

ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΒΡΑΣΗΡΑ – ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΦΑΛΔΙΑ
ΓΙΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΣΙ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΡΙΝ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΔΣΔ ΣΗ
ΤΚΔΤΗ ΠΡΩΣΗ ΦΟΡΑ.
Γηαβάζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο πξνζεθηηθά, θαζώο ζαο παξέρνπλ ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο αζθαιείαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε θαη ζαο βνεζνύλ λα
απνθύγεηε πηζαλά αηπρήκαηα.
Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπαζία θαη ζηγνπξεπηείηε όηη ε ζπζθεπή είλαη άζηθηε, πξνζέρνληαο
ηδηαίηεξα ην θαιώδην παξνρήο ξεύκαηνο. Σα κέξε ηεο ζπζθεπαζίαο (πιαζηηθέο
ζαθνύιεο, πνιπζηπξέλην θ.η.ι.) δελ πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα ζε παηδηά γηα λα
πξνζηαηεπηνύλ από πεγέο πηζαλνύ θηλδύλνπ.
πληζηάηαη λα κελ πεηάηε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ζηα ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ αιιά λα ηα
απνξξίπηεηε ζε εηδηθνύο ρώξνπο ζε ζπλεξγαζία κε ην δήκν ζαο.
Πξηλ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζηγνπξεπηείηε όηη ε ηάζε ηνπ ξεύκαηνο είλαη θαηάιιειε γηα
ηε ζπζθεπή κε βάζε ηελ εηηθέηα ηεο.
Δάλ ην θηο ηεο ζπζθεπήο δελ ηαηξηάδεη ζηελ πξίδα, δώζηε ην γηα αληηθαηάζηαζε κόλν ζε
εμεηδηθεπκέλν ηερληθό, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίζεη επηπιένλ όηη ηα θαιώδηα ηεο πξίδαο
είλαη θαηάιιεια γηα ηελ απνξξόθεζε ηζρύνο ηεο ζπζθεπήο ζαο.
Πνηέ κελ ηξαβήμεηε ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο γηα λα απνζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή.

ηγνπξεπηείηε όηη ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο δελ έξρεηαη πνηέ ζε επαθή κε θαπηέο ή
αηρκεξέο επηθάλεηεο. Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή εάλ ην θαιώδην έρεη ππνζηεί δεκηά.
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν επηζθεπαζηή ή παξόκνηα εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο ώζηε λα
απνηξαπεί νπνηαδήπνηε δεκηά.
πλδέζηε ηε ζπζθεπή απνθιεηζηηθά ζε ελαιιαζζόκελν ξεύκα.
Γεληθά, ε ρξήζε κεηαζρεκαηηζηώλ γηα δηαθνξεηηθέο πξίδεο θαη/ή επεθηάζεηο δε
ζπληζηώληαη. Δάλ είλαη απαξαίηεην, παξαθαιώ ρξεζηκνπνηείζηε κόλν απινύο ή
πνιιαπινύο κεηαζρεκαηηζηέο θαη επεθηάζεηο ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο
αζθαιείαο ζε ηζρύ, εμαζθαιίδνληαο όηη ην όξην ηεο δπλαηόηεηαο απνξξόθεζεο πάλσ
ζηνπο απινύο κεηαζρεκαηηζηέο θαη ηηο επεθηάζεηο θαη ην αλώηαην όξην ηζρύνο πάλσ
ζηνλ πνιιαπιό κεηαζρεκαηηζηή δελ ππεξβαίλνληαη.
Απηή ε ζπζθεπή πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εηδηθή ηεο ρξήζε.
Οπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ζεσξείηαη αθαηάιιειε θαη θαη’ επέθηαζε επηθίλδπλε. Ο
θαηαζθεπαζηήο δελ είλαη ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δεκηά πξνθύςεη από αθαηάιιειε,
ιαλζαζκέλε ή απξόζεθηε ρξήζε.
Γηα λα απνθύγεηε ηνλ θίλδπλν εγθαύκαηνο, ζπληζηάηαη λα μεηπιίμεηε πιήξσο ην θαιώδην
ηνπ ξεύκαηνο θαη λα βγάιεηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα, όηαλ δε ρξεζηκνπνηείηαη.
Πξηλ ην θαζάξηζκα απνζπλδέεηε πάληα ηε ζπζθεπή.
Γηα λα πξνζηαηεπηείηε από ειεθηξνπιεμία, κε βπζίδεηε ην θαιώδην, ην θηο ή
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπήο ζην λεξό ή ζε άιια πγξά.
Μελ θξαηάηε ηε ζπζθεπή κε βξεγκέλα ρέξηα ή πόδηα.
Μελ θξαηάηε ηε ζπζθεπή κε γπκλά πόδηα.
Μελ εθζέηεηε ηε ζπζθεπή ζε θαηξηθέο ζπλζήθεο όπσο βξνρή, άλεκν, ρηόλη, ραιάδη.
Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή θνληά ζε εθξεθηηθά, πνιύ εύθιεθηα πιηθά, αέξηα,
θιόγεο, ζπζθεπέο ζέξκαλζεο.
Μελ επηηξέπεηε ζε παηδηά, άηνκα κε αλαπεξία ή ζε νπνηνλδήπνηε άπεηξν ή ρσξίο
ηερληθή ηθαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζπζθεπή ρσξίο επίβιεςε. Η απζηεξή επίβιεςε
είλαη απαξαίηεηε όηαλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ή από παηδηά.
ηγνπξεπηείηε όηη ηα παηδηά δελ παίδνπλ κε απηή ηε ζπζθεπή.
Δάλ απνθαζίζεηε λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε άιιν ηε ζπζθεπή, θάληε ηελ κε
επηζθεπάζηκε θόβνληαο απιώο ην θαιώδηό ηεο αθνύ ην βγάιεηε από ηελ πξίδα. Δπίζεο
κεηαηξέςηε ζε κε επηζθεπάζηκα όια ηα επηθίλδπλα κέξε, εηδηθά γηα παηδηά πνπ ζα
κπνξνύζαλ λα παίμνπλ κε ηε ζπζθεπή.
ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ
Ο βξαζηήξαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε θαηάιιειε επηθάλεηα.
Φηηάμηε κόλν βξαζηό λεξό.
Μελ ελεξγνπνηείηε ηνλ βξαζηήξα ρσξίο λα θιείζεηε ην θαπάθη.
Απελεξγνπνηείηε ηνλ βξαζηήξα κε ηνλ δηαθόπηε πξηλ ηνλ αθαηξέζεηε από ηελ βάζε.
Πνηέ κε βπζίδεηε κέξε ηνπ βξαζηήξα ζε λεξό ή άιια πγξά.
Με γεκίδεηε ηνλ βξαζηήξα θάησ από ηε ΜΙΝ ζηάζκε ή πάλσ από ηε ΜΑΥ.
Πξηλ ηελ πξώηε ρξήζε, βεβαησζείηε όηη έρεηε μεβγάιεη ζσζηά ηνλ βξαζηήξα.
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Α. Καπάθη

Β. ηόκην εηζόδνπ-εμόδνπ λεξνύ
C. Λαβή
D. Έλδεημε ζηάζκεο λεξνύ
Δ. Μνλάδα
F. Γηαθόπηεο on/off
G. Δλδεηθηηθή ιπρλία
Η. Βάζε

ΣΡΟΠΟ ΥΡΗΗ
Σνπνζεηήζηε ηνλ βξαζηήξα ζε ζηαζεξή θαη άδεηα
επηθάλεηα.
Αθαηξέζηε ηε κνλάδα (Δ) από ηελ βάζε (H) θαη
γεκίζηε ηε λεξό, ηεξώληαο ηηο ζηάζκεο ΜΙΝ. θαη
ΜΑΥ. όπσο αλαγξάθνληαη ζηελ έλδεημε ζηάζκεο λεξνύ (D). Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε λεξό
είηε αλνίγνληαο ην θαπάθη (α) είηε απεπζείαο από ην ζηόκην (Β). Κιείζηε ην θαπάθη θαη
ηνπνζεηήζηε ηνλ βξαζηήξα ζηε βάζε. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα.
Πηέζηε ηνλ δηαθόπηε on/of (F) πξνο ηα θάησ θαη ν βξαζηήξαο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία. Η
ελδεηθηηθή ιπρλία (G) αλάβεη. Όηαλ ν δηαθόπηεο θαη ην θσο ζβήζνπλ, ην λεξό είλαη έηνηκν
γηα ρξήζε.
εθώζηε ηνλ βξαζηήξα κόλν από ηε ιαβή (C). Ο βξαζηήξαο θαίεη πνιύ θαη δελ πξέπεη λα
ην αγγίδεηε απεπζείαο κε ηα ρέξηα.
Απνζπλδέζηε ην θηο από ηελ πξίδα.
ΚΑΘΑΡΙΜΟ
 Απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα
 Αθήζηε ηνλ βξαζηήξα λα θξπώζεη θαη θαζαξίζηε ηνλ κε λσπό ζθνπγγάξη
 Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε ζθιεξό ζθνπγγάξη γηα λα ηνλ θαζαξίζεηε
 Καζαξίδεηε ζπζηεκαηηθά, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα εάλ ην λεξό είλαη ζθιεξό ή
πεξηζζόηεξεο θνξέο εάλ ην λεξό είλαη πνιύ ζθιεξό.
Γηα λα αθαηξέζεηε ηα άιαηα, ρξεζηκνπνηήζηε
Λεπθό μύδη 8°:
Γεκίζηε ηε δεμακελή κε ½ ιίηξν μύδη.
Αθήζηε ην πεξίπνπ γηα κία ώξα ρσξίο λα ην δεζηάλεηε.
Αδεηάζηε ηε δεμακελή θαη μεβγάιεηε 5 ή 6 θνξέο.
Δπαλαιάβεηε εάλ είλαη αλαγθαίν.
Κηηξηθό νμύ:
Βξάζηε 1 ιίηξν λεξό – πξνζζέζηε 25γξ θηηξηθό νμύ θαη αθήζηε ην γηα 15 ιεπηά.
Αδεηάζηε ηνλ βξαζηήξα θαη μεβγάιεηε 5 ή 6 θνξέο.
Δπαλαιάβεηε εάλ είλαη αλαγθαίν.
Με ρξεζηκνπνηείηε άιιεο κεζόδνπο ή θαζαξηζηηθά γηα λα αθαηξέζεηε ηα αιάηα.
ε πεξίπησζε πνπ:
Υξεζηκνπνηεζεί άδεηνο

Ο βξαζηήξαο είλαη αλακκέλνο αιιά ρσξίο λεξό κέζα ή ηα άιαηα ελεξγνπνηνύλ ην ζύζηεκα
αζθαιείαο θαη κπινθάξεη ε ζπζθεπή: αθήζηε ηνλ βξαζηήξα λα θξπώζεη θαη γεκίζηε ηνλ κε λεξό.
Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ δηαθόπηε γηα λα ηνλ αλάςεηε: ν βξαζηήξαο μεθηλά θαη πάιη κεηά από πεξίπνπ
15 ιεπηά.
Σν λεξό κπξίδεη «θαηλνύξγην»
Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ε ζπζθεπή είλαη θαηλνύξγηα. Όηαλ ηε ρξεζηκνπνηείηε γηα πξώηε θνξά ξίμηε
λεξό αξθεηέο θνξέο. Δάλ ην πξόβιεκα παξακέλεη, γεκίζηε ηνλ βξαζηήξα έσο ηελ έλδεημε ΜΑΥ. θαη
πξνζζέζηε 2 θνπηαιηέο καγεηξηθή ζόδα.
Βξάζηε ην, αδεηάζηε ην λεξό θαη μεβγάιεηε ηε κνλάδα.

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Ιζρύο: 1850-2200W
Σξνθνδνζία: 220-240V ~ 50/60Hz

Γηα θάζε ιόγν βειηίσζεο, ε Beper δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ή λα
βειηηώζεη ην πξντόλ ρσξίο εηδνπνίεζε.
Η επξσπατθή νδεγία 2011/65/EU ζρεηηθά κε ηα Απόβιεηα εηδώλ Ηιεθηξηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ
Δμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) απαηηεί νη παιηέο νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο λα κελ απνξξίπηνληαη ζηνπο
ηππηθνύο δεκνηηθνύο θάδνπο ζθνππηδηώλ. Οη παιηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπιιέγνληαη μερσξηζηά
ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε αμηνπνίεζε θαη ε αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη λα
κεηώλεηαη ε επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ. Σν ζύκβνιν ηνπ θάδνπ κε ην
Υ ζαο ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή ζαο όηαλ πεηάηε ηε ζπζθεπή λα ζπιιέγεηαη μερσξηζηά.

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΓΓΤΗΗ
Απηή ε ζπζθεπή έρεη ειεγρζεί ζην εξγνζηάζην. Από ηελ εκέξα αγνξάο ηζρύεη εγγύεζε
24 κελώλ γηα ειαηηώκαηα πιηθώλ θαη θαηαζθεπήο. Γηα ηε ρξήζε ηεο εγγύεζεο ζα πξέπεη
λα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο.
Η εγγύεζε ηζρύεη κόλν κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο θαη ηελ απόδεημε αγνξάο
πνπ απνδεηθλύεη ηελ εκεξνκελία αγνξάο θαη ην κνληέιν ηεο ζπζθεπήο.
Γηα ηερληθή ππνζηήξημε, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε απεπζείαο κε ηνλ έκπνξν ή ηα
θεληξηθά καο, ώζηε λα δηαηεξήζεηε ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ΝΑ ΜΗΝ
αθπξώζεηε ηελ εγγύεζε.

Όξνη εγγύεζεο
Δάλ ε ζπζθεπή παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα ιόγσ ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο ή/θαη
πιηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, εγγπόκαζηε δσξεάλ επηζθεπή ππό ηνλ
όξν όηη:





Η ζπζθεπή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά θαη γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη
Η ζπζθεπή δελ έρεη παξαπνηεζεί, αιιηώο δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί.
Θα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο
Σπρόλ θπζηθή θζνξά ηεο ζπζθεπήο ιόγσ ρξήζεο δελ ζα θαιπθζεί από ηελ
παξνύζα εγγύεζε.
Καη’ επέθηαζε, νπνηνδήπνηε θνκκάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπάζεη από αηύρεκα ή κέξε
πνπ θαηαλαιώλνληαη κε εκθαλή ζεκάδηα θζνξάο (όπσο ιάκπεο, κπαηαξίεο, κέξε πνπ
παξάγνπλ ζεξκόηεηα…)θαη ηα αηζζεηηθά θνκκάηηα εμαηξνύληαη από ηελ εγγύεζε, θαζώο
θαη θάζε αιινίσζε πνπ πξνθύπηεη από ηε κε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ρξήζεο, από ηελ
ακέιεηα θαηά ηε ρξήζε θαη/ή ηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, ηελ απξνζεμία, ηε ιάζνο ή
αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε, ηε δεκηά θαηά ηε κεηαθνξά θαη νπνηαδήπνηε άιιε δεκηά πνπ
δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή.
Γηα θάζε βιάβε πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί εληόο ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο, ε
ζπζθεπή ζα αληηθαζίζηαηαη δσξεάλ.
ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ην ηκήκα πξνο αληηθαηάζηαζε ιόγσ ειαηηώκαηνο, ζξαύζεο ή
δπζιεηηνπξγίαο είλαη έλα αμεζνπάξ θαη/ή έλα αθαηξνύκελν κέξνο ηνπ πξντόληνο, ε
Beperδηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη κόλν ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη όρη όιν
ην πξντόλ.

Σερληθή ππνζηήξημε
Αθόκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο πάληα ζα επηθεληξσλόκαζηε ηελ επηζθεπή
ειαηησκαηηθώλ ζπζθεπώλ. Γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη/ή επηζθεπέο κεηά ηε ιήμε ηεο
εγγύεζεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε απεπζείαο ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν ζηε ρώξα ζαο ή κε ην Σκήκα Δμππεξέηεζεο
Πειαηώλ ηεο Beper ζην email assistenza@beper.com, ην νπνίν ζα πξνσζήζεη ην
αίηεκά ζαο ζηνλ αληηπξόζσπν ηεο ρώξαο ζαο

