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1 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ1 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΙΝ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ:

1. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η οικιακή τάση τροφοδοσίας είναι σύμφωνη με την ονομαστική
τάση της συσκευής και χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με γειωμένη πρίζα.

2. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από άλλες οικιακές συσκευές που παράγουν

θερμότητα και εύφλεκτα αντικείμενα.

4. Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά, για να αποφύγετε το

εγκαύματα ή το ηλεκτρικό σοκ.
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CAUTIONS 2
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό.

-- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να βυθίζεται στο νερό.

-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)

με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και

γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής

από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

-- - Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη

συσκευή.

-- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοιους εξειδικευμένα άτομα,

προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για βρασμό / θέρμανση νερού και δεν πρέπει να

χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα ή τη θέρμανση οποιουδήποτε φαγητού.

2. Ομοίως, η βάση ισχύος που παρέχεται με αυτόν τον βραστήρα δεν πρέπει να

χρησιμοποιείται με άλλα προϊόντα.

3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει σωστά τον διακόπτη λειτουργίας.

4. Κατά τη διάρκεια γεμίσματος με νερό, η στάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστης στάθμη

νερού.

5. Αυτή η συσκευή διαθέτει συσκευή προστασίας κατά το στεγνό βρασμό, ωστόσο ο χρήστης πρέπει

να λαμβάνει προφυλάξεις για να αποφευχθεί αυτό, έτσι ώστε να παραταθεί η διάρκεια ζωής της

συσκευής.

6. Κατά τη λειτουργία, η επιφάνεια του σώματος του βραστήρα θα γίνει πολύ ζεστή. Μόνο αγγίξτε,

κρατήστε ή σηκώστε το βραστήρα από τη λαβή του.
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Οι χρήστες πρέπει να συμμορφωθούν με τα παραπάνω μέτρα
ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή θάνατος.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αν ο βραστήρας χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,
είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε το βραστήρα με νερό στο μέγιστο επίπεδο,

στη συνέχεια βράστε το νερό μία ή δύο φορές για να το καθαρίσετε και στη συνέχεια χύστε το νερό .
Αυτό το νερό πρέπει να απορριφθεί και να μην πιει.

1. Ανοίξτε το καπάκι του βραστήρα, αφαιρέστε το βραστήρα από τη βάση ισχύος και τοποθετήστε το με καθαρό
νερό.
Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν υπερβαίνει τη μέγιστη στάθμη νερού, αλλά βεβαιωθείτε ότι είναι υψηλότερο από
το ελάχιστο επίπεδο.

2. Κλείστε σωστά το καπάκι του βραστήρα και τοποθετήστε το στη βάση ισχύος.
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3. Εισάγετε το φις στην παροχή ρεύματος και πατήστε το διακόπτη για να αρχίσει να βράζει.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει.

4. Αφού βράσει, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

5. Ανασηκώστε το βραστήρα νερού από τη βάση ισχύος και ρίξτε νερό για να πιείτε
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6. Βράζετε μόνο το νερό που χρειάζεστε. Πολύ νερό μπορεί να προκαλέσει άχρηστα
σκουπίδια.

7. Εάν ο βραστήρας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, χύστε το
υπόλοιπο νερό και αφήστε το βραστήρα να στεγνώσει.

8. Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό μέρος του βραστήρα και το φις και η πρίζα είναι στεγνά
πριν τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ
Το σώμα και η βάση του βραστήρα δεν μπορούν να καθαριστούν τοποθετώντας τα στο νερό.
Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του βραστήρα, το ορυκτό ίζημα στο εσωτερικό του βραστήρα

θα πρέπει να καθαρίζεται σε τακτική βάση. Πριν από τον καθαρισμό, πρέπει να αποσυνδεθείτε από

την παροχή ρεύματος και να βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας έχει κρυώσει.
Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του βραστήρα ή την εξωτερική του επιφάνεια με χαλύβδινο σύρμα ή
χημικά απορρυπαντικά.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
1. Γεμίστε το βραστήρα με 0,5 λίτρα βρώσιμο λευκό ξύδι και αφήστε το για περισσότερο από 1 ώρα.
2. Αδειάστε το ξίδι από το βραστήρα και καθαρίστε το υπολειμματικό ίζημα με ένα υγρό πανί.
3. Γεμίστε το βραστήρα με νερό, βράστε το και στη συνέχεια χύστε το νερό. Ξεπλύνετε το βραστήρα

με καθαρό νερό 4 ή 5 φορές. Στη συνέχεια, ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά κανονικά.
4. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε την παραπάνω λειτουργία πολλές φορές.
5. Η εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα μπορεί να σκουπιστεί με ένα υγρό πανί.
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Πρόβλημα Πιθανή λύση

Ο βραστήρας και η ενδεικτική λυχνία

δεν λειτουργούν όταν ο διακόπτης

λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος

• Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι σωστά

τοποθετημένος στη βάση και ότι η βάση είναι
συνδεδεμένη με μια ηλεκτρική πρίζα που

λειτουργεί.
• Εάν το πρόβλημα παραμένει,
επικοινωνήστε με την υποστήριξη

πελατών.

Το νερό βράζει, αλλά ο διακόπτης

λειτουργίας και η ενδεικτική λυχνία

δεν σβήνουν.

• Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης δεν
λειτουργεί σωστά εάν το καπάκι δεν είναι εντελώς
κλειστό. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος,
αφήστε το βραστήρα να κρυώσει και, στη συνέχεια,
βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι σωστά ασφαλισμένο
στη θέση του.
• Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με

την υποστήριξη πελατών.

Ο βραστήρας δεν ανάβει. • Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι σωστά
τοποθετημένος στη βάση και ότι η βάση είναι
συνδεδεμένη με μια ηλεκτρική πρίζα που
λειτουργεί.

• Το νερό ή τα υπολείμματα στον πάτο του βραστήρα
ή στη βάση μπορεί να παρεμποδίσουν τη λειτουργία
του βραστήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο πυθμένας του
βραστήρα και της βάσης είναι στεγνά και
απαλλαγμένα από συντρίμμια.
• Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με
την υποστήριξη πελατών.
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