


 

Dikkat 

Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, 

cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun.  

 

Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını okurken daha dikkat edin. Bu cihazı 

başka birine verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazla birlikte teslim edin. 

 

GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER 

 

 Cihazınızın yanlış kullanımı ve hatalı kullanımlar, cihaza hasar verebilir ve 

kullanıcının yaralanmasına neden olabilir. 

 Bu cihazı sadece kullanım amacına uygun olarak kullanın. Cihazın yanlış 

kullanımı veya hatalı kullanılmasından kaynaklanan olası zararlar için 

herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.  

 Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce cihazınızın bilgi plakasında belirtilen 

voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyumlu olduğundan emin olun. 

 Cihazınızı veya elektrik fişini su veya başka sıvıya daldırmayın. Bu cihaz veya 

elektrik fişi yanlışlıkla ıslanmışsa, cihazınızı tekrar kullanmadan önce derhal 

cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve cihazınızın yetkili bir elektrikçi 

tarafından kontrol edilmesini sağlayın. Aksi halde ölümcül olabilecek bir 

elektrik çarpması meydana gelebilir. 

 Su ısıtıcınızın içine herhangi bir nesne koymayın. 

 Cihazınızı elleriniz ıslak haldeyken kullanmayın, su ısıtıcınızı ıslak bir 

yüzeyde ya da cihazınız ıslak durumdayken kullanmayın. 

 Cihazınızın elektrik fişine elleriniz ıslak veya nemli haldeyken dokunmayın. 

 Olası bir hasara karşı, cihazınızın elektrik kablosu ve elektrik fişini düzenli 

olarak kontrol edin. Cihazınızın elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar 

görmüşse, olası bir tehlikeyi önlemek için cihazınızın elektrik kablosu veya 

elektrik fişinin yetkili servis veya uzman bir elektrikçi tarafından 

değiştirilmesini sağlayın.   
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 Cihazınız düşürülmüş ise veya elektrik kablosu veya elektrik fişinde herhangi 

bir hasar görülüyorsa, cihazınızı kesinlikle kullanmayın. Cihazınızda hasar 

olması durumunda, gereken kontrollerin yapılabilmesi ve cihazınızın onarımı 

için yetkili servise başvurun. 

 Cihazınızı sökmeyin veya kendi kendinize tamir etmeye çalışmayın. Bu 

durum elektrik çarpmasına neden olabilir. 

 Cihazınızın elektrik kablosunun keskin kenarlardan sarkmasına izin vermeyin 

ve cihazınızı sıcak nesnelerden ve açık alevden uzak tutun. Cihazınızın 

elektrik fişini kablosundan değil, yalnızca fişten tutarak prizden çıkarın. 

 Cihazınızın ekstra koruması için kullandığınız devre kesici sigortanın 30 mA 

akım gücünden daha fazla olmamasına dikkat edin, bu konuda uzman bir 

elektrikçiden yardım alın. 

 Cihazınızın kablosunun veya uzatma kablosunun yanlışlıkla çekilmesi 

nedeniyle veya cihazın kullanılması sırasında herhangi bir tehlike 

yaratmadığından emin olun.   

 Cihazınızda bir uzatma kablosu kullanılması durumunda, uzatma kablosunun 

cihazın güç tüketimi için uygun olması gerekir, aksi durumda uzatma 

kablosunda veya elektrik fişinde aşırı ısınma meydana gelebilir. 

 Cihazınızı sağlam, düz ve ısıya dayanıklı bir zemin üzerine, açık alevli ısı 

kaynaklarından (örneğin gazlı fırın) uzakta bir yere yerleştirin. Cihazınızı 

çocukların erişebileceği alanlardan uzak tutun. 

 Bu cihaz ticari tipteki kullanımlar için ve dış hava şartlarında kullanılmak için 

uygun değildir. 

 Cihazınızı kullanımınız sırasında gözetimsiz olarak bırakmayın. 

 Çocuklar, elektrikli cihazların yanlış kullanımı sonucunda oluşabilecek olan 

tehlikelerin farkında değildir. Bu nedenle çocukların denetiminiz altında 

olmadan ev aletlerini kullanmalarına asla izin vermeyin. 

 Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda veya cihazınızın temizliğine 

başlamadan önce her zaman cihazınızın elektrik fişini prizden çekin.

Bu cihaz sadece evsel kullanımlar içindir. Cihazınızı, kullanım amacının
dışındaki amaçlar için kullanmayın.
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 Cihazınız elektrik prizine bağlı olduğu sürece, kullanımda değilken bile küçük 

bir miktar enerji çekmeye devam eder. 

 Cihazınızı taşımak için asla elektrik kablosundan çekmeyin. 

 

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. 

 

DİĞER GÜVENLİK TALİMATLARI 

 

Cihazınızı sadece cihazınızla birlikte verilmiş olan taban ünitesiyle birlikte 

kullanın, cihazınızın taban ünitesini başka amaçlar için kullanmayın. 

 Suyu, MAX işaretinin üstünde olacak şekilde doldurmayın. Suyun taşmasına 

izin vermeyin. Bunu yaptığınızda kaynar su taşarak yaralanmalara neden 

olabilir. 

 Su ısıtıcınızı çalıştırmadan önce su ısıtıcınızın kapağını sıkıca kapatmayı 

unutmayın. Aksi halde kaynar su sıçrayabilir. 

 Su ısıtıcınızı sadece su kaynatma amaçlı kullanın, başka herhangi bir sıvı için 

kullanmayın.  

 

DİKKAT!  Yanma tehlikesi! Su ısıtıcısı kullanım sırasında çok sıcak olur. Su 

ısıtıcınızı sadece tutma sapından tutun. 

 

UYARI!  Açığa çıkan buhar! Su kaynarken cihazınızın kapağını çıkarmayın. 

 

 Suyun çocuklar ve engelli kişilerin ulaşamayacağı güvenli bir yerde 

soğumasını bekleyin. 
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CİHAZINIZI İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE 

 

 Cihazınızda bulunan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. 

 Su ısıtıcınıza temiz soğuk su koyarak üç kez kaynatma işlemi yapın. 

(Cihazınızın Kullanılması bölümüne bakın) . Su ısıtıcınızla kaynattığınız bu 

suları her defasında dökün.  

 

CİHAZINIZIN KULLANILMASI 

 

 Cihazınızın elektrik kablosunu sadece gerektiği kadar uzunlukta kullanın. 

 Cihazınızın kapak açma düğmesine basarak kapağını açın ve su ısıtıcınıza 

dilediğiniz miktarda su doldurun. Su ısıtıcınızın dış kısmında bulunan su 

seviyesi işaretlerine dikkat edin. Suyu "Min" işaretinin altında ve "Max" 

işaretinin üzerinde doldurmayın. 

 Kapağı kapatın. 
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  ÜST KAPAK 

  CAM GÖVDE 

DÜĞME 

TUTMA SAPI 

TABAN 



 

Su ısıtıcısını açmak için düğmeye basın, cihazınızın gösterge lambası 

yanacaktır. (Cihazınızın gösterge lambası yanıyorsa, bu durum su ısıtıcınızın 

çalışır durumda olduğunu gösterir, düğmeye tekrar basmayın.) 

 Cihazınızın kapağını açmadan içindeki suyu boşaltabilirsiniz. 

 Eğer suyun kaynamasını durdurmak veya kaynama aşamasını kesmek 

isterseniz, su ısıtıcınızı tabanından çıkarın. 

 

Not : Su ısıtıcınız, cihazın içinde yetersiz miktarda su olduğu halde yanlışlıkla su 

ısıtıcısının açılması sonucunda ortaya çıkabilecek hasarlara karşı güvenlik amaçlı 

otomatik kapanma özelliğiyle korunmaktadır. Böyle bir durumda su ısıtıcınıza 

yeniden su doldurmadan önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin. 

 

CİHAZINIZIN TEMİZLİĞİ 

 

 Cihazınızın temizliğine başlamadan önce lütfen güvenlikle ilgili talimatlara 

dikkat edin. 

 Cihazınızın alt tabanının temizliğine başlamadan önce cihazın elektrik fişini 

her zaman prizden çıkarın. Su ısıtıcınızın tamamen soğumasını bekleyin.  

 Cihazınızın elektrik fişini yeniden prize takmadan önce su ısıtıcınızı iyice 

kurutun. 

 Su ısıtıcınızın dış kısmını ve tabanını yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin, 

temizlik malzemeleri kullanmayın. 

 Su ısıtıcınızın kirecini düzenli olarak temizleyin. Bu işlem için özel üretilmiş 

temizlik malzemeleri kullanın ve malzemenin kullanım talimatlarını takip edin.   

 Su ısıtıcınızı muhafaza etmek için, cihazınızın elektrik kablosunu taban 

kısmının alt tarafında bulunan kablo bölmesine sarın.  
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CİHAZINIZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 Teknik Özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.   

 AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur. 
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Model   : V-Brunch Serisi 2000 Glass Kırmızı Su Isıtıcı
Çalışma Gerilimi  : 220 - 240 V AC 
Şebeke Frekansı   : 50/60 Hz
Güç Tüketimi  : 1850 - 2200W
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

 
 



 
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 
ELATE ELECTRICAL MFG CO., LTD  
Adres  : No.4,8th Road, Rongbian Tianhe Industrial Area,  

 Ronggui, Shunde, China 
Tel   : 757-28377276  
Faks  : 757-28308223 
http://www.globalmarket.com/elate 

 
Üretici Firma 

 
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. 

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



 




