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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

     

 

1. Στόμιο 

2. Καπάκι 

3. Διακόπτης ανοίγματος για το καπάκι 

4. Χειρολαβή 

5. Διακόπτης λειτουργίας On/Off 

6. Ένδειξη στάθμης νερού 

7. Αποσπώμενη βάση 

8. Καλώδιο 

 

 



  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  

 

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη βασικές 

προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των ακολούθων: 

 

1. Απαγορεύεται η αντικατάσταση του καλωδίου από το χρήστη. Σε περίπτωση 

φθοράς του καλωδίου, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα 

σέρβις της εταιρείας για έλεγχο και επιδιόρθωση. 

2. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

και παιδιών) με μειωμένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαμηλή νοητική ικανότητα ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης. Η χρήση της συσκευής από τα παραπάνω άτομα 

επιτρέπεται μόνο υπό την επίβλεψη και οδηγία κάποιου ατόμου υπευθύνου για την 

ασφάλειά τους.   

3. Βραστό νερό και ατμός μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.  

Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. 

4. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη βάση με την οποία συνοδεύεται.  

5. Πριν βάλετε το φις στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην 

ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος αντιστοιχεί με την τάση του 

ηλεκτρικού σας δικτύου. Σε περίπτωση που η τάση δεν αντιστοιχεί μη 

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

6. Για την αποφυγή τραυματισμού μη βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση του σε νερό ή 

άλλο υγρό. Το νερό δεν πρέπει να εισέρχεται στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.  

7. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Μην 

αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν λειτουργεί κοντά σε παιδιά. 

8. Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής θερμαίνεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Μην 

αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Μην ανασηκώνετε τη συσκευή από το 

καπάκι. Χρησιμοποιείτε πάντα τη χειρολαβή. 

9. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση Off και ότι έχετε βγάλει το 

φις από την πρίζα πριν το καθαρισμό και όταν δεν λειτουργείτε τη συσκευή.  

10. Προσοχή στον ατμό που εξέρχεται από το στόμιο και το καπάκι, ειδικά κατά το 

γέμισμα. 

 11. Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη 

συσκευή για άλλο σκοπό πέρα από αυτόν που προορίζεται. 

  

12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 

13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας  π.χ φούρνους. 

14. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από γωνίες τραπεζιού ή πάγκου. Επίσης μην 

το αφήνετε να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες ή να μπερδευτεί.  

 15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο ή φις ή αν για κάποια 

αιτία έχει παρουσιάσει βλάβη. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο για το εντοπισμό τυχόν 

φθοράς.  

 



  

16. Μην ανοίγετε το καπάκι κατά τη διάρκεια βρασμού.  

17. Μην υπερχειλίζετε την κανάτα. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά την 

ένδειξη ΜΑΧ που αναγράφεται στη συσκευή. Εάν ο βραστήρας υπερχειλίσει, υπάρχει 

κίνδυνος το βρασμένο νερό να εκτοξευθεί.  

18. Για την αποφυγή ατυχήματος λόγω του ατμού, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία 

τοποθετήστε το στόμιο του βραστήρας σε αντίθετη κατεύθυνση από εσάς, τοίχους ή 

έπιπλα.   

19. Η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήματα που επισκευάζονται. Προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί για οικιακή χρήση και παρόμοιες χρήσεις όπως σε κουζίνες προσωπικού, 

σε καταστήματα, σε γραφεία και σε άλλα εργασιακά περιβάλλοντα όπως αγροκτήματα, 

επίσης από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ ή άλλους οικιακούς χώρους. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

 

1.Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το βραστήρα και τη βάση του. Πριν την 

πρώτη χρήση ή εάν η συσκευή παρέμεινε εκτός χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα,  

γεμίστε τη με νερό μέχρι το σημείο max και βράστε το. Στη συνέχεια αδειάστε το 

βρασμένο νερό και ξεπλύνετε το με κρύο νερό. 

2. Πριν βάλετε το φις στην πρίζα βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας 

εγκατάστασης αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην ταμπέλα των τεχνικών 

χαρακτηριστικών της συσκευής.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

1. Βγάζετε πάντα το βραστήρα από τη βάση του πριν το γέμισμα. 

2. Ανοίξτε το καπάκι. 

3. Γεμίστε το βραστήρα με κρύο νερό μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX που 

αναγράφονται στο δείκτη στάθμης νερού. 

4. Κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση του. Βεβαιωθείτε ότι το 

καπάκι έχει κλείσει καλά πριν αρχίσει ο βρασμός. 

5. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση του. 

6. Βάλτε το φις στην πρίζα και πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη λειτουργίας.  

7. Για να αρχίσει ο βρασμός πιέστε προς τα κάτω το διακόπτη λειτουργίας On/Off. 

8. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει και θα αρχίσει ο βρασμός. ΜΗΝ 

ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΝ Ο ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. 

9. Όταν ολοκληρωθεί ο βρασμός, η φωτεινή ένδειξη σβήνει και διακόπτεται αυτόματα 

η λειτουργία. 

10. Το βράσιμο νερού μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή θέτοντας το διακόπτη 

λειτουργίας στη θέση OFF. 

 11. Μετά την αυτόματη διακοπή λειτουργίας του βραστήρα, μπορεί να υπάρξει μια 

μικρή καθυστέρηση πριν να μπορέσει να προβεί ξανά σε βρασμό. Αυτό συνήθως δεν 

κρατά περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα.  

 12.Η συσκευή διαθέτει σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας που ενεργοποιείται 

όταν κατά τη διάρκεια λειτουργίας, δεν υπάρχει καθόλου ή πολύ λίγο νερό στο 

βραστήρα. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού στην κανάτα δεν βρίσκεται κάτω από 

την ένδειξη ΜΙΝ. Όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτόματης διακοπής, θα πρέπει να 

βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα και να περιμένετε να κρυώσει τελείως (15 λεπτά) 



  

πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 

1. Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν το 

καθαρισμό ή την αποθήκευση. 

2. Μη βυθίζετε κανένα μέρος τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 

3. Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος του βραστήρα με ένα βρεγμένο πανί. Σκουπίστε καλά. 

Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά καθαριστικά γιατί θα διαβρώσουν την επιφάνεια 

της συσκευής. 

4.Μετά από ένα χρονικό διάστημα, άλατα μπορεί να συσσωρευτούν μέσα στον 

βραστήρα. Για να τα αφαιρέσετε, γεμίστε τον βραστήρα μέχρι τη μέση με κρύο νερό 

και προσθέστε το χυμό ενός λεμονιού. Στη συνέχεια, βράστε το νερό με το χυμό 

λεμονιού και αφήστε το να δράσει για 15 λεπτά πριν το αδειάσετε. Επαναλάβετε τη 

διαδικασία αυτή αρκετές φορές χρησιμοποιώντας μόνο κρύο νερό. 

 

 

 

 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά 

απορρίμματα. 

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι 

δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η 

διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών 

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση 

καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής 

χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου 

απορριμμάτων. 

 


