


A termék ismertetése 
Köszönjük, hogy Beez® terméket vásárolt! A BEEZ WK-223 típusú vízforraló a legújabb tervezéseink és 
műszaki fejlesztéseinknek eredménye. A tervezésnél nagy hangsúlyt fordítottunk az esztétikum mellett a 
biztonságra és a minőségre is. Ennek köszönhetően a készülék esztétikus külseje mellett megbízható, jó 
minőséget képvisel. Kezelése és tisztítása egyszerű, kis mérete és alakja pedig a praktikum mellett 
korszerűvé is teszi. 
 
Fontos tudnivalók 
Kérjük a jelen kezelési utasítást figyelmesen olvassa el, különös figyelemmel a biztonsági 
előírásokra. Szíveskedjen megőrizni a kezelési útmutatót, hogy a készülék harmadik személy 
részére történő átadásakor, illetve a későbbi használat során is felhasználható lehessen. Őrizze 
meg a készülékcsomagolást mindaddig, míg megbizonyosodik róla, hogy a készülék rendben 
működik. A készülék háztartási célra készült, ipari használatra nem alkalmas! Az importőr (gyártó) 
nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati 
utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásból eredő esetleges károkért! A készülék rendszeres 
vízkőmentesítést igényel! Ebből eredő károkért a forgalmazó nem vállal felelősséget. 
 
Alapvető biztonsági előírások: 
A készülék használata előtt feltétlen olvassa el a következőket és annak használatakor minden esetben 
tartsa be a következő utasításokat:  
1. Miután készüléket kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy nem sérült. Sérült készülék használata 

balesetveszélyes! Az áramvezetéket egyenesítse ki, ne legyen feltekerve! 
2. Mielőtt a vízforralót csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy az Ön által használt 

feszültsége megfelel-e a készülék címkéjén megadott feszültségi értéknek. Csak szabványos, 230V-
os, földelt kivitelű hálózati aljzathoz csatlakoztathatja a készüléket, ennek betartása életvédelmi 
szempontból kiemelten fontos! 

3. A soha ne használja fürdőszobában, vagy zuhany, mosogató vagy más vízforrás mellett. Soha ne 
merítse vízbe és ne használja szabad ég alatt.  

4. A készüléket stabil, vízszintes, meleg tűrő helyre tegye, közel olyan csatlakozóaljzathoz, melyhez 
kisgyermekek nem férnek hozzá.  

5. Ne tegye ki a közvetlen napfénynek vagy magas páratartalomnak, egyéb hőforrásoktól tartsa távol! 
Fagypont alatt a maradék víz befagyhat a készülékben, azt károsítva. 

6. A készüléket működés közben ne mozgassa. 
7. Ne érjen a forró felületekhez, pl. a kannához vagy belül a talphoz, mert égési sérüléseket okozhat. 

Használja a fogantyút a kiöntő mozgatásához.  
8. Használat után minimum két óráig, ill. működés közben ne takarja le a készüléket! 
9. A víz kiöntésénél figyeljen oda, hogy a kanna ne legyen túltöltve.  
10. Miután a készüléket kikapcsolja, a víz egy ideig forró marad. Tartsa a készüléket és a vezetéket távol 

gyermekektől, illetve forró edények szélétől.  
11. Működés közben illetve közvetlenül utána a tartályban forró víz található ami gőzképződést 

eredményez, ezért fokozottan ügyeljen a fedél nyitásakor, mert súlyos égési sérüléseket okozhat a 
kicsapódó forró víz ill. gőz. Ezért tilos a víztartály fedelének kinyitása működés közben, illetve 
amíg a víztartályban lévő víz ki nem hűlt! A víztartályba kizárólag annak tisztítása miatt nyúljon, 
előtte mindig áramtalanítsa és hagyja kihűlni a készüléket!  

12. A készüléket működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül! Ha felügyelet nélkül hagyja a 
készüléket, mindig kapcsolja ki! 

13. Ne hagyja, hogy a vezeték túllógjon az asztalon vagy a munkalapon.  
14. Ha a készüléket gyermekek közelében, vagy korlátozottan cselekvőképes személy használja, szigorú 

felügyelet szükséges.  
15. Ha nem használja, áthelyezi, vagy tisztítja a készüléket, mindig húzza ki a hálózati aljzatból. Mindig 

hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt tisztítja vagy elteszi.  
16. Ne használja a vízforralót kevesebb, mint 4dl vízzel.  
17. Tegye a kannát a talpra, mielőtt bekapcsolja a készüléket.  
18. Ha meg kívánja szakítani a forralást, kapcsolja ki a készüléket. A készülék kikapcsolásakor az 

üzemlámpa kialszik.  
19. Ne használja a vízforralót egyéb célokra.  
20. Ne tekerje a vezetéket a vízforraló köré. Ne tegye a kannát mikrohullámú sütőbe.  
21. Ne használjon olyan kellékeket, amit a gyártó nem javasol.  



22. Ne használja a készüléket, ha a vezeték vagy a csatlakozó vagy a burkolat megsérült, vagy ha 
leejtette, mert balesethez vezethet. Ne szerelje szét a készüléket! Vigye a készüléket szakszervizbe, 
mivel a javításoz szakember szükséges.  

23. A készülék csak tiszta szénsavmentes víz forralására használható! Javasoljuk a szűrt víz használatát, 
a vízkövesedés csökkentése végett. Semmilyen más folyadékot ne melegítsen vagy forraljon a 
készülékben, mert az károsíthatja a készüléket, továbbá balesetet okozhat!  

24. A készüléket kizárólag saját talapzatával használja. A talp részbe ne öntsön folyadékot és ne nyúljon 
bele semmilyen eszközzel, mert áramütést okoz! Ha víz került bele, száraz kézzel azonnal húzza ki a 
hálózatból.  

 
Nagyon fontos figyelmeztetés! Ha azelőtt emeli le a készüléket a talpról mielőtt a víz felforrt volna a 
készülék még bekapcsolt állapotban marad! Ebben az esetben fontos, hogy kapcsolja ki mielőtt 
leveszi a talpról!!! Soha ne hagyja üresen bekapcsolt állapotban!!! 
 
Vízforraló használata 
Első használata előtt maximális szintig töltött víztartállyal forraljon vizet a vízforralóban, majd öntse ki a 
vizet. Az eljárást 4-5 alkalommal ismételje meg. Ha a forralás befejeződött kapcsolja ki a készüléket, 
húzza ki az elektromos hálózatból és tisztítsa meg az üres készüléket (lásd: Tisztítás és karbantartás). 
Ezáltal minden por és kosz eltávolodik a készülékből, ami a gyártás során 
belekerült. 
 
A vízforraló részei 
  

1. fedél------------------------------ 
2. vízkőszűrő és kiöntőnyílás-- 
3. ki-be kapcsoló------------------ 
4. betekintő ablak, űrmérték jelöléssel-- 
5. fogantyú-------------------------- 
6. működést jelző lámpa-------- 
7. talp-------------------------------- 

 
Használat 
Forralt víz készítése  
1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, ekkor az üzemlámpa nem világít. 
2. Nyissa ki a fedelet, hogy az függőlegesen álljon. Ne feszegesse, ne próbálja azon a ponton tovább 

mozgatni, ahol megakadt.  
3. Töltse a kívánt vízmennyiséget a tartályba. A tartály vízszintjelzője 0,4-1,0 literig van bejelölve, mindig 

használjon legalább 4dl vizet, de ne töltse túl a vízforraló kancsót. Vigyázat! Ha a kancsó túl lett 
töltve, a forrásban lévő víz kifröccsenhet. Fokozottan ügyeljen rá, hogy víz ne folyjon a kapcsolóba! 

4. Zárja vissza a kanna fedelét a rögzítő fül kattanásáig, majd helyezze a talpra a kannát. 
5. Csatlakoztassa a vízforraló villásdugaszát a hálózati aljzathoz.  
6. A kancsó fogantyúján található kapcsolóval kapcsolja be a készüléket, ekkor az üzemlámpa világít.  
7. Amint a víz felforrt a kannában, a készülék automatikusan kikapcsol. 
8. Mielőtt a kancsót leemeli a talpról, az üzemlámpa segítségével ellenőrizze, hogy a készülék 

automatikusan kikapcsolt-e, ha nem kapcsolja ki saját kezűleg. 
9. A vízforraló villásdugaszát húzza ki az aljzatból. 
10. A forró víz kiöntésénél fokozottan ügyeljen a gőzképződésre és a fröccsenő vízre, mert égési 

sérüléseket okozhat. Csak zárt fedéllel töltsön vizet a készülékből! 
11. Ha újra forralni szeretne, hagyja kihűlni a készüléket.  
12. A kiöntőnyílásnál található egy vízkőszűrő, ami kiemelhető és folyóvízben tisztítható. Ez a szűrő a 

készülékben kicsapódott vízkövet továbbá a vízben található nagyobb méretű szennyeződéseket szűri 
meg. Vízkőszűrő nélkül ne működtesse a készüléket, mert az automata kikapcsolás nem fog működni! 

13. Ha a kanna tetejét kinyitja, gőz keletkezhet, ami égési sérülésekhez vezethet!  
14. Soha ne használja a vízforralót víz nélkül. Ha mégis víz nélkül kapcsolja be, akkor a termosztát egy 

bizonyos hőfok elérése után automatikusan kikapcsolja a készüléket. Ilyenkor hagyja kihűlni a 
készüléket, ezután ismét használhatja.  

Fontos figyelmeztetés! Amennyiben nyitott tetővel működik a készülék, úgy baleset veszélyes, továbbá 
nem tud automatikusan kikapcsolni a forrást követően. Mindig ügyeljen arra, hogy csak lezárt tetővel 
működtesse a készüléket. 



Vízforraló tisztítása 
A vízforraló időszakos tisztításáról, karbantartásáról semmi esetre se feledkezzen meg! Tisztítás 
előtt mindig kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja lehűlni a készüléket! 
 
Miután meggyőződött arról, hogy a készülék lehűlt, ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózati áramból, 
elkezdheti a tisztítást. Soha ne merítse a készüléket vagy a talpat vízbe vagy mosófolyadékba. 
A műanyag részeket puha, enyhén nedves mosogatószeres ronggyal tisztíthatóak. Ne használjon erős, 
érdes felületű szivacsot vagy maró, szemcsés tisztítószereket! 
A víz keménységétől függően kialakulhat vízkőlerakódás a tartályban, ami csökkenti a készülék 
hatásfokát, csökkenti annak élettartamát. A vízkőlerakódás a készülék zajos működését is okozza. 
Csökkenheti a vízkő kialakulásának idejét, ha minden használat után kiüríti a tartályt és rendszeresen 
vízkőteleníti a készüléket.  
 
Vízkőtelenítés  
A vízforraló tartályát annak minimális jelzéséig töltse fel 10% vagy 25%-os háztartási ecet-víz 50-50%-os 
keverékével, majd forralja fel az elegyet. A felforralt folyadékot kihűléséig hagyja a tartályban. Ezután 
öntse ki, öblítse ki és töltse fel a tartályt tiszta vízzel a maximális jelzésig. Miután felforralta a vizet, ürítse ki 
a tartályt. A folyamatot szükség esetén ismételje meg addig, amíg a víztartályban lerakódott vízkövet 
teljesen nem távolítja el. Használhat háztartási készülékek tisztítására ajánlott vízkőoldót is (pl. 
kávéfőzőhöz használhatót). Ebben az esetben pontosan kövesse a vízkőoldószer flakonján lévő 
utasításokat.  
Ha a víz otthonában nagyon kemény, akkor havonta vízkőtelenítsen. Nem javasolt ásványvíz használata 
normál víz helyett, mivel sok ásványvíznek magasabb az oldott anyagtartalma, ami a vízkőlerakódást 
okozza. A vízkő által okozott hibákra a jótállás nem vonatkozik! 
 
Szűrő tisztítása 
A víztartály kiöntőjénél elhelyezkedő kivehető vízkőszűrő visszatartja a nagyobb szennyeződéseket és 
megakadályozza, hogy a vízkő szemcsék az edénybe kerüljenek. A szűrő mechanikus, nem kezeli a vizet, 
így megőrzi annak eredeti minőségét. Nagyon kemény víz esetén a szűrő hamar telítődik, így célszerű 
rendszeresen tisztítani. Tisztításkor folyó vízben öblítse le vagy száraz állapotban óvatosan, gyengéden 
dörzsölje le a vízkőszemcséket. Makacs vízkövesedés esetén áztassa higított ecetbe, vagy használjon 
vízkőoldó szert annak használati utasításait betartva. 
 
Szűrő cseréje, készülék megóvása 
A vízszűrő élettartama véges. Amennyiben a szűrő kiszakad vagy megsérül, új szűrőre van szükség. 
Amennyiben szűrőt rendelne, ha a készülék leesik vagy szivárog, illetve a csatlakozó kábel megsérül, 
akkor keresse márkaképviseletünket a lentebb megadott elérhetőségeken, vagy keresse 
szervizpartnerünk központi ügyfélszolgálatát (Szellemkép Bt.: 1031 Budapest, Vízimolnár köz 7.  
Tel.: +36-1-3882728).  
 
Műszaki adatok 

Típus  WK-223-B (fekete)  / WK-223-W (fehér) 
 Mérete (szélesség x mélység x magasság) 190 x 140 x 223 (mm) 
Tömege 0,65 (kg) 
Hálózati feszültség  AC ~230V (50Hz)  
Felvett maximális teljesítmény  2200W  
Űrtartalom 1liter  
Tartozékok  Kiöntő kanna, talp, használati utasítás  

 
Az importőr az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a 
konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. 
 

Kizárólagos importőr: 
Beez Amsterdam Kft. 
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. 

Tel./fax: +36-1-3610377 
E-mail: info@beez.hu 

Web: www.beez.hu 
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