ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛA:
R20810WKC / R20811WKG
R20812WKR / R20813WKB
R20831WKK
Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση για να αποφύγετε βλάβες και φθορές
εξαιτίας λαθεμένης χρήσης και για να καταλάβετε τις λειτουργίες της συσκευής.
Προσέξτε ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας. Σε περίπτωση που δωρίσετε την συσκευή
σε τρίτον ή την χρησιμοποιεί κάποιος τρίτος, φροντίστε να παρέχετε τις οδηγίες μαζί
με τη συσκευή. Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά τη χρήση του βραστήρα σας, βασικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να
ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω：
1． Πριν χρησιμοποιήσετε το βραστήρα βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει
προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
2． Απαιτείται επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή
κοντά σε παιδιά.
3． Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι
η τάση και η συχνότητα ρεύματος που αναγράφεται στην πινακίδα
διαβάθμισης στο κάτω μέρος της συσκευής σας είναι ίδια με αυτά του
παρεχόμενου ρεύματος στο δίκτυό σας. Σε περίπτωση διαφοράς,
επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστημα πώλησης και μην την
χρησιμοποιήσετε.
4． Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος πριν από
το γέμισμα, άδειασμα, καθαρισμό ή όταν δε χρησιμοποιείται η συσκευή.
5． Μην βάζετε νερό πέρα από το σημείο ένδειξης μέγιστης πλήρωσης του
βραστήρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος το νερό να χυθεί. Γεμίζετε τη
συσκευή μόνο με κρύο νερό.
6． Για να αποτρέψετε κίνδυνο πυρκαγιάς, μην κάνετε χρήση της συσκευής
κοντά σε εύφλεκτα υλικά, ή δίπλα σε εστίες θέρμανσης (ηλεκτρικές ή
αερίου), ή μέσα σε φούρνους.
7． Μην επιτρέπετε στο καλώδιο παροχής ρεύματος να κρέμεται από την
άκρη κάποιου πάγκου. Μην αφήνετε το καλώδιο παροχής ρεύματος να
έρθει σε επαφή με οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
8． Μην πατάτε ή τσακίζετε το καλώδιο παροχής ρεύματος καθώς υπάρχει
κίνδυνος να χαλάσει και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
9． Αν το καλώδιο ρεύματος φέρει σημάδια φθοράς, ή αν η συσκευή έχει
δυσλειτουργήσει, ή έχει πέσει, ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο
άμεσα απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τμήμα service για έλεγχο, ή
και επιδιόρθωση της συσκευής.
10． Μην έρχεστε σε επαφή με την επιφάνεια του βραστήρα όσο είναι ζεστός.
Πάντα κάνετε χρήση της λαβής του και των πλήκτρων μόνο.
11． Προς αποφυγή τραυματισμού από τον ατμό, μην φέρνετε το πρόσωπο
σας απευθείας στο ύψος του στομίου του βραστήρα κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του.
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12． Αν γίνεται η χρήση της συσκευής επάνω σε κάποια ξύλινη επιφάνεια
πάντα να τοποθετείτε κάποιο σουβέρ από κάτω της ώστε να
προστατέψετε τα ευαίσθητα ξύλινα τελειώματα από τυχόν φθορά λόγω
της υψηλής θερμοκρασίας.
13． Προς αποφυγή πρόκλησης εγκαυμάτων, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι
πάντοτε κλειστό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του βραστήρα.
14． Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων σε περίπτωση που το
καπάκι του βραστήρα είναι ανοιχτό ενώ το νερό βράζει.
15． Πάντα να χειρίζεστε με προσοχή το καπάκι όσο είναι ζεστός ο βραστήρας
16． Η μετακίνηση του βραστήρα ενώ περιέχει ζεστό νερό πρέπει πάντοτε να
γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ποτέ μην σηκώνετε το βραστήρα από το
καπάκι του. Πάντοτε να κάνετε χρήση της λαβής του.
17． Μην βάζετε το βραστήρα σε λειτουργία ενώ είναι άδειος.
18． Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εισάγετε το βραστήρα ή
τη βάση ή το καλώδιο παροχής ρεύματος σε οποιοδήποτε υγρό.
19． Η χρήση του βραστήρα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε
συνδυασμό με την παρεχόμενη βάση. Μην κάνετε χρήση της βάσης για
οποιοδήποτε άλλο λόγο.
20． Για να αποφύγετε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, μην κάνετε χρήση της
συσκευής κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
21． Κατά τη διάρκεια της βράσης του νερού, ή για το αμέσως επόμενο
διάστημα μετά αυτής, μην ανοίγετε το καπάκι του βραστήρα καθώς
υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαύματος από τον εξερχόμενο ατμό.
22.

Μην τοποθετείτε περισσότερο νερό από το μέγιστο όριο που φέρει η
σήμανση του βραστήρα καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης
στη συσκευή.

23. Να κάνετε αφαλάτωση της συσκευής σε τακτά χρονικά διαστήματα
προκειμένου να διασφαλίσετε την βέλτιστη λειτουργία της.
24. Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης του καλωδίου παροχής ρεύματος, θα
πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά και μόνο από το επίσημο τεχνικό
δίκτυο της εταιρείας προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος ζημίας, βλάβης
ή και τραυματισμού.
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25. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών
και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές
ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, παρά μόνο αν
παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εμπλέκονται. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς
επιτήρηση. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά
ηλικίας από 8 ετών και κάτω.
26. Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να μην πλησιάζουν τη συσκευή
εκτός και αν επιβλέπονται συνεχώς. Παιδιά άνω των 3 ετών και κάτω
των 8, επιτρέπεται να ενεργοποιήσουν/απενεργοποιήσουν τη
συσκευή, αφού όμως αυτή έχει εγκατασταθεί στο σημείο λειτουργίας
της και έχουν δοθεί και τις έχουν κατανοήσει πλήρως, συγκεκριμένες
οδηγίες, σχετικά με τη λειτουργία και τους κινδύνους της συσκευής, ή
επιβλέπονται συνεχώς από ενήλικο άτομο. Παιδιά από 3 ως 8 ετών
δεν επιτρέπεται να συνδέουν τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, να
τη ρυθμίζουν, καθαρίζουν ή συντηρούν.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης για τυχόν μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τοποθετήστε τη συσκευή σε τραπέζι ή επίπεδη επιφάνεια.
Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή ή/και μην την τοποθετείτε σε εξωτερικούς χώρους
όταν βρέχει.
Μην φυλάσσετε την συσκευή κοντά σε ζεστούς φούρνους ή θερμαινόμενες συσκευές.
Ορισμένα μέρη της συσκευής θερμαίνονται. Μην ακουμπάτε για να αποφύγετε
εγκαύματα.
Μην τροποποιείτε την συσκευή με κανέναν τρόπο.
Χρησιμοποιείτε μόνο δροσερό νερό για το γέμισμα.
Διατηρείτε το επίπεδο της στάθμης νερού μεταξύ των ενδείξεων MAX & MIN.
Απενεργοποιήστε την συσκευή πριν την αφαιρέσετε από τη βάση.
Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό.
Φροντίστε η συσκευή και η βάση της να μην βρέχονται.
Φροντίστε ο βραστήρας να εφαρμόζει καλά στη βάση.
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Πριν τη πρώτη χρήση, ξεπλύνετε το εσωτερικό της συσκευής με φρέσκο νερό.
1. Γεμίστε το δοχείο με νερό.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή επιλέγοντας τη θέση " ON ". Η φωτεινή ένδειξη ενεργοποιείται, και το νερό αρχίζει
να θερμαίνεται.
3. Μετά τον βρασμό, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
4. Σηκώστε το βραστήρα με προσοχή και αδειάστε το νερό σε ένα νεροχύτη προσέχοντας να μην σας ακουμπήσει
το βραστό νερό (κίνδυνος εγκαυμάτων).
5. Η συσκευή είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.

KATA TH ΧΡΗΣΗ
1. Τοποθετήστε τη βάση του ηλεκτρικού φορτιστή σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Γεμίστε τη συσκευή με φρέσκο νερό (χωρίς πρόσθετα).
Σημείωση : Μην γεμίσετε υπερβολικά τη συσκευή! Χρησιμοποιήστε τις ενδείξεις στάθμης νερού.
3. Τοποθετήστε το καπάκι.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση της.
5. Συνδέστε το μηχάνημα μόνο σε μία σωστά εγκατεστημένη πρίζα 220V~ 60Hz (ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση
που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε είναι ίδια με την αναγραφόμενη στη συσκευή. Λεπτομέρειες θα βρείτε
στην ετικέτα στη βάση της συσκευής).
6. Αλλάξτε τον διακόπτη στη θέση "1". Η λυχνία ελέγχου στο βραστήρα φέγγει, δείχνοντας ότι το νερό
θερμαίνεται.
7. Κατά το βρασμό η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
8. Σηκώστε τη συσκευή και ρίξτε το νερό σε ένα ασφαλές σκεύος.
Σημείωση : Προσέξτε για πιθανά εγκαύματα. Μην πιέζετε το καπάκι καθώς σερβίρετε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πριν τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή. Πάντα αποσυνδέετε την συσκευή και αφήνετέ την να κρυώσει
πριν τον καθαρισμό.
Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα σφουγγάρι ή ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
Μην βυθίζετε ποτέ το σώμα ή τη βάση της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό!
Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, μεταλλική βούρτσα ή άλλο αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
- Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι επαρκώς κρύα και στεγνή.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παροχή ρεύματος AC 220-240V 50/60Hz
Ισχύς
1850-2200W

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γειωμένη πρίζα και πρέπει να συνδεθεί σε αντίστοιχο
βύσμα.
Σημείωση: Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη γείωση ή την ηλεκτρική σύνδεση,
συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό.
Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
καθιστώντας δυνατή την εκκένωση του ρεύματος από το καλώδιο γείωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης και για να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους ηλεκτροπληξίας, μην
ανοίγετε το καπάκι. Επικοινωνήστε με ειδικευμένο τεχνικό για επισκευές.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους
απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται
προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:
EMC-Directive: 14 / 30 / EU
Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU
ErP Directive: 09 /125 / EC
CE Marking: 93 / 68 / EEC
RoHS Directive: 11 / 65 / EU & 15 / 863 / EU
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 944944 | Fax: 2310 944940
www.amiridis-savvidis.gr

