
 

Model: FP331     1,7 L, 360° DRAADLOZE RVS WATERKOKER 

Veiligheidsvoorschriften 

• Het reservoir kan gevuld worden met water, maar u mag het apparaat nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof. 

Het onderstel en de stekker mogen niet in contact komen met water of andere vloeistoffen, vanwege het risico van 

elektrische schokken. Zet het apparaat daarom nooit bij de wasbak. 

• Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het koken van water. Door het verwarmen van melk of andere vloeistoffen kan het 

apparaat beschadigd raken en de garantie komt dan te vervallen. 

• Tijdens het verwarmen van het water wordt het apparaat zelf ook warm. Wanneer u in aanraking komt met vrijkomende 

stoom, dan kan dit brandwonden of ander letsel veroorzaken. 

• Het duurt lang totdat de verwarmingsplaat is afgekoeld. Wanneer u de plaat aanraakt voordat deze is afgekoeld, dan kan dit 

brandwonden veroorzaken. 

• Gebruik het apparaat uitsluitend onder toezicht. 

• Kinderen beseffen niet hoe gevaarlijk het is als een elektrisch apparaat onjuist gebruikt wordt. Het apparaat mag daarom 

nooit door kinderen gebruikt worden. 

• Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met de verwarmingselementen. 

• Gebruik deze waterkoker niet wanneer het reservoir, de stekker of het snoer zichtbaar beschadigd is. 

• Wanneer het apparaat niet wordt gerepareerd door gekwalificeerd personeel, dan kan dit letsel veroorzaken bij de gebruiker. 

Laat de waterkoker en het snoer daarom uitsluitend repareren door een erkend monteur. Het is raadzaam om voor reparaties 

contact op te nemen met de klantendienst. 

• Om te voorkomen dat de verwarmingsplaat beschadigd raakt, mag u deze niet bewerken met scherpe voorwerpen. De 

waterkoker is uitgerust met een beveiliging tegen droogkoken. Desondanks mag u het apparaat nooit zonder water 

gebruiken. Wanneer de waterkoker is uitgeschakeld door de droogkookbeveiliging, laat het apparaat dan volledig afkoelen 

voordat u het opnieuw gebruikt. 

• Wanneer u de waterkoker niet gebruikt, haal de stekker dan uit het stopcontact. 

• Wanneer u te veel water in het reservoir doet, kan het kokende water gaan spatten! 

• Wacht tot het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld of schakel de waterkoker handmatig uit, voordat u deze van het 

onderstel pakt. 

• Het apparaat dient gebruikt te worden met het meegeleverde onderstel. U mag het reservoir nooit vullen terwijl de 

waterkoker op het onderstel staat. 

• Wanneer het snoer beschadigd is, laat dit dan vervangen door de fabrikant, de leverancier of een ander gekwalificeerd 

persoon, ter voorkoming van gevaarlijke situaties. 
 

• Raak de knop op het deksel niet aan als het water kookt. 

• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of personen die beschikken over dusdanige fysieke, motorische of 

psychische vermogens, dat zij het apparaat zonder toezicht niet veilig kunnen gebruiken. Zorg ervoor dat kinderen niet met 

het apparaat kunnen spelen. 

 

 

Onderdelen 

 

 

 

 

 

 

 

Technische gegevens 

- Voltage: 230V / 50Hz 

- Vermogen: 2000 Watt 

- Maximuminhoud : 1,7 liter 

- Schakelaar voor bescherming tegen droogkoken. 

- Het apparaat is getest volgens de richtlijnen voor elektrische apparaten en radio interferentie en geproduceerd 

in overeenstemming met EG-richtlijnen. 
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Gebruik van de waterkoker 

• Wikkel niet meer snoer van de haspel af dan u nodig hebt. 

• Steek het snoer in de uitsparing van het onderstel en zet dit op een stabiel oppervlak. 

• Steek de stekker in het stopcontact. 

• Voordat u de waterkoker voor de eerste keer gaat gebruiken, moet u het reservoir helemaal vullen met water. Kook dit water 

en gooi het weg, zodat eventuele resten uit het reservoir verwijderd zijn. 

 

TIPS: Tegenwoordig zijn veel meubels voorzien van laklagen of andere kunststoffen, die met een grote verscheidenheid aan 

producten worden gereinigd. Het zou kunnen gebeuren dat sommige van deze materialen bestanddelen bevatten die het rubber 

aan de onderkant van het onderstel aantasten. 

 

Aanwijzingen voor gebruik Vullen met deksel open 

1. Druk op de knop van het deksel om deze te openen. 

2. Vul het reservoir met de gewenste hoeveelheid water. Dit kunt u controleren met behulp van de aanduiding op het reservoir. 

3. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het koken van water. Wanneer u melk of andere vloeistoffen verwarmt in dit 

apparaat, dan kan het beschadigd raken. Vul het apparaat met maximaal 1,7 liter water. Let op de aanduiding "MAX" in het 

reservoir. 

3. Sluit het deksel. 

4. Zet het reservoir OD het onderstel. 

5. Druk de "ON" schakelaar naar beneden. Het controlelampje geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld. 

Wanneer het water kookt, dan wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Het lampje gaat uit. 

Om het water uit de koker te schenken, moet u deze van het onderstel 

nemen. Controleer of het deksel gesloten is. Het resterende water mag u niet 

opnieuw koken: gooi dit weg. 

6. Gebruik altijd het filter, om te voorkomen dat er kalkresten meekomen als u het water uitschenkt. 

Reiniging 

Waterreservoir: 

• U kunt het reservoir vullen met water, maar u mag het nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen. 

• Laat de verwarmingsplaat volledig afkoelen, anders kunt u zich branden. 

• Om te voorkomen dat de verwarmingsplaat beschadigd raakt, mag u deze nooit bewerken met scherpe voorwerpen. 

• Desgewenst kunt u de buitenkant van het reservoir afnemen met een vochtige doek en wat afwasmiddel. 

• Om een veilig functioneren van het apparaat te kunnen garanderen, moet het apparaat regelmatig ontkalkt worden, en in 

ieder geval wanneer er zich kalkresten vormen op de verwarmingsplaat. Laat hiervoor een mengsel van azijn en citroenzuur 

met water, in een verhouding van 1:3, gedurende ongeveer een uur in het waterreservoir staan en breng dit mengsel 

vervolgens 1 keer aan de kook. 

• Daarna moet u het reservoir grondig uitspoelen met water. 

Onderstel en snoer: 

• Haal de stekker uit het stopcontact. 

• Zorg ervoor dat het onderstel en het snoer niet in aanraking komen met water of andere vloeistoffen. 

• Maak het onderstel en het snoer uitsluitend schoon met een droge doek en zorg ervoor dat deze onderdelen niet in aanraking 

komen met water of andere vloeistoffen. 

• Wanneer het snoer beschadigd is, dan dient dit vervangen te worden door de fabrikant, de leverancier of een ander 

gekwalificeerd persoon, ter voorkoming van gevaarlijke situaties. 


