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 Οδηγίες ασφαλείας 
 Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. 

 Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την   

απόδειξη αγοράς ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε 

αποζημίωση.  

 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση και μόνο. 

 Απενεργοποιήστε την συσκευή και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. Μην 

αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. 

 Απενεργοποιήστε την συσκευή πριν τον καθαρισμό. 

 Κρατήστε μακριά τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι oι χρήστες έχoυν πλήρη επίγνωση 

τoυ κινδύνoυ από τo ζεστό ατμό πoυ διαφεύγει και από τo πιτσίλισμα τoυ νερoύ 

πoυ βράζει. 

 Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες σωματικές ή 

διανοητικές ικανότητες ή από όσους δεν έχουν εμπειρία ή γνώση, εφόσον τους 

παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και 

εφόσον κατανοούν τους κινδύνους που περιλαμβάνονται. 

 Η συσκευή και το καλώδιο ρεύματος πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ενδείξεις 

ζημιάς. Αν υπάρχει ζημιά, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 

 Ποτέ μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μονοί σας, απευθυνθείτε σε ένα 

από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών. 

 Διατηρήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία και 

αιχμηρές ακμές.  

 Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. 

 Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.  

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή έχει υγρασία, 

βγάλτε την αμέσως από την πρίζα. 

 Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες του βραστήρα. Οι επιφάνειες παραμένουν 

θερμές ακόμη και αφού απενεργοποιηθεί η συσκευή. 

 Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο για το βράσιμο νερού. 

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μόνο με τη βάση με την οποία συνοδεύεται. Μη 

χρησιμοποιείτε τη βάση της συσκευής για οποιαδήποτε άλλη χρήση. 

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως 

από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή από 

εξουσιοδοτημένο κατάστημα παροχής υπηρεσιών συντήρησης-επισκευών, 

προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

 Μην υπερβαίνετε την ένδειξη του 1,7L κατά το γέμισμα, διότι μπορεί να χυθεί το νερό 

κατά το βρασμό και να προκληθεί έγκαυμα. 

 H στάθμη του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά την ένδειξη MAX στο εσωτερικό του 

βραστήρα. 
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη βγάλετε από τη βάση. 

 Το καπάκι πρέπει να είναι πάντα καλά κλειστό. 

 Η βάση και το εξωτερικό δεν πρέπει να είναι υγρά. 

 Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο με τη συνοδευτική βάση. 

 

Πρώτη χρήση του βραστήρα 
Πριν από την πρώτη χρήση, γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό και βράστε το. 

Αδειάστε το περιεχόμενο του βραστήρα και επαναλάβετε τη διαδικασία 2 έως 3 φορές. 

1. Γεμίστε τον βραστήρα με νερό.  Μπορείτε να ελέγξετε την ποσότητα του νερού 

που βάζετε στον βραστήρα από την εξωτερική ένδειξη στάθμης νερού στο 

κυρίως σώμα της συσκευής. 

2. Τοποθετήστε τον βραστήρα στην βάση του έτσι ώστε η βάση να εφάπτεται 

πλήρως με το βραστήρα. 

3. Πριν βάλετε το φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού σας 

δικτύου είναι συμβατή με αυτή που αναγράφεται στην ταμπέλα των τεχνικών 

χαρακτηριστικών της συσκευής. 

4. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας O/I. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει. 

O βραστήρας σταματά αυτόματα τη λειτουργία τoυ όταν τo νερό βράσει. 

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. 

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλειστό καθώς σερβίρετε το νερό. 

 

Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και για εφαρμογές, όπως: 

 καταστήματα, υπηρεσίες  και  άλλους  παρόμοιους χώρους εργασίας, 



 από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλου είδους οικιστικά περιβάλλοντα, 

 σε ξενώνες και χώρους παρόμοιου περιβάλλοντος. 

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε χώρους μαζικής εστίασης. 

 

Καθαρισμός 
Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει 

καλά πριν  

τον καθαρισμό. 

Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη του βραστήρα και τη βάση σκουπίζοντάς τα με ένα 

νωπό  

μαλακό πανί. 

Συνιστάται καθαρισμός των αλάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα για την καλή 

λειτουργία της συσκευής. Τα άλατα μέσα στο βραστήρα μπορεί να επηρεάσουν 

αρνητικά τη διάρκεια ζωής. 

Τροφοδοσία: 220-240V 50/60Hz Max 2200W 

 

Σημείωση: Εάν δεν καθαρίζετε το βραστήρα από τα άλατα, η εγγύησή σας ενδέχεται να 

ακυρωθεί. 

 
 

Σωστή απόρριψη της συσκευής 
Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το 

σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα 

κοινά οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά κέντρα 

συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν 

αυτήν την υπηρεσία. Η σωστή απόρριψη μίας ηλεκτρικής συσκευής 

επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον 

και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και 

πόρων. 
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