AFK GERMANY Glass Kettle ΒΡΑΣΤΗΡΑΣΝΕΡΟΥΓυαλί
1850-2200W
Σημανηικές οδηγίες αζθαλείας
1. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη θπιάμηε ηηο.
2. Γηα επηπιένλ πξνζηαζία, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε πξίδα κε ξεύκα 10Α. Γηα λα
απνθύγεηε ππεξθόξησζε ηνπ θπθιώκαηνο, κε ιεηηνπξγείηε άιιε πςειήο ηάζεο ζπζθεπή
ζην ίδην θύθισκα.
3. Με γεκίδεηε ηνλ βξαζηήξα ελώ είλαη ζηε βάζε ηνπ. ηεγλώζηε ηνλ βξαζηήξα από θάησ
πξηλ ηνλ ηνπνζεηήζεηε ζηε βάζε.
4. Πνηέ κελ αθήλεηε ηε ζπζθεπή ρσξίο επίβιεςε ελώ είλαη ζε ιεηηνπξγία.
5. ηελή επίβιεςε είλαη απαξαίηεηε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηα ζπζθεπή θνληά ζε παηδηά ή
αξξώζηνπο.
6. Ο βξαζηήξαο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε επίπεδε επηθάλεηα. Μελ ηνπνζεηείηε ηνλ βξαζηήξα
πάλσ ή θνληά ζε κάηη ειεθηξηθό ή αεξίνπ ή πάλσ ζε άιιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο.
7. Μελ αγγίδεηε ηηο θαπηέο επηθάλεηεο ηνπ βξαζηήξα. Χξεζηκνπνηείηε ηε ιαβή. Πξνζέμηε ηνλ
αηκό πνπ βγαίλεη από ην θαπάθη, ηδηαίηεξα όηαλ ηνλ μαλαγεκίδεηε. Μελ αλνίγεηε ή
αθαηξείηε ην θαπάθη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βξαζκνύ.
8. Με ρξεζηκνπνηείηε ηνλ βξαζηήξα γηα λα δεζηάλεηε νηηδήπνηε άιιν εθηόο από λεξό. Με
γεκίδεηε πάλσ από ηελ έλδεημε max. Με ρξεζηκνπνηείηε ηνλ βξαζηήξα αλ ε ζηάζκε ηνπ
λεξνύ είλαη θάησ από ηελ θαηώηεξε έλδεημε.
9. Μελ αθήλεηε ην θαιώδην λα θξέκεηαη από ηελ άθξε ηνπ ηξαπεδηνύ ή λα αγγίδεη θαπηέο
επηθάλεηεο. Πάληνηε απνζεθεύεηε ην πιενλάδνλ θαιώδην ζηε εηδηθή ζέζε ζηε βάζε.
10. Με βπζίζεηε πνηέ ηε ζπζθεπή ή ην θηο ξεύκαηνο ζε λεξό ή άιια πγξά. Με ρξεζηκνπνηείηε
ηε ζπζθεπή κε επέθηαζε θαισδίνπ εθηόο αλ ην θαιώδην έρεη ειεγρζεί από θαηαξηηζκέλν
ειεθηξνιόγν ή ηερληθό ηκήκαηνο επηζθεπώλ. Πάληνηε λα ειέγρεηε όηη ε ηάζε ηεο
ζπζθεπήο ζπκθσλεί κε ηελ ηάζε ηεο θεληξηθήο παξνρήο ξεύκαηνο (ελαιιαζζόκελν
κόλν).
11. Δάλ ην θαιώδην ηεο ζπζθεπήο θαηαζηξαθεί, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ
θαηαζθεπαζηή, ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπό ηνπ ή παξόκνηα θαηαξηηζκέλν
πξνζσπηθό ώζηε λα απνθεπρζεί βιάβε.
12. Πάληνηε απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: Γελ
ππάξρεη λεξό ζηνλ βξαζηήξα, όηαλ ηε γεκίδεηε κε λεξό, όηαλ ν βξαζηήξαο δε
ρξεζηκνπνηείηαη, πξηλ ηνλ θαζαξηζκό ή πξηλ ηνλ κεηαθηλήζεηε.
13. Δάλ ν ειεθηξηθόο βξαζηήξαο ζαο ππνζηεί δεκηά, παξαδώζηε ηνλ γηα επηδηόξζσζε ζε
εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν επηζθεπώλ. Πνηέ κελ επηρεηξήζεηε λα επηδηνξζώζεηε ηε
ζπζθεπή εζείο.
ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Γηα λα απνθύγεηε ηνλ θίλδπλν θσηηάο ή ειεθηξνπιεμίαο, κελ αθαηξείηε
ην θάησ θάιπκκα ηνπ θπξίσο ζώκαηνο ηεο ζπζθεπήο ή ηεο βάζεο ηνπ ξεύκαηνο κόλνη ζαο.
14. Με ρξεζηκνπνηήζεηε άιιε βάζε εθηόο απηήο πνπ πεξηιακβαλόηαλ, Η ρξήζε
εμαξηεκάησλ πνπ δελ ζπληζηώληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θσηηά,
ειεθηξνπιεμία ή ηξαπκαηηζκό.
15. Μελ εηζαγάγεηε νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζηηο ηξύπεο ηνπ βξαζηήξα.
16. Απηή ε ζπζθεπή είλαη κόλν γηα νηθηαθή ρξήζε. Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε ζε εμσηεξηθό ρώξν.
17. Απηή ε ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από παηδηά 8 εηώλ θαη πάλσ θαη άηνκα
κε πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο ή κε έιιεηςε
εκπεηξίαο θαη γλώζεο, εάλ ηνπο παξέρεηαη επίβιεςε ή νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ
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αζθαιή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο θαη αληηιακβάλνληαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ
εκπεξηέρνληαη.
Σα παηδηά δελ πξέπεη λα παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή.
Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε δελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη από παηδηά εθηόο εάλ
είλαη άλσ ησλ 8 εηώλ θαη κε επίβιεςε.
Φπιάμηε ηε ζπζθεπή θαη ην θαιώδηό ηεο καθξηά από παηδηά θάησ ησλ 8 εηώλ.
Ο βξαζηήξαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν κε ηε βάζε πνπ πεξηιακβάλεηαη.
Η ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή ρξήζε θαη παξόκνηεο ρξήζεηο όπσο:
Κνπδίλεο πξνζσπηθνύ ζε θαηάζηεκα, γξαθεία θαη άιια εξγαζηαθά πεξηβάιινληα
Δμνρηθά ζπίηηα
Από πειάηεο ζε μελνδνρεία, κνηέι θαη άιια πεξηβάιινληα δηακνλήο
Μνλάδεο ηύπνπ παλζηόλ
Παξαθαιώ αθνινπζείζηε ηηο παξαπάλσ νδεγίεο αζθαιείαο!

ΧΡΗΣΗ
Αλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζπζθεπή γηα πξώηε θνξά ή έρεηε θαηξό λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε
πξνηείλεηαη λα γεκίζεηε όιν ην βξαζηήξα κε λεξό βξύζεο θαη αθνύ βξάζεη λα ην αδεηάζεηε.
Δπαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία ηνπιάρηζηνλ δπν θνξέο. Μελ πηείηε ην λεξό.
1.Σξαβήμηε ην θαπάθη ηεο ζπζθεπήο πξνο ηα πίζσ γηα λα ην αλνίμεηε
2. εθώζηε ηνλ βξαζηήξα από ηελ βάζε ηνπ θαη γεκίζηε κε ηελ επηζπκεηή πνζόηεηα λεξνύ
πνπ ζέιεηε (εληόο νξίσλmin-max). Κιείζηε ην θαπάθη θαη μαλαβάιηε ην βξαζηήξα ζηε βάζε
ηνπ.
3. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ζηε πξίδα θαη πηέζηε ην θνπκπί «on» γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε
ζπζθεπή. Σν θσο ζα αλάςεη ζεκαηνδνηώληαο όηη ν βξαζηήξαο ζεξκαίλεηαη.
4. Ο βξαζηήξαο θαη ην θσο ζα ζβήζνπλ απηόκαηα κόιηο ην λεξό βξάζεη.
5. Αθαηξέζηε ην βξαζηήξα από ηε βάζε γηα λα ρύζεηε ην λεξό.
ΗΜΔΙΩΗ: Πνηέ κελ αθήζεηε ηνλ βξαζηήξα λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο λεξό ή ε ζηάζκε λα
πέζεη θάησ από ηελ θαηώηεξε έλδεημε ή λα αλέβεη πάλσ από ηελ αλώηεξε έλδεημε.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Γηα λα απμήζεηε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ βξαζηήξα, θαζαξίδεηέ ηνλ ζπζηεκαηηθά.
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Πάληνηε αθαηξείηε ηνλ από ηελ πξίδα θαη πεξηκέλεηε λα θξπώζεη πξηλ ηνλ θαζαξηζκό.
Με ρξεζηκνπνηείηε ζθιεξά θαζαξηζηηθά, αηζάιη ή ζηηιβσηηθά θαζαξηζηηθά γηα λα θαζαξίζεηε
ην εμσηεξηθό θαη εζσηεξηθό ηνπ βξαζηήξα, θαζώο κπνξεί λα ραξάμνπλ ηελ επηθάλεηα θαη λα
ηνλ απνρξσκαηίζνπλ.
Διαδικαζία καθαριζμού
1. Βάιηε 0.5Lμύδη κέζα ζην βξαζηήξα θαη γεκίζηε ην ππόινηπν κε λεξό. Αθήζηε ην γηα κηα
ώξα ηνπιάρηζηνλ.
2. Αδεηάζηε ην πεξηερόκελν. θνππίζηε ηπρόλ ππνιείκκαηα κε λσπό παλί.
3. Γεκίζηε κε θαζαξό λεξό βξύζεο. Βξάζηε ην θαη αδεηάζηε μαλά. Δπαλαιάβεηε απηή ηε
δηαδηθαζία θαη είλαη έηνηκνο γηα ρξήζε.
4. Δάλ είλαη απαξαίηεην επαλαιάβεηε απηή ηε δηαδηθαζία πνιιέο θνξέο.
5. Η επηθάλεηα ηνπ βξαζηήξα κπνξεί λα ζθνππηζηεί κε λσπό παλί θαη λα γπαιηζηεί κε
καιαθό, ζηεγλό παλί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σξνθνδνζία: 220-240V ~ 50/60Hz
Σάζε: 1850-2200W

Διαχείριζη Απορριμμάηων
Σν ζύκβνιν πνπ βξίζθεηαη εδώ θαη πάλσ ζην πξντόλ ζεκαίλεη όηη ην
πξντόλ είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλν σο Ηιεθηξηθόο ή Ηιεθηξνληθόο
εμνπιηζκόο θαη δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη όηαλ πάςεη λα ιεηηνπξγεί
κε ηα ππόινηπα νηθηαθά θαη εκπνξηθά απνξξίκκαηα. Η επξσπατθή
νδεγία (2002/96/EC) ζρεηηθά κε ηα Απόβιεηα εηδώλ Ηιεθηξηθνύ θαη
Ηιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) είλαη ζε ηζρύ γηα ηελ αλαθύθισζε πξντόλησλ κε ηε ρξήζε
ησλ θαιύηεξσλ δηαζέζηκσλ κεζόδσλ επαλαθνξάο θαη αλαθύθισζεο ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί
ε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, λα εμνπδεηεξσζνύλ πηζαλέο βιαβεξέο νπζίεο θαη λα απνθεπρζεί ε
αύμεζε ησλ ρσκαηεξώλ. Δπηθνηλσλήζηε κε ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα πιεξνθνξίεο πάλσ ζηελ
νξζή απόξξηςε Ηιεθηξηθνύ ή Ηιεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ.

