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Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για 
μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτόματος περιστρεφόμενος βραστήρας χωρίς καλώδιο

Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τον βραστήρα για πρώτη φορά, πρέπει να βράσετε νερό 
χωρίς πρόσθετες ουσίες, για 2 φορές.

1. Γεμίστε τον βραστήρα με νερό
2. Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση
3. Ηλεκτρική τοποθέτηση
    -Ελέγξτε οτι η τάση στο ηλεκτρικό σας δίκτυο είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται 
στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
    -Συνδέστε τη συσκευή σε καλά γειωμένη πρίζα τάσης 220-240V, 50/60 Hz.
4. Αφού βράσει το νερό, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
    -Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος
    -Μην πιέζετε το καπάκι όσο αδειάζετε το νερό από τον βραστήρα.
5. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε:
- κουζίνες σε χώρους εργασίας όπως καταστήματα, γραφεία κτλ.
- εξοχικά σπίτια
- ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλου τύπου καταλύματα
- χώρους φιλοξενίας

Καθαρισμός

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος πριν από τον 
καθαρισμό της!
Η εξωτερική επιφάνεια  μπορεί να καθαριστεί με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί χωρίς 
πρόσθετα χημικά ή απορρυπαντικά
Το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί.
Παροχή ρεύματος: 220-240V, 50-60Hz, Ισχύς: 1370-1630W

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

� Κρατήστε τις οδηγίες, την εγγύηση, την απόδειξη αγοράς και αν είναι δυνατόν και 
τη συσκευασία!

� Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και όχι εμπορική χρήση!
� Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, όταν δεν την 

χρησιμοποιείτε, όταν ακουμπάτε κάποιο από τα μέρη της, όταν την καθαρίζετε. 
Πριν την αποσυνδέσετε, φροντίστε να την έχετε απενεργοποιήσει.

� Για να προστατέψετε τα παιδιά από τον κίνδυνο που προκύπτει από τη χρήση 
ηλεκτρικών συσκευών, μην τα αφήνετε χωρίς επίβλεψη όσο χρησιμοποιούν τη 
συσκευή. Όταν τοποθετείτε τη συσκευή βάλτε την σε μέρος που δεν προσεγγίζουν 
παιδιά. Βεβαιωθείτε οτι το καλώδιο δεν κρέμεται.

� Η συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών) με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθησιακή κατάσταση, με έλλειψη πείρας 
και γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο 
για την ασφάλεια τους.

� Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από ζέστη, απευθείας έκθεση σε 
ηλιακό φως, υγρασία, αιχμηρές γωνίες και άλλα παρόμοια.

� Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Απενεργοποιήστε τη 
συσκευή όσο δεν την χρησιμοποιείτε.

� Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά
� Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους
� Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ή να έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά 

κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια.
� Αν η συσκευή βραχεί για οποιοδήποτε λόγο, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και 

μην πλησιάζετε το νερό.
� Μη κάνετε χρήση της συσκευής πέραν της ενδεδειγμένης
� Ο βραστήρας λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με συμβατή βάση.
� Αν το καλώδιο έχει φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή 

άλλο εξουσιοδοτημένο τεχνικό
� Προειδοποίηση: αν ο βραστήρας είναι γεμάτος, το νερό που βράζει μπορεί να 

χυθεί.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για τη συγκεκριμένη συσκευή

� Χρησιμοποιήστε μόνο κρύο νερό για να γεμίσετε τον βραστήρα
� Το επίπεδο του νερού πρέπει να είναι ανάμεσα στις ενδείξεις ΜΙΝ και ΜΑΧ
� Πριν αφαιρέσετε το βραστήρα από τη βάση φροντίστε να τον απανεργοποιήσετε
� Πάντα να ελέγχετε αν το καπάκι είναι καλά κλεισμένο
� Η βάση και το εξωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να βραχούν
� Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείτε με συμβατή βάση.
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