Uw veiligheid en de veiligheid van anderen staan centraal.
Deze handleiding bevat een aantal aanbevelingen. U moet dit veiligheidsadvies lezen en altijd naleven.
Met dit symbool waarschuwen wij u voor alle mogelijke gevaren die fataal kunnen aflopen
of letsels veroorzaken.
Alle aanbevelingen met betrekking tot de veiligheid
verklaren het type gevaar en bieden advies over de wijze waarop u het risico van letsels
kunt voorkomen. Ze houden u op de hoogte van de eventuele gevolgen als u deze
aanbevelingen niet volgt.
Dit symbool wijst op nuttig advies bij de bediening.
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Deze handleiding is van toepassing op de volgende Novis apparaten:
Apparaat
Model
NOVIS®
6113 - Waterkoker K1 (Mechanische versie)
waterkoker
6114 - Waterkoker KTC1 (Elektronische temperatuurbediening)

Svenska

Toepasselijke waterkoker

1. Lees deze instructies zorgvuldig.
2. U mag de Novis waterkoker nooit in water of andere vloeistoffen
onderdompelen om te beschermen tegen het risico van elektrische
schokken.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder
en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke
capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen
over het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de mogelijke
gevaren begrijpen.
4. Kinderen mogen niet spelen met de Novis waterkoker.
5. De reiniging en het door de gebruiker uitgevoerde onderhoud mogen
niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
6. Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u de Novis
waterkoker reinigt of wanneer u hem niet gebruikt.
7. Als u het apparaat laat vallen of beschadigt op welke wijze dan ook
moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Novis klantendienst
en het apparaat laten controleren.
8. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de
fabrikant of een gekwalificeerde persoon om gevaar/schade te
voorkomen.
9. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of een werkoppervlak hangen en bescherm het tegen warmte en olie.

Norsk
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Suomi

Veiligheidsinstructies
Het apparaat de eerste maal gebruiken
Het gebruik van de Novis waterkoker K1
Het gebruik van de Novis waterkoker KTC1 (Elektronische temperatuurbediening)
Zorg en onderhoud
Specificaties
Garantie
Verwijdering
Klantendienst

Wanneer u werkt met elektrisch apparatuur moeten de volgende elementaire
veiligheidsmaatregelen altijd worden genomen:

Dansk

Pagina

 عربيČesky Polski

Inhoud			

Türkçe Slovenščina

Novis waterkoker / Gebruiksaanwijzingen

10. Als de stekker niet past in het stopcontact mag het apparaat niet
worden gebruikt.
11. Novis kan niet aansprakelijk worden gesteld als het apparaat wordt
gebruikt met een stroomadapter.
12. U mag de stekker niet verwijderen uit het stopcontact door te
trekken aan het netsnoer; verwijder de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.
13. Gebruik nooit defecte onderdelen.
14. Gebruik het apparaat nooit buiten.
15. Plaats de Novis waterkoker niet op hete of natte oppervlakken en
gebruik het apparaat niet in de buurt van open vlammen.
16. Plaats uw handen niet in de waterkoker tijdens de werking want dit
kan persoonlijke letsels of schade aan het apparaat veroorzaken.
17. Gebruik het apparaat niet voor een ander doeleinde dan het koken
van water. Zo niet kan dit persoonlijke letsels en schade aan het
apparaat veroorzaken.
18. U moet het apparaat altijd loskoppelen van het elektrisch net als het
niet onder toezicht staat.
19. Als de ketel overvol is, kan er kokend water uit spatten.
20. De waterkoker mag enkel worden gebruikt met de meegeleverde
stand.
21. Waarschuwing: Vermijd spatten op de aansluiting.
22. Het oppervlak van het verwarmingselement blijft warm na gebruik.
23. Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt.
24. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in uw huishouden en gelijkaardige toepassingen zoals: Een keuken voor personeel in een winkel,
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kantoor en andere werkomgevingen; boerderijen, door klanten in een
hotel, motel of andere residentiële omgevingen; Bed and breakfast
omgevingen.
Bewaar deze instructies voor een eventuele raadpleging in de toekomst.
Waarschuwing
• Raak de verwarmingselementen van de waterkoker niet aan tijdens de werking - dit is gevaarlijk.
• Laat de waterkoker niet vallen of vermijd elke impact, in het bijzonder tijdens het opvullen met water.
• Tijdens het gebruik van de waterkoker moet u ervoor zorgen dat het deksel (2) stevig is gesloten.
• Voor de waterkoker van het voetstuk verwijdert, moet u ervoor zorgen dat hij is uitgeschakeld.

Het apparaat de eerste maal gebruiken
• Voor u het apparaat de eerste maal gebruikt, moet u alle verpakkingsmateriaal verwijderen.
• Voer de stekker in het stopcontact.
• Enkel voor KTC1: U zult een geluidssignaal horen en het scherm (4) zal inschakelen en de huidige
temperatuur wordt aangegeven op het scherm (Als de watertemperatuur lager is dan 30°C, geeft het
scherm ”—” weer).
• Als u de waterkoker wilt opvullen met water moet u hem van het voetstuk verwijderen, het deksel (2)
openen door de opening-toets (3) op het deksel in te drukken.
• Vul de waterkoker met water tot de Max. markering van de waterniveau aanduiding. Sluit het deksel
en plaats het deksel opnieuw op het voetstuk. Zorg ervoor dat het deksel (2) stevig sluit.
• Schakel de waterkoker in door te drukken op de aan/uit-schakelaar (7).
• Voor KTC1: Druk op de aan/uit-schakelaar (7) gedurende ten minste 2 seconden. De ingestelde
temperatuur is 100°C. Schakel de waterkoker in door opnieuw te drukken op de aan/uit-schakelaar
(7).
• Wanneer het water begint te koken, schakelt de waterkoker automatisch uit. Giet het water weg en
herhaal de kookprocedure 2-3 maal.
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Zorg en onderhoud

Svenska

De “Verwarmen tot een vooringestelde temperatuur” functie
• Deze functie biedt de mogelijkheid een vereiste watertemperatuur te selecteren om uiteenlopende
theesoorten te bereiden.
• Druk op de knop “+/-” om de vereiste watertemperatuur in te stellen (50, 60, 70, 80, 90, 95 or
100°C).
• De standaard ingestelde temperatuur in de fabriek is 80°C.
• Schakel de waterkoker in door de “aan/uit-schakelaar” (7) in te drukken.
• Wanneer de vooringestelde temperatuur is bereikt, schakelt de waterkoker automatisch uit. U zult 5
geluidssignalen horen.
• De waterkoker schakelt onmiddellijk over op de warmhouden-functie gedurende 30 minuten (als de
temperatuur niet hoger is dan 90°C). Als de vooringestelde temperatuur hoger is dan 90°C zal de
waterkoker afkoelen tot 90°C en overschakelen op de warmhouden-functie.
• De warmhouden-functie kan op elk moment worden geannuleerd door de “aan/uit-schakelaar” (7)
kort in te drukken of door de waterkoker van het voetstuk te verwijderen.

Norsk

temperatuurbediening)

“Stand-by modus”
• Na 30 minuten wachten of als de “warmhouden” functie niet wordt gebruikt, of aan het einde van de
“warmhouden” functie schakelt het scherm automatisch uit. De waterkoker schakelt over op de
stand-bymodus.
• Als u de waterkoker wilt ontwaken uit de stand-bymodus kunt u hem optillen en terugplaatsen op het
voetstuk of één van de knoppen indrukken (5, 6, 7).

Ontkalken
• Kalkvorming in de waterkoker heeft een invloed op de smaak van het water en verstoort de
warmtewisseling tussen het water en het verwarmingselement.
• Om de kalk te verwijderen, moet u de waterkoker opvullen met een mengsel van één deel gewoon
azijn en twee delen water tot de Max. markering.
• Kook water en laat het een nachtje staan. Giet de vloeistof de volgende ochtend weg, vul de
waterkoker opnieuw met water tot de Max. markering, kook het water en giet het weg.
• U kunt ook speciale reinigingsmiddelen gebruiken.
• U moet de waterkoker regelmatig ontkalken.

Suomi

Het gebruik van de Novis waterkoker KTC1 (Elektronische

“De temperatuur onmiddellijk instellen op 60°C”
• Als de waterkoker in de klaar-modus of de temperatuurinstelling-modus staat, wordt 60°C worden
opgeslagen nadat de “+” knop (5) ten minste 2 seconden is ingedrukt.

Dansk

• Wanneer het water begint te koken, schakelt de waterkoker automatisch uit en het lampje van de
aan/uit-schakelaar (8) schakelt uit.

“De temperatuur onmiddellijk instellen op 80°C”
• Als de waterkoker in de klaar-modus of de temperatuurinstelling-modus staat, wordt 80°C worden
opgeslagen nadat de “+” + “-” knop (5, 6) ten minste 2 seconden is ingedrukt.

 عربيČesky Polski

• Voer de stekker in het stopcontact.
• Als u de waterkoker wilt opvullen, moet u hem verwijderen van het voetstuk en het deksel (2) openen
door de opening-toets (3) op het deksel in te drukken.
• U mag de waterkoker niet te veel opvullen (tot de Max. markering op de waterniveau aanduiding).
• U kunt de gevulde waterkoker op het voetstuk plaatsen zoals u wenst aangezien hij 360° kan
draaien.
• Schakel de waterkoker in door de aan/uit-schakelaar (8) in te drukken.
• Het lampje van de aan/uit-schakelaar (8) licht op.

“De temperatuur onmiddellijk instellen op 100°C”
• Als de waterkoker in de klaar-modus of de temperatuurinstelling-modus staat, wordt 100°C worden
opgeslagen nadat de “aan/uit-schakelaar” (7) ten minste 2 seconden is ingedrukt.
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Türkçe Slovenščina

Het gebruik van de Novis waterkoker K1

Opberging
• Voor u de waterkoker opbergt, moet u de stekker verwijderen uit het stopcontact, het water
weggieten en het apparaat laten afkoelen.
• Om condensvorming te voorkomen tijdens langdurige opberging moet u de waterkoker droog wrijven.
• Houd de waterkoker uit de buurt van kinderen en bewaar hem op een droge plaats.

Specificaties
Nominale spanning
Nominale spanning
Frequentie
Maximale watercapaciteit
Kabellengte
Behuizing van het materiaal
testmethode:

220-240 spanning
2000-2400 Watt
50-60 Hertz
1,6L
~0,85 m
Metaal
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 en IEC 60335-1)

Garantie
Garantieperiode:

Novis dekt de kosten voor:

Novis dekt de kosten niet voor:

2 (twee) jaar
volledige garantie

De kosten van onderdelen en
arbeidsuren om schade en
fabricagefouten te repareren.
Reparaties moeten worden
uitgevoerd door een
geautoriseerde Novis
klantendienst.

Reparaties van een Novis waterkoker dit
wordt gebruikt in het huishouden voor
andere doeleinden dan het koken van
water. Reparaties van schade veroorzaakt
door ongevallen, wijzigingen, verkeerd
gebruik en de installatie en bediening die
niet in overeenstemming zijn met de
lokale elektrische regelgeving.

Novis biedt geen garantie voor de dekking van incidentele of gevolgschade.
4

Verwijdering
In overeenstemming met de vereisten van de Europese Materiaal Richtlijn 2002/96 / EC
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Bescherm het milieu
en de gezondheid van anderen door de Novis apparaten correct te verwijderen. Verwijder
onbruikbare apparaten door het netsnoer en de stekker door te snijden.

Klantendienst
Alle reparaties en onderhoudswerken moeten lokaal worden behandeld door een geautoriseerde Novis
klantendienst.
Neem contact op met een verkooppunt of leer meer informatie op het internet: novissa.com
U kunt de handleiding downloaden op novissa.com/manual
Fabrikant en importeur
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Zwitserland
T: +41 32 475 1015 E-Mail: info@novissa.com

