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Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo 
 
Spoštovani kupci! 
 
Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka Beko. Upamo, da boste z izdelkom dobivali najboljše rezultate. 
Izdelan je bil z najkakovostnejšo in najsodobnejšo tehnologijo. Zato si pred uporabo preberite navodila 
in vso priloženo dokumentacijo in vse shranite, če jih boste kdaj v prihodnosti še potrebovali. Če 
izdelek komu oddate, mu priložite tudi navodila za uporabo. Upoštevajte vsa opozorila in informacije v 
tem priročniku. 
 
Poman simbolov 
V priročniku se na različnih mestih pojavljajo naslednji simboli: 
 

 Pomembne informacije in uporabni namigi glede uporabe. 

 OPOZORILO: Opozorila v zvezi z varnostjo vašega življenja in lastnine.  

 Materijali so primerni za stik s hrano. 

  Opozorilo o vročih površinah. 

 Zaščitni razred za električni udar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izdelek je izdelan v okolju prijaznih, sodobnih proizvodnih objektih. 

 

Ustreza direktivi OEEO. Ne vsebuje PCB-jev. Izdelano na Kitajskem.  
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem   

V tem poglavju so podana varnostna navodila, ki vam bodo pomagala pri preprečevanju poškodb in 
okvar.  
V primeru neupoštevanja navodil garancija ne bo veljala. 
 
1.1 Splošna varnost 

 Naprava ustreza mednarodnim varnostnim standardom 

 Napravo lahko uporabljajo tudi otroci, stari več kot 8 let, in ljudje z omejenimi fizičnimi, 
senzoričnimi in mentalnimi sposobnostmi in tisti, ki nimajo znanja in izkušenj, če imajo pri tem 
nadzor ali če razumejo navodila v zvezi z varno uporabo izdelka in potencialnimi nevarnostmi.  

 Otroci naj se z napravo ne igrajo. Čiščenja in vzdrževanja naj ne opravlja otrok, če ni starejši 
od 8 let ali pod nadzorom.  

 Ne uporabljajte napajalnega kabla ali naprave same, če sta poškodovana. Obrnite se na 
usposobljenega serviserja. 

 Naprava je namenjena samo domači uporabi. Ni namenjena profesionalni uporabi, na primer: 
- v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih mestih, 
- za osebje v hotelih, motelih in podobno, 
- v prostorih kot so prenočišča z zajtrkom. 

 Omrežno napajanje naj ustreza podatkom na priloženi opozorilni tablici. 

 Za dodatno varnost naj bo naprava priključena na dodatno varnostno zaščito z diferenčnim 
tokom največ 30 mA 

 Napravo uporabljajte samo z ozemljeno vtičnico.  

 Ne uporabljajte naprave s podaljševalnim kablom. 

 Ne stiskajte in upogibajte omrežnega kabla in ne drgnite ga ob ostre robove, ker bi ga s tem 
utegnili poškodovati. 
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem   
 

 Ne dotikajte se vtiča z vlažnimi ali mokrimi rokami, medtem ko je naprava priključena. 

 Ko želite napravo izključiti, ne vlecite za kabel. 

 Naprava je namenjena samo domači uporabi in ni primerna za profesionalno gostinsko 
uporabo. 

 Nikoli ne napolnite naprave nad označenim maksimalnim nivojem, ker bi vrela voda utegnila 
pljuskniti iz naprave. 

 Ne napolnite grelnika vode pod označenim minimalnim nivojem. 

 Ne odpirajte pokrova, medtem ko voda vre. 

 Pokrov naj bo v položaju, kjer je para usmerjena stran od vas. 

 Držite napravo samo za ročaj. 

 Nikoli ne upravljajte z napravo, ko je v njej voda. 

 Ne polnite grelnika vode, ko je nameščen na podstavek. 

 Uporabljajte napravo z originalnim podstavkom. 

 Napravo vedno uporabljajte na trdni in ravni površini. 

 Ne poskušajte razstaviti naprave. 

 Uporabljajte samo originalne dele ali dele, ki jih priporoča proizvajalec. 

 Pred čiščenjem napravo izključite. Po čiščenju in preden jo priključite v omrežno vtičnico 
osušite napravo in vse njene dele. 

 Ne potapljajte naprave ali omrežnega kabla v vodo ali drugo tekočino. 

 Nikoli ne uporabljajte naprave na gorljivih ali vnetljivih mestih in materialih ali v njihovi bližini. 

 Če embalažo shranite, jo shranite izven dosega otrok. 
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1 Pomembna navodila v zvezi z varnostjo in okoljem   
 
1.2 Skladnost z direktivo OEEO in odlaganje odsluženega izdelka 
Izdelek je narejen iz visoko-kakovostnih delov in materijalov, katere je mogoče ponovno uporabiti in so 
primerni za recikliranje. 

 Zato ne odvrzite odslužene naprave med običajne gospodinjske odpadke. Nesite jo na zbirno 
mesto za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to opozarja simbol na izdelku, v navodilih 
za uporabo in na embalaži. 
Pozanimajte se pri lokalnih oblasteh o lokaciji teh zbirnih mest.  
Pomagajte zaščititi okolje in naravne vire z recikliranjem odsluženih izdelkov. 
 
1.3 Skladnost z direktivo RoHS 
Izdelek, ki ste ga kupili, ustreza direktivi EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in 
prepovedanih materijalov, ki jih določa direktiva. 
 
1.3 Embalaža 

 Embalaža izdelka je narejena iz materijalov, ki jih je mogoče reciklirati. Odvrzite embalažo na 
način, ki ga določajo lokalne oblasti.  
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2 Grelnik vode 

 

2.1 Pregled 

 
 

 

1. Nastavek za izlivanje  

2. Filter (na notranji strani) 

3. Pokrov 

4. Tipka za odpiranje pokrova  

5. Ročaj 

6. Indikator nivoja vode 

7. Stikalo za vklop/izklop 

8. Podstavek 

9. Prostor za kabel 

 

2.2 Tehnični podatki 
 
Napajanje: 220 - 240 V~, 50/60 Hz 
Moč: 2000-2400 W 
 
Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov in oblike. 
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Vrednosti, podane na oznakah, ki se nahajajo na napravi ali na priloženi natisnjeni dokumentaciji, predstavljajo 
vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijih v skladu z ustreznimi standardi. Te vrednosti so o dvisne od 
uporabe naprave in od razmer okolja.  
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3. Uporaba 

 

3.1 Priprave 

1. Odstranite vso embalažo in nalepke in jih odvrzite v skladu z veljavnimi zakonskimi določitvami. 

2. Pred prvo uporabo naprave prevodmp očistite dele, ki so bili v stiku z vodo (glej "Čiščenje in 
vzdrževanje"). 
3. Povsem izvlecite napajalni kabel iz prostora za kabel (9) na dnu podstavka (8). Povlecite kabel 
skozi režo na podstavku. 
4. Pred prvo uporabo temeljito očistite grelnik vode in odlijte prvo zavreto vodo. 
 
3.2 Delovanje 
1. Pritisnite na tipko za odpiranje pokrova (4) na grelniku vode, da se pokrov (3) odpre. 
- Pokrov (3) se samodejno odpre. 
2. Natočite vodo v rezervoar za vodo. 

 Ne postavljajte rezervoarja za vodo na podstavek (8), medtem ko vanj točite vodo. 

 Nikoli ne polnite rezervoarja za vodo nad označenim maksimalnim ali minimalnim nivojem. 
3. Zaprite pokrov (3), dokler ne zaskoči na svoje mesto. 
4. Postavite rezervoar za vodo na podstavek (8). Prepričajte se, da je v pokončnem in stabilnem 
položaju. 
5. Priključite vtič v stensko vtičnico. 
6. Pritisnite na tipko za vklop/izklop (7). 
- Stikalo za vklop/izklop zasveti in postopek segrevanja vode se začne. 

 Med postopkom gretja naj bo pokrov (3) vedno zaprt, če ne, se grelnik ne bo samodejno 
izklopil. 
7. Po nekaj minutah bo voda začela vreti. Grelnik se samodejno izklopi in stikalo za vklop/izklop (7) se 
premakne navzgor. 
- Indikator se izklopi. 

 Če želite gretje ročno ustaviti, potisnite stikalo za vklop/izklop (7) navzgor. 
8. Izvlecite vtič iz stenske vtičnice. 
9. Snemite rezervoar za vodo s podstavka (8). Držite ga samo za ročaj (5). 

OPOZORILO: Ne odpirajte pokrova (3), ker bi vrela voda pljusknila ven. Pazite, da voda ne 
pljuskne na podstavek (8). 
10. Natočite vodo prek nastavka za izlivanje (1) v skodelico ali kozarec, ki  ga želite uporabiti. 

 Če želite nadaljevati s postopkom gretja, ponovite postopek od 1 do 10. 

 Med posameznimi segrevanji vode naj se grelnik ohladi. 
 
Namigi in nasveti 

 Grelnik vode je opremljen s filtrom za vodo (2), ki med natakanjem vode zadrži vodni kamen in 
druge ostanke. 

 Uporabljajte mehkejšo ali filtrirano vodo, da preprečite nabiranje vodnega kamna. 
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4. Informacije 
 
4.1 Čiščenje in vzdrževanje 
 

 OPOZORILO: Nikoli ne uporabljajte naftnih topil, grobih čistil, kovinskih predmetov ali 
grobih krtač za čiščenje naprave. 

 OPOZORILO: Nikoli ne potapljajte naprave, podstavka (8) ali kabla v vodo ali drugo 
tekočino. 
 
1. Izklopite napravo in jo izključite iz stenske vtičnice. 
2. Naj se naprava povsem ohladi. 
3. Z mehko, vlažno krpo in blagim čistilom očistite zunanjost naprave. 
4. Vodni filter (2) lahko odstranite in ga očistite. To storite na naslednji način: 
- Potisnite tipko za odpiranje pokrova navzdol in izvlecite filter. 
- Če se je na filtru nabralo nekaj vodnega kamna, ga očistite z vodo in malce limoninega soka ali 
belega kisa. Uporabite mehko krtačko. 
- Filter ponovno vstavite tako, da ne zaskoči na svoje mesto. 
  

 Pred uporabo naprave in po čiščenju previdno osušite vse dele z mehko brisačo.  
 
4.2 Odstranjevanje vodnega kamna 
Redno odstranjevanje vodnega kamna podaljša dobo delovanja grelnika. Pogostost odstranjevanja 
vodnega kamna je odvisna od trdote vode. 
1. Napolnite grelnik z vodo do označenega maksimalnega nivoja in vodo zavrite. 
2. Ko se grelnik izklopi, napravo izključite iz omrežne vtičnice. 
3. Dodajte 2 skodelici belega kisa ali 1 žlico citronske kisline v vrelo vodo. 
4. Raztopina naj ostane v grelniku nekaj ur. 
5. Nato tekočino zlijte iz grelnika in notranjost temeljito splaknite. 
6. Napolnite grelnik s čisto vodo in jo zavrite. 
7. Izpraznite grelnik in ga ponovno splaknite z vodo. 
 
4.2 Shranjevanje 

 Če naprave dlje časa ne nameravate uporabljati, jo previdno shranite. 

 Prepričajte se, da je naprava izključena in povsem suha. 

 Hranite napravo v hladnem, suhem prostoru. 

 Hranite napravo izven dosega otrok. 

 Zvijte kabel v prostor za kabel (9) na dnu podstavka (8). 
 
4.3 Ravnanje z napravo in prevoz 

 Med rokovanjem z napravo in prevozom naj bo naprava v originalni embalaži. Embalaža ščiti 
napravo pred fizičnimi poškodbami. 

 Ne polagajte težkih stvari na napravo ali na embalažo, ker bi se naprava utegnila poškodovati. 

 Če naprava pade na tla, morda ne bo več delovala ali pa se lahko nepopravljivo poškoduje. 
 


