


 
Önemli 
 
 Cihazınızı ilk  kez  kullanmadan  önce  bu  talimatları  dikkatlice  okuyun.       

 Su  ısıtıcısını  elektriğe  bağlamadan  önce  cihaz bilgi plakasında belirtilen 

voltajın, elektrik  şebekenizin voltajıyla  uyduğundan emin  olun.  Cihazın  fişini,  

sadece  topraklı  bir duvar  prizine  takın.     

 Öncelikle  su  ısıtıcısını  suyla  doldurun  ve  kapağını  sıkıca  kapatın,  sonrasında  

cihazınızın  elektrik fişini  prize  takın.  Su  ısıtıcınızı asla kapağı  düzgün bir 

şekilde  kapalı  olmadan 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  cihazınızın  elektriğini 

keser. 

 Su  ısıtıcınız, su kaynamaya  başladığında otomatik  olarak  kapanacaktır.  Su  

kaynamaya  başlamadan  önce,  açma/kapama  düğmesini  kullanarak su 

ısıtıcısını  manuel  olarak da kapatabilirsiniz.   

 Su  ısıtıcısının  çalışırken  susuz  kalması  durumunda önce  cihazınızın  elektrik 

fişini  prizden  çekin,  daha sonra  ısıtma  elemanının  soğuması  için  su 

ısıtıcınızın  içine  yeterli  miktarda  soğuk  su  koyun. Güvenlik  amaçlı  devre  dışı  

kalma  özelliği  otomatik  olarak  yeniden  ayarlanacaktır.   

 Su ısıtıcınızla kaynattığınız  ilk  suyu  dökün.  Cihazınız bu  işlemden sonra 

kullanıma  hazırdır. 
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Uyarı 
 

 Su ısıtıcısını sadece su kaynatmak 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. Cihazınıza 
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 cihazınızla birlikte verilen güç tabanı ünitesiyle birlikte 
kullanılabilir. 

 Cihazınızı temizlemeden önce daima elektrik fişini prizden çekin ve su 
ısıtıcısının soğumasını bekleyin. Su ısıtıcısını asla suya batırmayın. 

 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    
 

● Cihazınızın  kapağını açın  ve  su  ısıtıcısını  doldurun. 

● Suyu,  MIN  işaretinin  altında  kalacak  şekilde  doldurmayın. 

● Suyu,  MAX  işaretinin  üstünde  olacak şekilde  doldurmayın. 

● Suyu doldurduktan sonra su  ısıtıcınızın  kapağını sıkıca  kapatmayı  unutmayın.    

 

Cihazınızın çalıştırılması    
 
 Cihazın  elektrik fişini  prize  takın.    

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

konumuna  getirildiğinde gösterge lambası yanacaktır.   

 

Cihazınızın kapatılması    
 
 Su  kaynayınca  cihazınız  otomatik  olarak  kapanacak ve gösterge lambası 

sönecektir.  Düğme  “KAPALI”  konumuna gelecektir. 

 Suyun  kaynaması  sırasında su ısıtıcınızı dilediğiniz zaman manuel olarak da 

kapatabilirsiniz. 

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

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. Cihazınızı temizlerken aşındırıcı temizlik maddeleri 

kullanmayın. 

 Zor lekeleri çıkarmak için sabun veya deterjan kullanabilirsiniz, çalışma 

mekanizmasını temizlemek için güçlü asit içeren ve korozyona neden 

olabilecek temizleme maddeleri kullanılmamalıdır. 

Kireç temizliğinin Yapılması  
 Su ısıtıcısının içindeki kireci, yılda en az iki kez olmak üzere aşağıda 

açıklanan şekilde düzenli olarak temizleyin.  

 Su ısıtıcısının içine maksimum 1.8 litre normal sirke koyun ve kaynatın. 

 Cihazınızı kapatın (veya elektrik fişini prizden çekin). 

 Sirkeyi su ısıtıcısının içinde bir gece bekletin. 

 Ertesi sabah sirkeyi dökün.  

 Cihazı temiz suyla MAX seviyesine kadar doldurun ve yeniden kaynatın. 

 Kalan kireci ve sirkeyi temizlemek için kaynatmış olduğunuz bu suyu dökün. 

 Su ısıtıcınızın içini temiz suyla çalkalayın.  

Teknik Özellikler

 Teknik Özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.   

 AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur. 

 

Model   : V-Brunch Serisi 2000 Inox Kırmızı Su Isıtıcı
Çalışma Gerilimi   : 220 - 240V AC
Şebeke Frekansı   : 50/60 Hz
Güç Tüketimi   : 1850 – 2200 W
MAksimum Kapasitesi : 1.8 Litre

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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Ciha]ÕQÕ]ÕQ çevreye uygXQ�ELU úHkilde aWÕOmasÕ�  

 

Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu iúaret, bu cihazÕn kullanÕm 

ömrünün sonunda di÷er evsel atÕklarla birlikte atÕlmamasÕ gerekti÷ini 

Eelirtmektedir. Kontrol edilmeyen atÕk imhasÕnÕn çevreye veya insan sa÷lÕ÷Õna 

olasÕ zararlarÕnÕ önlemek için, lütfen bu cihazÕ di÷er atÕk türlerinden ayÕrÕn ve 

malzeme kaynaklarÕnÕn sürdürülebilir tekrar kullanÕmÕnÕ desteklemek için sorumlu bir úekilde 

yeQiden dönüúüme kazandÕrÕlmasÕnÕ sa÷layÕn. Bu cihazÕn çevresel olarak güvenli geri 

dönüútürme için nereye ve nasÕl götürece÷iniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satÕn 

aldÕ÷ÕnÕz bayi veya yerel kuruluúlarla iletiúim kurun. Bu ürün, geri dönüúüm için di÷er ti cari 

atÕklarla karÕútÕrÕlmamalÕdÕr.  
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