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SI Električni kotliček 
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
 ■ Osebe s  telesnimi ali duševnimi težavami, otroci stari 8 let in več, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo 

to napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene z  njenim varnim načinom uporabe, ter poznajo 
potencialne nevarnosti. Čiščenja in vzdrževanja naprave, ki ju praviloma opravlja uporabnik, ne smejo izvajati 
nenadzorovani otroci mlajši od 8 let. Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

 ■ Otroci naj se ne igrajo z napravo.
 ■ Preden električni kotliček priključite v  napajanje, preverite, da se napetost na podatkovni nalepki sklada 

z napetostjo v vtičnici.
 ■ Električni kotliček priključite le v ustrezno ozemljeno vtičnico.

Pozor:
Električni kotliček ni zasnovan za krmiljenje preko programirane naprave, zunanjega stikala s časovnim 
preklopom ali preko daljinskega upravljalnika.

 ■ Električni kotliček je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih krajih, kot so:
 –  kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
 –  hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
 –  objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom;
 –  kmetije.
 ■ Električnega kotlička ne uporabljajte zunaj.
 ■ Električnega kotlička ne postavljajte na okenske police ali na nestabilne površine. Vedno ga postavite na suho, 

ravno in stabilno površino.
 ■ Električnega kotlička nikoli ne uporabljajte v neposredni bližini kadi, tuša ali bazena.
 ■ Električni kotliček uporabljajte le skupaj s podnožjem, ki je bilo priloženo. Podnožja, ki je bilo priloženo, nikoli 

ne uporabljajte za druge vrste električnih kotličkov.
 ■ Pazite, da ob postavljanju ali odstranjevanju električnega kotlička na/s podnožja, ne polijete vode na priključek.
 ■ Električni kotliček uporabljajte le za gretje vode. 
 ■ Če v električni kotliček nalijete preveč vode, lahko odvečna vrela voda uhaja ven.
 ■ Električnega kotlička med vrenjem vode ne odpirajte, niti ga ne prestavljajte.

Pozor: 
Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb.

 ■ Ko je v električnem kotličku vroča voda, z njim ravnajte previdno.
 ■ Električni kotliček ima zaščito pred vklopom, če v njem ni vode.
 ■ Dokler električni kotliček deluje, ga ne pustite brez nadzora.
 ■ Površina grelnega elementa je zaradi preostale toplote po uporabi še vedno vroča.Ne dotikajte se vročih 

površin.  
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Pozor: Vroča površina
Med uporabo se ohišje naprave segreje. Ne dotikajte se vročih površin. Pri tem bi se lahko opekli.

 ■ Električni kotliček pred prestavljanjem ali čiščenjem vedno izključite iz vtičnice. 
 ■ Napravo očistite skladno z navodili v poglavju Čiščenje in vzdrževanje.
 ■ Električnega kotlička ne postavite na ali blizu električnega ali plinskega štedilnika, blizu odprtega ognja, ali 

kakšnih drugih naprav, ki so vir toplote. 
 ■ Poskrbite, da kontakti električnega priključka ne bodo prišli v stik z vodo ali vlago.
 ■ Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Poskrbite, da napajalni kabel ne bo visel čez rob mize ali 

se dotikal vročih površin. 
 ■ Vtikača nikoli ne vlecite iz vtičnice za napajalni kabel. To lahko poškoduje napajalni kabel ali vtičnico. Vtikač iz 

vtičnice povlecite tako, da ga trdno primete in počasi izvlečete ven.
 ■ Električnega kotlička, ki je padel na tla in so na njem vidne poškodbe ali pušča, ne uporabljajte.
 ■ Če je napajalni kabel poškodovan, vam ga lahko zamenjajo v strokovnem servisnem centru. Če sta napajalni 

kabel ali vtikač poškodovana, električnega kotlička ne smete uporabljati.
 ■ Da bi se izognili nevarnosti poškodb zaradi električnega udara, električnega kotlička ne popravljajte ali 

prilagajajte sami. Vsa popravila tega električnega kotlička morate prepustiti pooblaščenemu serviserju. 
S poseganjem v napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo vlaganje garancijskega 
zahtevka v primeru neustreznega delovanja naprave.
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GR Ηλεκτρικός βραστήρας 
Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που έχετε ήδη εμπειρία 
στη χρήση παρόμοιων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό 
το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.

 ■ Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του 
πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της 
συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ
A1 Καπάκι με κλείδωμα για ασφαλές κλείσιμο
A2 Στόμιο με αφαιρούμενο φίλτρο στο εσωτερικό 
A3 Βάση με κεντρικό σύνδεσμο
A4 Κουμπί για το άνοιγμα του καπακιού

A5 Ένδειξη στάθμης νερού
A6 Λαβή
A7 Διακόπτης I/0 (ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης)

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το βραστήρα και τη βάση του. 
2. Γεμίστε το βραστήρα με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού. Βράστε το νερό και αδειάστε το περιεχόμενο του 

βραστήρα. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία από δύο έως τρεις φορές. 

Σημείωση: 
Για να βράσετε νερό στο βραστήρα ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Χρήση του βραστήρα».

3. Ο ηλεκτρικός βραστήρας είναι τώρα έτοιμος για χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ
1. Ρυθμίστε το επιθυμητό μήκος του καλωδίου ρεύματος. Ωθήστε το καλώδιο ρεύματος μέσα στην εγκοπή της βάσης. Τοποθετήστε  

τη βάση σε σταθερή, επίπεδη και καθαρή επιφάνεια.
2. Γεμίστε το βραστήρα με την επιθυμητή ποσότητα νερού. Η στάθμη του νερού πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στην ένδειξη του ελάχιστου 

(0,7 l) και να μην υπερβαίνει την ένδειξη του μέγιστου (1,7 l). Μπορείτε να γεμίσετε το βραστήρα από το στόμιο ή από το άνοιγμα αφού 
ανοίξετε το καπάκι. Το καπάκι μπορεί να ανοιχθεί πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στη λαβή. Αφού γεμίσετε το βραστήρα με νερό, 
κλείστε το καπάκι και ωθήστε το προς τα κάτω, έτσι ώστε να ασφαλίσει στην κλειστή θέση.

Προειδοποίηση!
Μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα όταν είναι τοποθετημένος στη βάση. 
Αν γεμίσετε υπερβολικά τον ηλεκτρικό βραστήρα, τότε το βραστό νερό μπορεί να ξεχειλίσει.

3. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση. Εισαγάγετε το φις σε μια πρίζα ρεύματος. Ελέγξτε ότι το καπάκι του βραστήρα είναι κλειστό. 
4. Ενεργοποιήστε το βραστήρα θέτοντας το διακόπτη στη θέση Ι (Ενεργοποίηση). Ο διακόπτης θα φωτίσει.

Προσοχή:
Μην ενεργοποιείτε το βραστήρα όταν είναι άδειος. Η εσφαλμένη χρήση του βραστήρα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη 
διάρκεια ζωής του. Αν ενεργοποιήσετε κατά λάθος τον ηλεκτρικό βραστήρα χωρίς νερό, ο θερμοστάτης, αφού φτάσει σε μια 
συγκεκριμένη θερμοκρασία, θα διακόψει το ηλεκτρικό κύκλωμα και η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη θα σβήσει. Ο βραστήρας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από μερικά λεπτά, αφού κρυώσει το θερμαινόμενο κάτω μέρος που είναι κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο ατσάλι.

5. Μόλις το νερό ξεκινήσει να βράζει, ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη θα απενεργοποιηθεί. 
Πριν αφαιρέσετε το βραστήρα από τη βάση, ελέγξτε ότι έχει απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αν δεν έχει απενεργοποιηθεί αυτόματα, 
απενεργοποιήστε τον χειροκίνητα θέτοντας το διακόπτη στη θέση 0 (Απενεργοποίηση).

Σημείωση: 
Η λειτουργία του βραστήρα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή θέτοντας το διακόπτη στη θέση 0 (Απενεργοποίηση).

6. Ρίξτε το βρασμένο νερό σε ένα δοχείο, φλιτζάνι ή κούπα που έχετε ετοιμάσει. Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας παραμένει σε κατακόρυφη 
θέση όταν τον μεταφέρετε, και ιδιαίτερα αν τον έχετε γεμίσει πλήρως μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης. 

 Αν θέλετε να ανοίξετε το καπάκι για να ξαναγεμίσετε το βραστήρα, αδειάστε πρώτα όλο το περιεχόμενό του για να μην υποστείτε 
εγκαύματα από τον ατμό που θα εξέλθει. 

7. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του βραστήρα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Αδειάστε το βραστήρα και αφήστε τον 
να κρυώσει.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Αφαιρείτε τακτικά τα άλατα νερού από το εσωτερικό του βραστήρα, ανάλογα με το πόσο συχνά τον χρησιμοποιείτε. Κατά τη συνηθισμένη 
χρήση του βραστήρα (3 έως 5 φορές ανά ημέρα), συνιστάται η αφαίρεση αλάτων νερού:

 –  μία φορά το μήνα σε περιοχές με σκληρό και πολύ σκληρό νερό, 
 –  μία φορά κάθε δύο ή τρεις μήνες σε περιοχές με νερό μικρής και μέτριας σκληρότητας. 
 ■ Για την αφαίρεση αλάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

 –  8% λευκό ξίδι, διαθέσιμο στα καταστήματα. Τοποθετήστε ½ l ξύδι στο βραστήρα και αφήστε το να δράσει για 2 ώρες χωρίς να το 
βράσετε. Στη συνέχεια, αδειάστε το βραστήρα και πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά, βράστε καθαρό νερό τέσσερις ή πέντε φορές.

 –  Κιτρικό οξύ. Βράστε 1 l νερό στο βραστήρα και μέσα στο βρασμένο νερό προσθέστε 30 g κιτρικού οξέος και αφήστε το διάλυμα να 
δράσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, αδειάστε το βραστήρα και πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά, βράστε καθαρό νερό τέσσερις 
ή πέντε φορές.

 ■ Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη του ηλεκτρικού βραστήρα, χρησιμοποιήστε στεγνό πανί ή πανί εμποτισμένο σε ήπιο διάλυμα 
ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού πιάτων, σκουπίστε την επιφάνεια με ελαφρώς υγρό πανί και 
έπειτα σκουπίστε τη για να στεγνώσει.

 ■ Για να καθαρίσετε τη βάση, χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό πανί.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά που προκαλούν διαβρώσεις, βενζίνη, διαλύτες κ.λπ. για τον καθαρισμό του βραστήρα και της 
βάσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομαστική τάση ........................................................................................................................................................................................................................ 220−240 V
Ονομαστική συχνότητα  ...............................................................................................................................................................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .............................................................................................................................................................................................. 1 850–2 200 W
Χωρητικότητα ............................................................................................................................................................................................................................................ 1,7 l

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά  
ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, 
ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την 
αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.
Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. 

Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποιον υπεύθυνο συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου 
απορριμμάτων.
Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης  
ή τον προμηθευτή σας.
Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.

Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.


