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Novis kedel / Brugsanvisning
Indhold   Side

Gældende Kedel

Denne manual er gældende for følgende Novis-apparater:

Sikkerhedsinstruktioner

Din og andres sikkerhed er af største vigtighed.
Flere sikkerhedsanbefalinger er angivet i denne brugsanvisning. Læs tag altid tage denne sikkerhedsan-
visning i betragtning.

Under dette symbol, vi advare dig om eventuelle farer, der kan medføre død eller 
personskader.  Alle sikkerhedsanbefalinger forklarer dig den form for fare og giver råd om, 
hvordan man kan forebygge risikoen for personskader, og holde dig informeret om 
konsekvenserne, hvis du ikke følger anbefalingerne.

Dette symbol angiver nyttige rådgivning om brug.

Når man arbejder med elektrisk udstyr, bør følgende grundlæggende sikkerheds-
foranstaltninger til enhver tid overholdes:

1. Læs disse instruktioner omhyggeligt.
2. For at beskytte imod risikoen for elektrisk stød, må du aldrig lægge 

Novis-kedlen i vand eller andre væsker.
3. Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover, og af 

personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne 
eller med manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller 
instrueret i brugen af   apparatet på en sikker måde, og forstår de 
farer, de er udsat for. 

4. Børn må ikke lege med Novis-kedlen.
5. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden 

opsyn. 
6. Tag stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger, eller når du 

rengør Novis-kedlen.
7. Hvis du taber apparatet, eller det bliver beskadiget på nogen måde, 

skal du kontakte den nærmeste Novis kundeservice og få apparatet 
kontrolleret.

8. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller 
af en kvalificeret fagmand, for at undgå farer/skader.

9. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af   et bord eller arbejds-
overflade og beskyt den imod varme og olie.

10. Hvis stikket ikke passer ind i stikkontakten, må enheden ikke 
anvendes.

Enhed Model
NOVIS® Kedel 6113 - Kedel K1 (Mekanisk Version)

6114 - Kedel KTC1 (Elektronisk temperaturregulering)
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11. Novis påtager sig intet ansvar, hvis enheden bruges med en 
strømadapter.

12. Tag ikke stikket ud af stikket ved at trække netledningen ud. Tag 
ikke stikket ud af stikkontakten med våde hænder.

13. Brug aldrig defekte dele.
14. Brug ikke apparatet udendørs.
15. Anbring ikke Novis-kedlen på varme eller våde overflader, og betjen 

ikke apparatet i nærheden af åben ild.
16. Læg ikke hænderne ned i kedlen under behandling af fødevarer, da 

dette kan forårsage personskader eller skader på udstyr. 
17. Du må ikke misbruge enheden til andre formål end kogning af vand, 

ellers kan det forårsage skader på enheden.
18. Afbryd altid apparatet fra elforsyningen, hvis den ikke bliver 

overvåget.
19. Hvis kedlen er overfyldt, kan kogende vand skubbes ud.
20. Kedlen må kun anvendes med det medfølgende stativ.
21. Advarsel: Undgå spild på stikket
22. Varmeelementets overflade kan have restvarme efter brug.
23. Fjern ikke låget, mens vandet koger
24. Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen og lignende 

anvendelser såsom Personale-køkkenområder i butikker, kontorer og 
andre arbejdsmiljøer, bondegårde, af kunder på hoteller, moteller og 
andre boligmiljøtyper, bed and breakfast-miljøer.

Opbevar disse instruktioner til fremtidig brug.

Advarsel:
• Rør ikke kedlens varmeelementer under brug - det er farligt.
• Undgå at tabe eller slå på kedlen, især når du fylder den med vand.
• Når du bruger kedlen, skal du sørge for, at låget (2) er lukket tæt.
• Før du fjerner kedlen fra basen, så sørg for at den er slukket.

Brug af enheden for første gang

• Før du anvender enheden for første gang, skal du fjerne alt emballage. 
• Sæt stikket i stikkontakten.
• Kun for KTC1: Du vil høre et lydsignal, og displayet (4) tændes, og den aktuelle temperatur inde i 

kedlen vises i displayet. (Når vandtemperaturen er på under 30 °C, viser skærmen "-").
• For at fylde kedlen med vand, tag den ud af basen, åbn låget (2) ved at trykke på lågets åbningsknap 

(3).
• Fyld vandkoglen med vand til maks. mærke på vandstandsskalaen, luk låget, placer kedlen på basen. 

Sørg for at låget (2) er lukket tæt.
• Tænd kedlen ved at trykke på tænd/sluk-knappen (7). 
• For KTC1: Tryk på tænd/sluk-knappen (7) i mindst 2 sekunder. Temperaturindstillingen er 100 °C. 

Tænd kedlen ved at trykke på tænd/sluk-knappen (7) igen.
• Når vandet begynder at koge, slukker kedlen automatisk. Hæld vandet ud og gentag kogeprocessen 

2-3 gange.

Novis Kettle K1 Anvendelse

• Sæt stikket i stikkontakten.
• For at fylde kedlen med vand, tag den ud af basen, åbn låget (2) ved at trykke på lågets åbningsknap 

(3).
• Overfyld ikke kedlen (op til det maksimale mærke på vandstanden)
• Placer den fyldte kedel på basen så det er bekvemt for dig, da det giver mulighed for 360° rotation 

af enheden.
• Tænd kedlen ved at trykke på tænd/sluk-knappen (8).
• Tænd/sluk-kontaktens lys (8) tændes. 
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• Når vandet begynder at koge, slukkes kedlen automatisk, og tænd/sluk-knappen (8) tændes.

Novis Kedel KTC1 Anvendelse (Elektronisk temperaturregule-

ring)

"Opvarmning til en forudindstillet temperatur"-funktion
• Denne funktion gør det muligt at vælge den ønskede vandtemperatur til fremstilling af forskellige 

tesorter.
• Tryk på knappen "+/-" for at indstille den ønskede vandtemperatur (50, 60, 70, 80, 90, 95 eller 100 

° C).
• Fabriksindstillet temperaturindstilling er 80 °C.
• Tænd kedlen ved at trykke på ”tænd/sluk”-knappen (7).
• Når den indstillede temperatur er nået, vil kedlen slukke automatisk, du vil høre 5 lydsignaler.
• Kedlen tænder direkte for at holde varme-funktionen i 30 minutter (når temperaturen er på under 90 

°C). Hvis den forudindstillede temperament er højere end 90 °C, vil kedlen afkøle ned til 90 °C, og 
den starter hold-varm-funktion.

• Hold-varm-funktion kan afbrydes når som helst ved hurtigt at trykke på "Tænd/Sluk"-knappen (7) 
eller ved at tage kedlen væk fra basen.

Sæt temperaturen direkte på 100°C.
• Når kedlen er i klar-tilstand eller temperaturindstillingstilstand, vil 100 °C blive gemt efter at have 

trykket på tænd/sluk-knappen (7) i mindst 2 sekunder.

Sæt temperaturen direkte på 80°C.
• Når kedlen er i klar tilstand eller temperaturindstilling, vil 80 °C blive gemt efter at have trykket på 

"+" + "-" knappen (5,6) i mindst 2 sekunder.

Sæt temperaturen direkte på 60°C.
• Når kedlen er i klar-tilstand eller temperaturindstillingstilstand, vil 60°C blive gemt efter at have 

trykket på tænd/sluk-knappen (5) i mindst 2 sekunder.

”Standbytilstand”

• Efter 30 minutters ventetid, eller hvis "holdes varm" ikke bruges, eller efter at "hold varm" ender, 
slukker displayet automatisk. Kedlen skifter nu til standbytilstand.

• For at vække kedlen fra standbytilstand skal du løfte den op og sætte den tilbage på stikkontakten 
eller trykke på en af knapperne (5,6,7).

Rengøring og pleje

Afkalkning
• Kalkaflejringer, der vises inden i kedlen, påvirker vandets smag og forstyrrer varmevekslingen mellem 

vand og varmeelement.
• For at fjerne kalkaflejringen skal du fylde kedlen med en blanding af en del almindelig eddike og to 

dele vand til maks. mærke.
• Kog vandet og lad enheden stå natten over. Om morgenen hæld væsken ud, fyld kedlen med vand til 

maks. mærke, kog og hæld vand ud.
• Du kan også bruge specielle vaskemidler.
• Rengør kedlen regelmæssigt for kalkaflejringer.

Opbevaring
• Før du tager kedlen væk til opbevaring skal du tage stikket ud, hælde vandet ud og lade enheden 

køle af.
• For at undgå kondens under lang opbevaring tørres kedlen tørt.
• Opbevar kedlen utilgængeligt for børn på et tørt, køligt sted.
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Specifikationer
Nominel spænding 220-240 Volt
Nominel effekt 2000-2400 Watt
Frekvens 50-60 Hz
Maksimal vandkapacitet 1,6l
Kabellængde ~0.85 m
Kabinettets materiale Metal

Testmetode: 
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 og IEC 60335-1)

Garanti

Garantiperiode: Novis dækker omkostningerne 
til: Novis dækker ikke omkostningerne til:

2 (to) års  
fuld garanti

Dele og lønomkostninger til at 
rette de materielle skader og 
fabrikationsfejl. Reparationer 
skal udføres af et autoriseret 
Novis-kundecenter.

Reparationer af en Novis-kedel, der 
bruges i husholdningen til andre formål 
end brødristning. Reparationer af skader 
forårsaget af ulykker, ændringer, forkert 
brug, misbrug, og installation og brug, der 
ikke er i overensstemmelse med de lokale 
el-regulativer.

Novis yder ingen garanti for dækning af hændelige eller følgeskader.

Bortskaffelse

Dette apparat er forsynet med et skilt i overensstemmelse med kravene i det europæiske 
direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Beskyt venligst 
miljøet og sundheden for andre ved at bortskaffe Novis-apparaterne korrekt. Kassér 
ubrugelige apparater ved at afklippe stikket og kablet.

Kundeservice

Alle reparationer og service skal håndteres lokalt af et autoriseret Novis-kundecenter.  
Kontakt din salgsrepræsentant eller læs mere på internettet: novissa.com
Denne manual kan også downloades på novisworld.com.

Producent og importør
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
CH-2572 Sutz, Schweiz
T: +41 32 475 1015 E-mail: info@novissa.com


