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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Διαβάστε και κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
 
 Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά τις 

οδηγίες χρήσης. 
 Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης, το πιστοποιητικό της εγγύησης, 

την απόδειξη αγοράς και, αν είναι δυνατόν, το κιβώτιο με τη 
συσκευασία. 

 Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή και όχι για 
επαγγελματική χρήση. 

 Να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αποσυνδέετε το φις από 
την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Όταν 
αποσυνδέετε το καλώδιο, να το τραβάτε από το φις. Μην 
τραβάτε το ίδιο το καλώδιο. 

 Να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν συνδέσετε κάποιο 
εξάρτημα, πριν τον καθαρισμό της ή αν παρουσιαστεί 
οποιαδήποτε δυσλειτουργία. 

 Κρατήστε τη συσκευή, τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ μακριά 
από τα παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση κοντά 
στη συσκευή. 

 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης, εκτός και αν έχουν επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί 
οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά 
πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μένουν μακριά από τη 
συσκευή και να τους απαγορεύεται να παίζουν μαζί της. 

 Να εξετάζετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για φθορές. Να 
ελέγχετε ότι η συσκευή και τα εξαρτήματά της λειτουργούν 
κανονικά. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε φθορά στη συσκευή ή εάν 
η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, σταματήστε αμέσως τη 
χρήση της. 

 Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Η 
επισκευή πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους τεχνικούς. 

 Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από θερμότητα, 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία, νερό, υγρασία, αιχμηρές επιφάνειες 
κλπ. 

 Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Μην συνδέετε 
ασύμβατα προϊόντα. 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 
 Η βάση και το εξωτερικό της συσκευής δεν είναι ανθεκτικά στο 

νερό. Να τα διατηρείτε πάντοτε στεγνά. 
 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η συσκευή να βυθίζεται σε 

νερό ή άλλο υγρό, ή να έρχεται σε επαφή με υγρά. Μην 
χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια. Εάν η 
συσκευή βραχεί ή υγρανθεί, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο 
από την πρίζα. ΜΗΝ βάζετε τα χέρια σας στο νερό. 

 Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό για τον οποίο 
προορίζεται. 

 Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων) με μειωμένες φυσικές, 
αντιληπτικές ή λειτουργικές δυνατότητες, ή με έλλειψη πείρας 
και γνώσης, εκτός και αν επιτηρούνται από κάποιον υπεύθυνο 
για την ασφάλεια τους. 



 Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη 
συσκευή.  

 Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό 
με την παρεχόμενη βάση 

 Προσοχή: Σε περίπτωση υπερπληρωσης του βραστήρα καυτό 
νερό μπορεί να πεταχτεί έξω. 

 Το καλώδιο παροχής ρεύματος θα πρέπει να ελέγχεται συχνά 
για σημάδια φθοράς. Σε περίπτωση φθοράς, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί είτε από κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
κέντρο, είτε από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να 
αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. 

 
Ειδικές προφυλάξεις ασφαλείας για τη συσκευή 
 
 Να γεμίζετε τη συσκευή μόνο με κρύο νερό. 
 Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ των ενδείξεων MAX 

(μέγιστη) και MIN (ελάχιστη). 
 Να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την απομακρύνετε από τη 

βάση της. 
 Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο. 
 Η βάση και το εξωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να 

βρέχονται. 
 Το σώμα της συσκευής πρέπει να εφαρμόζει στη βάση της. 
 
Γνωριμία με τη συσκευή 
 

 
 
Πρώτη χρήση 
 
 Πριν χρησιμοποιήσετε το βραστήρα για πρώτη φορά, γεμίστε 

τον με κρύο νερό, χωρίς άλλα πρόσθετα και βράστε το. 
Επαναλάβετε τη διαδικασία δύο φορές. 

 
Χρήση του βραστήρα 
1. Τοποθετήστε τον βραστήρα σε επίπεδη επιφάνεια 
2. Για να γεμίσετε το βραστήρα, αφαιρέστε τον από τη βάση και 
ανοίξτε το καπάκι, πατώντας το κουμπί. Γεμίστε το βραστήρα με 
την επιθυμητή ποσότητα νερού και κλείστε το καπάκι. Εναλλακτικά 
μπορείτε να γεμίσετε το βραστήρα από το στόμιο. Το επίπεδο 



νερού δεν πρέπει να ξεπερνάει το ΜΑΧ ή να είναι κάτω από το 
επίπεδο ΜΙΝ. Αν τοποθετήσετε πολύ μικρή ποσότητα νερού ο 
βραστήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί πριν βράσει το νερό. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το νερό δεν πρέπει να ξεπερνάει το μέγιστο 
επίπεδο, καθώς το νερό μπορεί να πεταχτεί έξω κατά το 
βράσιμο. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σωστά 
τοποθετημένο πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα. 
3. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση. 
4. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή. Πατήστε το κουμπί On/Off 
και θα φωτίσει η φωτεινή ένδειξη. Ο βραστήρας θα ξεκινήσει το 
βράσιμο και όταν το νερό βράσει ο βραστήρας θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το 
βραστήρα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια λειτουργίας, με το 
διακόπτη On/Off. Αν θέλετε να συνεχιστεί η λειτουργία, πατήστε 
πάλι το κουμπί On/Off. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης On/Off δεν 
παρεμποδίζεται από εμπόδια και το καπάκι είναι καλά 
κλεισμένο. Ο βραστήρας δεν απενεργοποιείται αν ο 
διακόπτης παρεμποδίζεται ή αν το καπάκι είναι ανοιχτό. 
5. Ανασηκώστε το βραστήρα από τη βάση του και ρίξτε το νερό. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ρίχνετε το 
νερό από το βραστήρα, καθώς το βραστό νερό μπορεί να 
προκαλέσει εγκαύματα. Επίσης μην ανοίγετε το καπάκι του 
βραστήρα αν το νερό μέσα είναι καυτό. 
6. Ο βραστήρας δεν θα ενεργοποιηθεί ξανά μέχρι να πατηθεί το 
κουμπί On/Off. Ο βραστήρας μπορεί να αποθηκευτεί στη βάση 
του όσο δε χρησιμοποιείται. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να αποσυνδέετε το βραστήρα από την 
παροχή, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. 

 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 
ΜΠΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ 
Αν κατά λάθος βάλετε σε λειτουργία το βραστήρα χωρίς νερό, ο 
βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αν αυτό συμβεί, 
αφήστε το βραστήρα να κρυώσει πριν τον γεμίσετε με νερό. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή και να την 
αφήνετε να κρυώσει πριν τον καθαρισμό. 
1. Ποτέ μη βυθίζετε το βραστήρα, το καλώδιο ή τη βάση του στο 
νερό, και μην αφήνετε υγρασία να έρχεται σε επαφή με αυτά τα 
μέρη. 
2. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια με ένα νωπό πανί. Μη 
χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά. 
3. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο. 
Για μεγαλύτερη ευκολία, αφαιρέστε το φίλτρο και τοποθετήστε το 
ξανά στη θέση του μετά τον καθαρισμό. 



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή διαβρωτικά 
καθαριστικά για την εξωτερική επιφάνεια για να μη χαθεί η 
λάμψη της συσκευής. 
4. Όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή, το καλώδιο μπορεί να 
αποθηκευτεί στο κάτω μέρος της συσκευής. 
 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 
Ο βραστήρας πρέπει να καθαρίζεται από τα άλατα σε τακτά 
χρονικά διαστήματα καθώς η ύπαρξη αλάτων μπορεί να μειώσει 
την απόδοση της συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο 
εμπορικό προϊόν που προορίζεται για αυτό το σκοπό και να το 
εφαρμόσετε σύμφωνα με τις οδηγίες. Εναλλακτικά μπορείτε να 
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα και να χρησιμοποιήσετε 
άσπρο ξύδι. 
1. Γεμίστε το βραστήρα με 3 φλυτζανάκια άσπρο ξύδι και μετά 
προσθέστε τόσο νερό, μέχρι να καλυφθεί ο πυθμένας του 
βραστήρα πλήρως. Αφήστε το διάλυμα για ολόκληρο βράδυ. 
2. Μετά, απομακρύνετε το διάλυμα από το βραστήρα, γεμίστε με 
κρύο νερό και βάλτε το βραστήρα σε λειτουργία. Επαναλάβετε 
αρκετές φορές μέχρι να φύγει η μυρωδιά από το ξύδι. 



 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
Α.Μ.Π. 00510 
  Π.Δ. 117/2004                                                                                                                       

             
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 
CE Marking: 93 / 68 / EEC 
RoHS Directive: 11 / 65 / EU 
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο  
www.amiridis-savvidis.gr 
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 
www.amiridis-savvidis.gr 
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