011/65/EU. 

Strömförsörjning: 220-240 V ~, 50/60 Hz
Ström:2000-2400 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och 
designändringar.

INFORMATION ___________________________
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