HANDLEIDING
Lees voor het gebruik van het toestel aandachtig de veiligheidsvoorschriften en respecteer ze.
Bewaar deze handleiding en bezorg ze aan potentiële gebruikers, want ze bevat belangrijke informatie.

SNOERLOZE WATERKOKER
REF. BO14DOM
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I. BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN
Lees de handleiding:
Lees voor het gebruik van het toestel aandachtig de veiligheidsvoorschriften en
respecteer ze. Bewaar deze handleiding en bezorg ze aan potentiële gebruikers,
want ze bevat belangrijke informatie.
Veiligheidsvoorschriften:
Lees en respecteer de instructies voor de veiligheid van de gebruiker.
Beschermingsklasse I: Toestel uitgerust met een aarding waarop metalen
onderdelen zijn aangesloten. Sluit het toestel aan op een stekker met aarding.
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA-symbool) :
Dit apparaat mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval. Het moet worden
gegeven aan een recyclingcentrum voor elektrische en elektronische apparatuur.
Afvalverwerking draagt bij tot de bescherming van het milieu.

II. TECHNISCHE SPECIFICATIES
Benaming
Referentie
Referentie fabrikant
Spanning en frequentie
Vermogen
Beschermingsklasse
MAX volume

Snoerloze waterkoker
BO14DOM
FK-1206-1
220-240V ~ 50Hz
1850-2200W
Klasse I
1,7 l

Handleiding beschikbaar op :
http://www.cora.fr ► Services &infos magasins ► S’informer ► Notices produits
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III. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

NF EN 60335-1:2012

7.12.5

WAARSCHUWINGEN VOLGENS DE NORMEN

Bevestiging type Y: Als het stroomsnoer beschadigd
is, moet het worden vervangen door de verdeler, zijn
naverkoopdienst of een persoon met vergelijkbare
kwalificatie om gevaar te vermijden.

NF EN 60335-1:2012

7.12.6

AANDACHT: Om elk gevaar te voorkomen ten
gevolge van een onvoorziene reactivering van de
thermische stroomonderbreker, mag dit toestel niet
worden gevoed via een externe schakelaar zoals een
timer, of aangesloten zijn op een circuit waarvan de
spanning regelmatig wordt aan- en afgeschakeld door
de elektriciteitsleverancier.
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Niet vullen boven de aanduiding MAX: 1,7 l.

NF EN 60335-2-15:2016

7.12

AANDACHT: Zeer warm oppervlak.
Dit toestel is bestemd voor huishoudelijk en
gelijkaardig gebruik, zoals:
• keukenhoekjes voorbehouden voor het personeel
van winkels, kantoren en andere professionele
omgevingen;
• in de boerderijen;
• gebruik door klanten in hotels, motels en andere
omgevingen met residentieel karakter; omgevingen
van het type gastenkamers.
• Omgevingen van het type bed and breakfast.
Het toestel mag niet worden ondergedompeld voor
reiniging.
Als de waterkoker te hoog is gevuld, kan kokend
water wegspatten.
WAARSCHUWING: Het deksel niet verwijderen
wanneer het water kookt.
AANDACHT: Het deksel zo plaatsen dat de damp niet
gericht is naar het handvat.
Het toestel mag alleen worden gebruikt met de
bijhorende sokkel.
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WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat er geen water
over de stekker loopt.

NF EN 60335-2-15 :2016 7.12

Reiniging van oppervlakken die in contact komen met
voedingswaren: zie “VII. ONDERHOUD EN REINIGING”.
WAARSCHUWING: Gevaar van verwondingen bij
foutief gebruik van het toestel.
WAARSCHUWING:
Het
oppervlak
van
het
verwarmingselement heeft na gebruik restwarmte.
Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen van
minstens 8 jaar oud indien ze onder afdoend toezicht
staan of indien ze instructies hebben ontvangen over
het veilige gebruik van het toestel en indien ze de
daarmee verbonden risico’s hebben begrepen.
Het schoonmaken en onderhouden door de gebruiker
mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij
ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van
een volwassene. Bewaar het toestel en het snoer
buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
Dit toestel mag worden gebruikt door personen met
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
capaciteiten, of door personen zonder ervaring of
kennis, indien ze onder afdoend toezicht staan of
indien ze instructies hebben ontvangen over het
veilige gebruik van het toestel en indien ze de
daarmee verbonden risico’s hebben begrepen.
Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
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WAARSCHUWINGEN
• Plaats het toestel en het snoer niet in de nabijheid van warmte- of waterbronnen, of op
een scherpe rand.
• Het toestel niet leeg laten werken.
• Dit toestel is uitsluitend bestemd om water te verwarmen; gebruik het niet om andere
soorten vloeistoffen te verwarmen.
• AANDACHT: Zorg ervoor dat het toestel niet meer onder spanning staat voor u het van
de sokkel neemt.
• Het toestel is ontworpen om te werken op het lokale elektriciteitsnet, in overeenstemming
met de gegevens op het identificatieplaatje.
• Het toestel is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik. Professioneel gebruik, onaangepast
gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing valt niet
onder de aansprakelijkheid of de waarborg van de fabrikant.
• Het toestel niet aanwenden voor enig ander gebruik dan waarvoor het is bestemd.
• Het toestel niet buiten gebruiken.
• Trek niet aan het stroomsnoer om het toestel los te koppelen of te verplaatsen.
• Trek het toestel uit het stopcontact voor reiniging, na elk gebruik en in geval van een
stroomonderbreking.
• Dompel het toestel nooit onder en hou het nooit onder stromend water of een andere
vloeistof.
• Gebruik het toestel niet met vochtige of natte handen.
• Dit toestel mag uitsluitend binnen en onder toezicht worden gebruikt.
• Het toestel niet gebruiken wanneer het is gevallen, zichtbare schade vertoont (snoer,
stekker, lekken, …) of niet correct werkt.
• Het toestel niet demonteren: laat het nakijken door een erkende naverkoopdienst.
• Het toestel altijd uitschakelen en uit het stopcontact trekken:
- als er geen toezicht is
- na elk gebruik
- voor montage, demontage of reiniging
- om het te verplaatsen
- als het niet normaal werkt.
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IV. BESCHRIJVING
1

Deksel

5

Aan/uit-knop met verklikkerlichtje

2

Schenktuit

6

Handgreep

3

Sokkel

7

Knop voor het openen van het deksel

4

Venster waterpeil 1,7 l max.

1

7

2

6

5
4
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V. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Pak het toestel uit en controleer of alle onderdelen in goede staat zijn.
• Sorteer de verpakking en het beschermende materiaal voor u het weggooit. Bewaar de
handleiding.
• Laat vóór het eerste gebruik tweemaal koud water koken. Gebruik helder water zonder
detergent. Giet het warme water weg.

Versie: 2021.03.22

NL / 7

VI. GEBRUIK
Installatie
• Controleer of het toestel is uitgeschakeld en losgekoppeld.
• Plaats het toestel op een vlakke en stabiele ondergrond.
• Niet inbouwen. Niet in de buurt van vensters of gordijnen plaatsen.
Gebruik van het toestel
• Steek de stekker in het stopcontact.
• Vul het waterreservoir met koud helder water, zonder de “MAX”-aanduiding te overschrijden:
1,7 l.
• Schakel het toestel aan / uit met de knop aan (I) / uit (0):
- het verklikkerlichtje gaat aan/uit om aan te geven dat het toestel opwarmt.
- het toestel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het water kookt.
• Als het toestel leeg wordt opgewarmd, zal het zich automatisch uitschakelen. Trek de stekker
uit het stopcontact en laat het toestel afkoelen voor u het opnieuw in het stopcontact steekt.
Na elk gebruik
• Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
• Maak het waterreservoir leeg.
• Berg het toestel bij voorkeur op buiten het bereik van kinderen en rol het snoer voorzichtig
op zonder het te verdraaien.
• Bewaar het toestel op een propere en droge plaats.

VII. ONDERHOUD EN REINIGING

Schakel het toestel eerst uit en trek de stekker uit het
stopcontact :
De buitenste onderdelen reinigen
• Dompel het toestel of de elektrische onderdelen
nooit onder in water.
• Reinig de buitenzijde van het toestel (met inbegrip
van de sokkel) met een vochtige doek.
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• Gebruik geen schurende producten of agressieve
schoonmaakmiddelen.
De afneembare onderdelen reinigen (optionele filter)
• Verwijder alle afneembare onderdelen. Reinig met
een sopje en een niet-schurende spons. Gebruik
indien nodig een zachte borstel of een versleten
tandenborstel.
• Spoel af en wrijf zorgvuldig droog.
Het waterreservoir reinigen
• Voor een optimale werking is het belangrijk dat het
toestel proper blijft.
• Maak het waterreservoir na elk gebruik leeg om
kalkafzetting te beperken.
• Regelmatig ontkalken (ten minste om de zes
maanden) is aanbevolen.
Ontkalken:
• Als het toestel zichzelf uitschakelt voor het water kookt,
is het verwarmingselement waarschijnlijk verkalkt. Wacht
niet tot het zover komt en ontkalk het toestel regelmatig.
• U kan gelijk welke courante huishoudelijke ontkalker
gebruiken, op voorwaarde dat u de gebruiksaanwijzing
van het product volgt. Voeg een beetje koud helder
water toe.
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• Doe het reservoir niet te vol om overlopen te
vermijden,
verwijderen

want
van

in

bepaalde

de

kalk

gevallen

gepaard

kan
gaan

het
met

schuimvorming.
• Verwijder alle resten van de waterkoker wanneer het
ontkalken beëindigd is.
• Laat

de

waterkoker

minstens

2

keer

volledig

doorlopen voor u hem opnieuw gebruikt. Gebruik bij elke
cyclus vers water. Giet het overblijvende water weg.
Vóór elk nieuw gebruik:
• Controleer of de afneembare onderdelen goed op
hun plaats zitten.
• Controleer of alle onderdelen droog zijn. Laat op
natuurlijke wijze drogen.
• Niet in de vaatwasser plaatsen. Niet drogen met
een elektrisch toestel.

VIII. NAVERKOOPDIENST
NAVERKOOPDIENST
Als u bijkomende informatie wenst, het toestel wil laten herstellen of een probleem hebt, wend u
dan tot de Naverkoopdienst van een Cora-winkel.
Geen losse onderdelen verkrijgbaar.
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