


 

Önemli 

 

 Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.   

 Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, 

elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan emin olun. Cihazın fişini, sadece 

topraklı duvar prizine takın.   

 Öncelikle su ısıtıcısını suyla doldurun ve kapağını sıkıca kapatın, sonrasında 

elektrik fişini prize takın. Su ısıtıcısını asla kapağı doğru bir şekilde 

kapatılmadan kullanmayın.  

 Cihazınızı sabit düz bir yüzey üzerine yerleştirin. Su ısıtıcısının suya 

düşmesini önleyin. 

 Su ısıtıcısı, yetersiz miktarda suyla çalışması sonucunda ortaya çıkabilecek 

zarara karşı güvenlik amaçlı devre dışı kalma özelliğiyle korunmaktadır. Bu 

özellik, ısıtma elemanının aşırı ısınması durumunda elektriği keser. 

 Su ısıtıcısı, su kaynarken otomatik olarak kapanacaktır. Su kaynamaya 

başlamadan önce, açma/kapama düğmesini kullanarak su ısıtıcısını manuel 

olarak kapatabilirsiniz.   

 Su ısıtıcısının çalışırken susuz kalması durumunda önce elektrik fişini prizden 

çekin, sonra ısıtma elemanının soğuması için içine yeterli miktarda soğuk su 

koyun. Güvenlik amaçlı devre dışı kalma özelliği otomatik olarak yeniden 

ayarlanır.   

 Bu su ısıtıcısıyla kaynattığınız ilk suyu dökün. Cihazınız bundan sonra 

kullanıma hazırdır. 
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Uyarı 
 
● Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.  
● Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya akli yetenekleri ya da deneyim ve 

bilgileri yetersiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından, kendi 
güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımıyla ilgili yardımı 
veya gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır. 

● Cihazla oynamamalarının sağlanması için çocuklar daima gözetim 
altında bulundurulmalıdır. 

● Cihazı aşırı miktarda doldurmayın, kaynayan su taşabilir. MAX işaretinin 
üzerinde olacak veya MIN işaretinin altında kalacak şekilde su 
doldurmayın. 

● Su ısıtıcısının sıcak yüzeylerine dokunmayın veya özellikle sıcak suyu 
dökerken elinizi cihazın ağzından ya da kapak aralığından çıkan buharla 
temas ettirmeyin. 

● Bu cihaz, sadece cihazla beraber verilen güç tabanıyla birlikte çalışır. 
● Cihazı temizlemeden önce daima fişini prizden çekin ve su ısıtıcısının 

soğumasını bekleyin. Su ısıtıcısını asla suya sokmayın. 
●

●

Elektrik kablosu zarar görmüşse

Bu cihaz sadece evsel kullanımlar içindir. Cihazınızı, kullanım amacının
dışındaki amaçlar için kullanmayın.

, herhangi bir tehlikeyi önlemek için 
yetkili servis ya da uzman bir elektrikçi tarafından yenilenmelidir. 
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Suyun doldurulması  

 

● Kapağı açın ve su ısıtıcısını doldurun. 

● Suyu, MIN işaretinin altında kalacak şekilde doldurmayın. 

● Suyu, MAX işaretinin üstünde olacak şekilde doldurmayın. 

● Suyu doldurduktan sonra kapağı sıkıca kapatmayı unutmayın.  

 

Cihazınızın çalıştırılması  

 

 Cihazın fişini prize takın.  

 Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme “AÇMA” 

konumundayken pilot ışığı yanacaktır.   

 

Cihazınızın kapatılması  

 

 Su kaynayınca cihazınız otomatik olarak kapanacak ve pilot ışığı sönecektir. 

Düğme “KAPALI” konumunda olacaktır. 

 Sonrasında istediğiniz zaman su ısıtıcısını manuel olarak kapatabilirsiniz. 

 

NOT: AÇMA/KAPAMA düğmesi kapalı olduğunda, düğmeyi “AÇMA” konumuna 

getirmek için zorlamayın, aksi halde cihazınızın çalışma mekanizması ciddi bir 

şekilde zarar görecektir.   
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Cihazınızın Temizliği 

•  Su ısıtıcısının elektrik fişini prizden çektikten sonra yumuşak nemli bir bezle 

temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın. 

• Zor lekeleri çıkarmak için sabun veya deterjan kullanabilirsiniz, çalışma 

mekanizmasını temizlemek için güçlü asit ve korozyon temizleyici 

kullanılmamalıdır. 

Kireç temizliğinin Yapılması  

•  Su ısıtıcısının içindeki kireci, aşağıdaki şekilde yılda en az iki kez olmak üzere 

düzenli olarak temizleyin.  

•  Su ısıtıcısının içine maksimum 1.7 litre normal sirke koyun ve kaynatın. 

•  Cihazı kapatın (veya fişini prizden çekin). 

•  Sirkeyi su ısıtıcısının içinde bir gece bekletin. 

•  Ertesi sabah sirkeyi dökün.  

•  Cihazı temiz suyla MAX seviyesine kadar doldurun ve kaynatın. 

•  Kalan kireci ve sirkeyi temizlemek için kaynamış olan bu suyu dökün. 

•  Su ısıtıcısının içini temiz suyla çalkalayın.  

Teknik Özellikler

 

 Teknik Özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.   

 AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur. 
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Model   : V-Brunch Serisi 1001 Beyaz Su Isıtıcı
Çalışma Gerilimi  : 220-240 V AC
Şebeke Frekansı  : 50/60 Hz
Güç Tüketimi  : 1850-2200W
Maksimum Kapasite : 1,7 Lt

Bu cihaz, ilgili AB Direktiflerine uygundur. 

Bu cihaz 22/05/2012 tarih ve 28300 sayılı, Atık Elektrikli
ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygundur
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Cihazınızın çevreye uygun bir şekilde atılması  
 

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 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 satın 

aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari 

atıklarla karıştırılmamalıdır. 

 

 

Üretim Yeri  
Ningbo Oupu Electric Appliance Co.,Ltd  
Adres   : Henghe Town, Cixi City, Zhejiang Province, China .PC:315318 
Tel        :+86-574-63191288 

Faks     :+86-574-63191658 
http://www.nboupu.com 

 

 

 

Cihazınızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Bakanlıkça tespit ve ilan edilen 
kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli 
yedek parça bulundurma süresi) 7 yıldır. 

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 

http://www.nboupu.com/


 




