Din sikkerhet og sikkerheten til andre er av største betydning.
Flere sikkerhetsanbefalinger er oppført i denne bruksanvisningen. Les og vær alltid oppmerksom på dette
sikkerhetsrådet.
Under dette symbolet advarer vi deg om enhver mulig fare som kan forårsake død eller
skader. Alle sikkerhetsanbefalinger forklarer faretypen, og gir råd om hvordan du kan unngå
risiko for skader, og informerer deg om konsekvensene dersom du ikke følger
anbefalingene.
Dette symbolet angir nyttig brukstips.

Deutsch

Engelsk

Sikkerhetsinstruksjoner

Italiano
Nederlands
Español
Português
Ελληνικά

Svenska
Norsk

Denne håndboken gjelder for følgende Novis-apparater:
Enhet
Modell
6113 - Vannkoker K1 (mekanisk versjon)
NOVIS®-vannkoker
6114 - KettleKTC1 (elektronisk temperaturkontroll)

Suomi

Aktuell vannkoker

1. Les disse instruksjonene nøye.
2. For å beskytte mot risikoen for elektrisk støt, må du ikke sette
Novis-vannkokeren i vann eller annen væske.
3. Dette apparatet kan brukes av barn eldre enn 8 år og personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på
erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om sikker
bruk av apparatet og hvis de forstår farene.
4. Barn skal ikke leke med Novis-vannkokeren.
5. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med
mindre de er under tilsyn.
6. Koble støpselet fra stikkontakten når det ikke er i bruk eller når du
rengjør Novis-vannkokeren.
7. Hvis du mister apparatet eller er skadet på noen måte, ta kontakt
med nærmeste Novis-kundeservicested og kontroller apparatet.
8. Hvis strømledningen er skadet må den skiftes av produsenten eller
en kvalifisert person for å unngå fare/skade.
9. Ikke la strømledningen henge over kanten av et bord eller en
arbeidsflate og beskytt den mot varme og olje.
10. Hvis pluggen ikke passer inn i stikkontakten, må ikke enheten
brukes.
11. Novis påtar seg intet ansvar hvis enheten brukes med en strømadapter.

Dansk
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Česky Polski

Sikkerhetsinstruksjoner
Førstegangsbruk av enheten
Bruk av Novis-vannkoker K1
Bruk av Novis-vannkoker KTC1 (elektronisk temperaturkontroll)
Rengjør og vedlikehold
Spesifikasjoner
Garanti
Avfallshåndtering
Kundeservice

Français

Ved arbeid med elektrisk utstyr skal følgende grunnleggende sikkerhetsregler
følges til enhver tid:

Side

عربي

Innhold		

1

Türkçe Slovenščina

Novis-vannkoker / Instruksjoner for bruk

12. Ikke ta støpselet ut av stikkontakten ved å trekke strømledningen.
Ikke ta støpselet ut av stikkontakten med våte hender.
13. Bruk aldri defekte deler.
14. Ikke bruk apparatet utendørs.
15. Ikke plasser Novis-vannkokeren på varme eller våte flater, og bruk
ikke apparatet i nærheten av åpen flamme.
16. Ikke legg hendene i vannkokeren mens den er aktiv, da dette kan
forårsake personskader eller skade på utstyret.
17. Ikke bruk enheten til noe annet formål enn å koke vann, da det
ellers kan føre til personskader eller skade på enheten.
18. Koble alltid apparatet fra forsyningen hvis den ikke under tilsyn.
19. Hvis vannkokeren er overfylt, kan kokende vann utstøtes.
20. Vannkokeren skal bare brukes med stativet som er gitt.
21. Advarsel: Unngå utslipp på kontakten
22. Varmeelementets overflate utsettes for restvarme etter bruk.
23. Ikke fjern lokket mens vannet koker
24. Dette apparat er beregnet for bruk i husholdninger og lignende
anvendelser som f.eks.: Personalkjøkken i butikker, kontorer og
andre arbeidsmiljøer; Gårdshus; Av kunder på hoteller, moteller og
andre boligmiljøer; pensjonat.
Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig bruk.
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Advarsel:
• Ikke berør varmeelementene i vannkokeren under drift – det er farlig.
• Unngå å slippe eller slå vannkoker, særlig når du fyller den med vann.
• Sørg for at lokket (2) er lukket skikkelig når du bruker vannkokeren.
• Før du tar av vannkokeren fra basen, må du sørge for at den er slått av.

Førstegangsbruk av enheten
• Fjern alt emballasjemateriale før du bruker enheten for første gang.
• Sett inn støpselet i stikkontakten.
• Kun for KTC1: Du vil høre et lydsignal, og displayet (4) vil slås på og den nåværende temperaturen i
vannkokeren vil bli indikert på displayet (når vanntemperaturen er mindre enn 30 °C, viser skjermen
"-").
• For å fylle vannkoker med vann, ta det av basen, og åpne lokket (2) ved å trykke på lokkåpningsknappen (3).
• Fyll vannkokeren med vann til max.-merket på vannsstandskalaen, lukk lokket og plasser
vannkokeren på basen. Sørg for at lokket (2) er lukket skikkelig.
• Slå på vannkoker ved å trykke på av/på-bryteren (7).
• For KTC1: Hold nede på/av-bryteren (7) i minst to sekunder. Temperaturinnstillingen blir 100 °C. Slå
på vannkokeren ved å trykke på på/av-bryteren (7) igjen.
• Når vannet begynner å koke, slås vannkokeren automatisk av. Hell ut vann og gjenta kokeprosessen
2-3 ganger.

Bruk av Novis-vannkoker K1
• Sett inn støpselet i stikkontakten.
• For å fylle vannkoker med vann, ta det av basen, og åpne lokket (2) ved å trykke på lokkåpningsknappen (3).
• Ikke overfyll vannkokeren (til max.-merket på vannstandsskalaen)
• Legg den ferdige vannkokeren på basen for å gjøre ting mer praktisk for deg, da det tillater 360°
rotasjon.
• Slå på vannkoker ved å trykke på av/på-bryteren (8).
• På/av-bryteren (8) vil lyse.

Deutsch

Engelsk

"Still temperaturen opp til 100 °C direkte"
• Når vannkokeren er i klarmodus eller temperaturinnstillingsmodus, vil 100 °C lagres etter at du har
trykket på "av/på"-knappen (7) i minst 2 sekunder.

Français
Italiano
Nederlands
Español
Português
Svenska

Avkalking
• Kalkning, som kommer inn i vannkokeren, påvirker vannsmaken og forstyrrer varmevekslingen mellom
vann og varmeelement.
• For å fjerne kalkning, fyll vannkokeren med en blanding av en del vanlig eddik og to deler vann til
max.-merket.
• Kok vann og la enheten stå over natten. Om morgenen heller ut væsken, fyller vannkokeren med vann
til max.-merket, koker og heller ut vann.
• Du kan også bruke spesielle vaskemidler.
• Rengjør vannkokeren regelmessig.

Ελληνικά

Rengjør og vedlikehold

Lagring
• Før du tar stuer vekk vannkokeren, må du trekk ut strømledningen, helle ut vannet og la enheten
kjøles ned.
• For å unngå kondens under lengre lagringsperioder, tørk vannkokeren tørr.
• Hold vannkokeren vekk fra barn på et tørt, kjølig sted.

Norsk

"Oppvarming til en forhåndsinnstilt temperatur"-funksjon
• Denne funksjonen gjør det mulig å velge nødvendig vanntemperatur for å lage forskjellige tevarianter.
• Trykk på knappen "+/-" for å stille inn ønsket vannoppvarmingstemperatur (50, 60, 70, 80, 90, 95
eller 100 °C).
• Standard temperaturinnstilling fra fabrikken er 80 °C.
• Slå på vannkoker ved å trykke på "av/på"-bryteren (7).
• Når den forhåndsinnstilte temperaturen er nådd, vil vannkokeren slå seg av automatisk, og du vil høre
5 lydsignaler.
• Vannkokeren vil automatisk gå over til hold varm-funksjon i 30 minutter (når temperaturen ikke er
over 90 °C). Hvis den forhåndsinnstilte temperaturen er over 90 °C, vil vannet kjøles ned til 90 °C,
og vannkokeren gå inn i hold varm-modus.
• Hold varm-funksjon kan avbrytes når som helst ved å trykke kort på "på/av"-bryteren (7) eller ved å
ta av vannkokeren fra basen.

Suomi

troll)

Dansk

Bruk av Novis-vannkoker KTC1 (elektronisk temperaturkon-

"Standby-modus"
• Etter 30 minutter venter eller hvis "hold varm" ikke brukes, eller etter at "hold varm" avluttes, vil
displayet slukkes automatisk. Vannkokeren går inn i standby-modus.
• For å vekke vannkokeren fra ventemodus, løft den opp og sett den tilbake på strømbasen eller trykk
på én av knappene (5,6,7).

Česky Polski

"Still temperaturen opp til 80 °C direkte"
• Når vannkokeren er i klarmodus eller temperaturinnstilling, vil 80 °C lagres etter at du har trykket på
"+"+" "-"-knappen (5,6) i minst 2 sekunder.

عربي

"Still temperaturen opp til 60 °C direkte"
• Når vannkokeren er i klarmodus eller temperaturinnstilling, vil 60 °C lagres etter at du har trykket på
"+"-knappen (5) i minst 2 sekunder.
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Türkçe Slovenščina

Når vannet begynner å koke, slås vannkokeren automatisk av og på/av-bryteren (8) vil slutte å lyse.

Spesifikasjoner
Nominell spenning
Nominell effekt
Frekvens
Maksimal vannkapasitet
Kabellengde
Materialhus
Testemetode:

Avfallshåndtering
220-240 volt
2000-2400 watt
50-60 hertz
1,6 l
~ 0,85 m
Metall
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 og IEC 60335-1)

Garanti
Garantiperioden:

Novis dekker kostnadene for:

Novis dekker ikke kostnadene for:

2 (to) år
full garanti

Deler og lønnskostnader for å
fikse materielle skader og
produksjonsfeil. Reparasjoner
må utføres av et autorisert
Novis-kundesenter.

Reparasjoner av en Novis-vannkoker som
brukes i husholdningen til andre formål
enn å koke vann. Reparasjoner av skader
forårsaket av ulykker, endringer, misbruk,
feil bruk og installasjon og drift som ikke
er i samsvar med de lokale elektriske
forskriftene.

Novis gir ingen garanti for å dekke tilfeldige skader eller følgeskader.
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I henhold til kravene i EU-direktivet 2002/96/EF om avhending elektrisk og elektronisk
utstyr (WEEE), gir dette apparatet merket. Sørg for å beskytte miljøet og helsen til andre ved
å avhende Novis-apparatene på riktig måte. Kast ut ubrukelige apparater ved å koble fra
støpselet og kabelen.

Kundeservice
Alle reparasjoner og tjenester må håndteres lokalt av et autorisert Novis-kundesenter.
Ta kontakt med salgsstedet eller les mer på Internett: novissa.com
Håndboken kan også lastes ned på novissa.com/manual
Produsent og importør
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Sveits
T: +41 32 475 1015 E-post: info@novissa.com

