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ELEKTRISCHE WATERKOKER VAN 
KERAMIEK 

 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

220-240V~ 50/60Hz, 1850W-2200W    

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen 
van 8 jaar en ouder, indien zij onder toezicht staa n 
of instructies hebben gekregen over het veilig 
gebruiken van het apparaat en indien zij de 
eventuele gevaren begrijpen. 
Schoonmaak en gebruikersonderhoud mogen niet 
worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder 
zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. 
Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik 
van kinderen jonger dan 8 jaar.  
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 

  
 

Dit apparaat kan worden gebruikt door personen 
met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale 
capaciteiten of personen die geen ervaring en 
kennis hebben, indien er toezicht wordt gehouden 
of indien ze instructies voor het veilige gebruik 
van het apparaat ontvangen en indien ze de 
mogelijke gevaren begrijpen. 
 

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de 
veiligheidsinstructies, zorvuldig door vooraleer u het apparaat 

gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing  voor verder 
gebruik. 



I. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 

• Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. 

• Voor u de stekker van de waterkoker in het stopcontact steekt, moet u controleren of 
de netspanning vermeld op het naamplaatje van het apparaat overeenstemt met die 
van uw installatie.  

• Voer de stekker van het apparaat enkel in een geaard stopcontact. 

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de 
dienst na verkoop of door iemand met gelijkaardige kwalificaties om ieder risico te 
voorkomen. Controleer het netsnoer regelmatig. 

• Schakel het apparaat niet in als het netsnoer of de stekker tekenen van schade 
vertonen, als het apparaat is gevallen of op een andere wijze is beschadigd. In dit 
geval moet u het apparaat laten inspecteren door een technicus en het laten 
repareren, indien noodzakelijk. 

• Controleer dat het netsnoer niet op een tafel of een werkvlak ligt om valpartijen te 
voorkomen. 

• Bescherm de waterkoker en het netsnoer tegen warmtebronnen, een directe 
blootstelling aan zonlicht, vocht en snijdende randen.  

• Let erop dat de waterkoker en de basis niet op een warm oppervlak wordt geplaatst 
zoals een kookplaat. Niet gebruiken in de buurt van open vlammen. 
 

• De waterkoker niet gebruiken met natte handen of blote voeten. 

•    Verwijder de stekker uit het stopcontact als u de waterkoker gedurende een langere 
periode niet zult gebruiken, wanneer u hem reinigt of bij een defect.  

•    U moet het apparaat eerst uitschakelen en daarna trekken aan de stekker en niet 
aan het snoer.  

•    Als het apparaat nat is, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact 
verwijderen.  

•   De waterkoker mag enkel worden gebruikt met het deksel aangebracht en met de 
correcte basis.  

•    Zorg ervoor het deksel correct te sluiten voor u het apparaat inschakelt.  

•    GEBRUIK de waterkoker UITSLUITEND om water op te warmen. 

•    Schakel de waterkoker NIET in als hij geen water bevat. 

•    Laat de waterkoker NIET zonder toezicht tijdens het opwarmen. 

•    Open het deksel NIET onmiddellijk na het koken. De damp die ontsnapt uit de koker 
is heel warm en kan u verbranden. 

•    Om het risico van brand en elektrische schokken te voorkomen, mag u de bodem 
van de waterkoker of de basis NIET DEMONTEREN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 
 

 

1. Giettuit 

2. Deksel 

3. Handvat 

4. Waterkoker 

5. Aan/Uit-schakelaar 

6. Basis 

7. Netsnoer en stekker 

 
   Capaciteit: 1 L 

III. VOOR HET EERSTE GEBRUIK 
 

Vul de waterkoker met koud water tot het "MAX" niveau (aangeduid binnenin de 
waterkoker) en breng het aan de kook. Maak daarna de waterkoker leeg en herhaal 
deze bewerking opnieuw voor de koker te gebruiken.  
Opmerking: U moet de waterkoker goed spoelen voor elk gebruik. 

 

IV. GEBRUIKSAANWIJZING 
 

A. Opvullen 
 

1. Verwijder de waterkoker van de basis. 
 

2. Open het deksel. Dit doet u als volgt: 

1  2 

 

 

 
Draai het deksel in de ene of andere richting door het licht op te tillen zodat het lipje op de 
rand van het deksel uit de inkeping komt van de int erne rand van de waterkoker.  

     
Opmerking: Het deksel van de waterkoker heeft twee lipjes die tegenover elkaar 
zitten. 
 

1. Vul de waterkoker.  
 

U mag het "MAX" niveau niet overschrijden. Als de w aterkoker te 
vol is, kan het kokend water overstromen via de gie ttuit.  

 
2. Sluit het deksel opnieuw. Ga door als volgt: 

Lipje 

Inkeping 



1  2 

 

  

 

Plaats het deksel licht hellend zodat het lipje ond er de interne rand van de waterkoker zit en 
het andere in de inkeping past ter hoogte van de bo venste rand van de opening van de 
waterkoker. Draai het deksel om het te vergrendelen .  

 
OPGELET!  
Gebruik de waterkoker niet zonder deksel - Risico v an 
brandwonden door kokend water.  

 
3. Voor u de waterkoker op de basis plaatst, moet u de waterkoker afdrogen als hij nat is 

en controleer of de waterkoker niet in de "I" stand staat (de aan/uit-schakelaar omlaag). 
 

4. Plaats de basis op een vlak, droog en stabiel oppervlak. Plaats er daarna de waterkoker 
op. 
 

B. INSCHAKELEN 
 

Plaats de waterkoker op de sokkel, voer de stekker in het stopcontact en druk op de 
schakelaar onder het handvat tot hij in de "I" stand staat. De waterkoker wordt 
ingeschakeld. 
 
OPGELET! Tijdens het gebruik van het apparaat kan d e 
temperatuur van de oppervlakken heel hoog worden. H et deksel en 
de damp die ontsnapt van de waterkoker zijn bijzond er warm: 
risico van brandwonden!  
Open het deksel niet wanneer het water kookt. 
 

C. UITSCHAKELEN 
 

Zodra het water kookt, schakelt de waterkoker automatisch uit. 
Verwijder de waterkoker van de basis.  

 
D. OPNIEUW INSCHAKELEN 

 
Na het koken, moet u de waterkoker gedurende 15 min uten laten afkoelen voor u het 
opnieuw opvult met koud water. 
 

V. ONDERHOUD EN REINIGING 
 

U MAG DE WATERKOKER, DE BASIS, HET NETSNOER OF DE S TEKKER NIET 
ONDERDOMPELEN IN WATER OF IN EEN ANDERE VLOEISTOF. 

 
• Verwijder altijd het netsnoer uit het stopcontact en laat de waterkoker afkoelen voor 

u hem reinigt. 
• Maak het resterende water leeg na elk gebruik en spoel de binnenzijde.  

Inkeping 

Lipje 



• Reinig de binnenzijde van de waterkoker met een zacht vaatwasmiddel, spoel het 
daarna met zuiver water.  

• Reinig de buitenzijde van de waterkoker en de basis met een zachte en vochtige 
doek en droog ze met een schone, droge doek. 

• Gebruik geen schuurwol of schurend oplosmiddel om d e waterkoker te 
reinigen. 

 
• Indien noodzakelijk, gebruik een geschikte kalkverwijderaar voor waterkokers om 

hem te ontkalken.  
 

VI. OPBERGING 
 
Rol het netsnoer onder de sokkel die uitgerust met een opbergvak. 
 
 
 
 
LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huis houdafval. Uw gemeente heeft een 
speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort prod ucten. Vraag op uw gemeentehuis waar 
zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevin den. Elektrische en elektronische 
producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen  die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu 
of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecyc leerd.Dit pictogram geeft aan dat de 
elektrische en elektronische apparatuur speciaal mo eten worden ingezameld. Het pictogram 
bestaat uit een doorgekruiste container op wielen. 
Als het elektriciteitssnoer kapot is, dient het ver vangen te worden door de fabrikant, zijn 
klantenservice of een persoon met een gelijksoortig e kwalificatie, om gevaar te vermijden. 
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