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Sayın Kullanıcımız, 

Semaver cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış 

bulunmaktasınız. 

Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından 

eksiksiz faydalanmak için, lütfen aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde 

okuyun. 

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun 

yıllar hizmet edecektir. 

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz. 

 

Güvenlik Bilgileri 

Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları 

ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. 

 

Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin.  

 

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun 

giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. 

 

Bu kullanım kılavuzunu, garanti belgenizi, faturanızı ve eğer mümkünse 

cihazınızın ambalaj malzemelerini  güvenli bir yerde saklayın.  

 

Cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte 

verin. 

 

Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar 

için çay yapmak ve su ısıtmak için tasarlanmıştır.  
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Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir. Cihazınızı banyoda kullanmayın. 

Belirtilmiş olan açıklamanın dışındaki kullanımlar, kullanım amacına uygun 

olmayan kullanım olarak kabul edilir.  

 

Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında ve/veya kullanımı 

başka bir şekilde yapıldığında, tehlikeli durumlar yaratabilir veya tehlikeye 

neden olabilir. 

 

Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın. 

 

Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan talimatları izleyin. 

 

Hatalı kullanımdan dolayı yaralanma riski olabilir. 

 

Cihazınızın üretim ve kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması 

sonucunda cihazınızda oluşabilecek olan hasarlar ve arızalardan dolayı 

sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı tarafından karşılanır. 

 

Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve işletin. 

Cihazınızı kullanmadan önce üzerinde yazılı olan voltajın, cihazı 

kullanacağınız yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin. 

Herhangi bir uyuşmazlık yüzünden meydana gelebilecek hasarlardan 

firmamız sorumlu değildir. Bu arıza garanti kapsamı haricindedir. 

Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın.  

8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır.  

Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından sadece, sorumlu bir kişinin 

nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş 

olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde 

kullanılabilir.  
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Bu cihaz, gözetim altında bulundurulmaları ya da cihazın  güvenli kullanımı 

konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri 

tarafından anlaşılması durumunda  fiziksel, duyusal veya akli yetenekleri 

ya da deneyim ve bilgileri yetersiz kişiler tarafından kullanılabilir. 

Çocukların cihazla oynaması yasaktır.  

Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde 

saklayın. Cihazınızın kablosunun tezgahtan aşağı sarkmasına izin 

vermeyin.  

Küçük çocuklar tarafından kablo aşağıya çekilebilir ve cihaz devrilerek 

yaralanmalara neden olabilir. 

Temizleme ve kullanıcı bakımı 8 yaşından büyük ve gözetim altında 

olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.  

Bütün ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. 

Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekiniz. 

Su ısıtıcı bölümünü ve elektrik fişini su ya da diğer sıvılara sokmayın. 

Cihazı suya daldırmayın. 

Su kaynaması esnasında çaydanlığın ağzından fışkırabilir, kaynar suya 

temas etmeyin. 

Özellikle sıcak suyu ve çayı dökerken elinizi cihazın ağzından ya da kapak 

aralığından çıkan buharla temas ettirmeyin. 

Kaynama sırasında çıkan buhardan ellerinizi koruyun, cihazı daima 

saplarından tutarak kullanın. 

Demliği alırken dikkatli olun, kaynar su damlaları taşabilir. 

Suyun seviyesi Max(En fazla) ve Min(En az) seviyeleri arasında olmalıdır.  
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Çaydanlığa çok fazla su koyduğunuzda kaynar sular etrafa fışkırabilir. 

Semaver mutfakta su ısıtıcı olarak da kullanılabilir ancak bu durumda boş 

bile olsa demlik ısıtıcı bölümün üzerinde durmalıdır. 

Su doldururken cihazın ve musluğunun kapalı olduğundan emin olun. 

Su ısıtıcısının ve demliğin sıcak yüzeylerine dokunmayın. 

Ürünü saplarından tutarak taşıyınız; plastik çember ya da gövdesinden 

tutarak taşımayınız. Sıcak yüzeydir. 

Ürünün sıcak parçalarına dokunmaktan kaçının. 

 “DİKKAT: SICAK YÜZEY”  

Cihazın metal gövdesi normal çalışma esnasında 

fazla ısınabilir, cihazı metal gövdesinden tutmayın ve 

metal gövdesine dokunmayın. 

Cihazınızın su ısıtıcısı bölümü sadece su kaynatmak içindir. Başka gıdalar 

kaynatmayın. 

Cihazınızı eğimli yüzeylerde kullanmayın. 

Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol 

edin. 

Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar 

görünmediği takdirde kullanılmalıdır.  

Cihazınızı ve cihazınızın elektrik kablosunu düzenli aralıklarla kontrol edin. 
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Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın: 

o Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise, 

o Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün 

çalışmazsa 

o Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse. 

Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın 

elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. 

Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve 

yangına neden olabilir. 

Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir 

etmeye kalkışmayın.  

Cihazın içinde kullanıcı tarafından servisi yapılabilecek parça yoktur. 

Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. 

Kabloyu,keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın.Direk güneş 

ışığı, nemli ortamlar, sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun. Kablo cihazın 

sıcak parçalarıyla temas etmemelidir. Tehlike yaratabilecek diğer 

ortamlardan uzak tutun. 

Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve asla kablosundan çekmeyin. 

Cihazınızı yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları ile kullanmayın. 

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve cihazınızda sökme, takma ve 

temizlik işlemine başlamadan önce, her zaman cihazınızın elektrik fişini 

prizden çekin. 

Cihazınızı temizlemeden önce fişi prizden çektikten sonra su ısıtıcısının 

soğumasını bekleyin. 

Cihazınızda sadece orijinal yedek parçalar kullanın. 
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Cihazınızı açık hava ortam koşullarında kullanmayın.  

Cihazınızı ıslak zeminde çalıştırmayın ve elleriniz ıslak haldeyken 

kullanmayın. 

Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin. 

Çay doldurmak için demliği alırken, demlik tabanını oturtulduğu plastik 

çembere sıyırarak altında birikmiş su damlacıklarını su haznesine 

dökebilirsiniz. 

 

Sorumluluk Sınırlaması 

 

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın 

çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. 

Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın 

kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, 

cihaz üzerinde izin  verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma 

tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle 

oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul 

etmez. 
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Genel Görünüm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanmadan Önce 

 Cihazınızı ilk kez çalıştırmadan önce tüm aksesurlarını yıkayıp 

kurulayın. Su ısıtıcınızın iç kısmını nemli bir bez yada suyu sıkılmış bir 

sünger yardımıyla temizleyin. Su ısıtıcısını asla su/sıvı içine 

daldırmayın. 

Kullanımı 

 Cihazınızı düz ve kuru bir zemine yerleştirin. Demliği (2) kaldırın ve su 

ısıtıcı bölümüne (5) belirtilen ölçüler içinde su ile doldurun.  

1. Demlik kapağı 

2. Inox demlik  

3. Plastik üst çember 

4. Tutma kulpları 

5. Su ısıtıcı bölüm 

6. Musluk 

7. AÇMA/KAPAMA tuşu 

8. Gösterge ışığı 

9. Damlalık 
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 Suyu, MIN işaretinin altında ve  MAX işaretinin üstünde kalacak şekilde 

doldurmayın. 

 Su MIN altına düştüğünde musluktan su akmayacaktır. 

 Suyu doldurduktan sonra su ısıtıcınızın plastik çemberi(3) üzerine 

demliği(2) düzgün şekilde oturtmayı unutmayın. 

 Demlik kapağını(1) açarak demlemek istediğiniz çay miktarına uygun 

toz yada demlik poşet çayı üzerine az bir miktar soğuk su ekleyerek su 

ısıtıcı bölümün(5) üzerine yerleştirin. 

 Vestel semaveriniz tek bir açma kapama tuşu ile çalışır. Su 

kaynadıktan sonra otomatik olarak suyu sıcak tutmaya alan cihaz 

böylece enerji sarfiyatını en aza indirir. Siz kapatana kadar sürekli 

sıcak su sağlar.  

 Cihaz kullanılmadığında 4 saat sonunda kendini kapatır. 

 Cihazın elektrik fişini prize takın. 

 Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA tuşu(7) basın. Tuş “AÇMA” 

konumuna getirildiğinde gösterge lambası mavi ışık ile yanacaktır. Su 

kaynadıktan sonra ve sıcak tutma boyunca gösterge lambası kırmızı 

ışık ile yanacaktır. Su kaynadığında ve ürün sıcak tutma moduna 

geçtiğinde cihaz sesli uyarı verir. 

 Demleme işlemini  rahatça yapabilmek için damlalığı yerinden çıkartın. 

 Demliğinizi demlemek istediğiniz çay miktarına uygun su ile semaverin 

musluğundan doldurarak tekrar yerine yerleştirin. 

 Damlalığı(9) hareket etmesini engellemek için özel tasarlanmış alanına 

oturtun. Damlalık sayesinde musluktan (6) akan ya da bardaktan taşan 

suyun tezgaha dökülmesi engellenmiş olur. Akan su, damlalık 
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haznesinde toplanır. Boşaltmak istediğinizde pratik şekilde yerinden 

çıkartıp temizleyebilirsiniz.  

 Su seviyesi min değerin altına düştüyse ya da gerekli ise su ısıtıcınıza 

su ilave edebilirsiniz. 

 Çay ve su miktarına bağlı olarak  çayınız hazır olacaktır. 

Temizlik ve Bakım 

 10-15 kullanımda bir semaverin içini elma sirkesi-su solüsyonu ile 

kireçlenen yerleri örtecek seviyeye kadar doldurup temizleyin. 

 Semaverin içini, suyu sıkılmış sünger ile temizleyin. 

 Hiçbir zaman alt kısımdaki elektrik devrelerini ıslatmayın.  

 Su kazanı bulaşık makinesinde temizlemek için uygun değildir. 

 Sert ve  tel temizleyici ürünler  kullanmayınız. 
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Teknik Özellikler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden 

değiştirilebilir. 

 AEEE Yönetmenliği’ne uygundur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model: VESTEL HÜNKAR INOX SEMAVER 

Güç. 1500 Watt 

Gerilim: 220-230 V, 50 Hz 

Su ısıtıcı kapasitesi: Max 3.5 lt.  

Demlik kapaitesi: Max 1 lt. 
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Cihazınızın çevreye uygun bir şekilde atılması 

 

 

 

 

kaynaklarının sürdürülebilir  tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir 
şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel 
olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz 
konusunda bilgi almak üzere, ürünü satınaldığınız bayi veya yerel 
kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla 
karıştırılmamalıdır. 

 

Üretim Yeri: 
Serkan Metal  SAN. ve TİC A.Ş. 
Adres :  İstiklal Mah . Ahmet Arif Cd.  No: 29 Kıraç 34522 Esenyurt 
İstanbul- Türkiye 
Tel        : +90(212) 689 40 44 
Faks     : +90(212) 689 40 48 
www.camino.com.tr 
 
 
Üretici Firma: 
Vestel Ticaret A.Ş. 
Adres : Zorlu Plaza  Avcılar 34310 İstanbul - Türkiye 
Tel    : 44 44 123 
Faks : 0212 321 17 90 
http://www.vestel.com.tr 
 

 

Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 
(cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça 
bulundurma süresi) 7 yıldır. 

 

Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu 
cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte 
atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık 
imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek 
için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme 

 

http://www.camino.com.tr/


 


