
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ WK 1572
Γενικές Οδηγίες ασφαλείας
∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή και κρατείστε τις µαζί µε την εγγύηση, την απόδειξη 
και ει' δυνατό την αυθεντική συσκευασία. Εάν δώσετε τη 
συσκευή σε κάποιον άλλο, δώστε του και αυτές τις οδηγίες.
- Η συσκευή προορίζεται µονάχα για ιδιωτική χρήση και για 

συγκεκριµένο σκοπό. ∆εν προορίζεται για εµπορική 
χρήση. Μην την χρησιµοποιείτε σε  ανοιχτό χώρο. 
Κρατείστε την µακριά από πηγές θερµότητας, από το 
ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ µην την βυθίσετε σε υγρά) και 
αιχµηρά αντικείµενα. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή µε 
βρεγµένα χέρια. Εάν η συσκευή έχει υγρασία ή βραχεί 
βγάλτε την αµέσως από την πρίζα. 

- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε 
την και βγάλτε την από την πρίζα (τραβήξτε το βύσµα και 
όχι το καλώδιο), εάν δεν χρησιµοποιείτε την συσκευή για 
αρκετό καιρό αφαιρέστε τα ενσωµατωµένα αξεσουάρ.

- Μην αφήνετε την συσκευή να δουλεύει χωρίς επίβλεψη. 
Εάν αποχωρήσετε από το δωµάτιο, απενεργοποιήστε την 
συσκευή και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. 

- Ελέγχετε συχνά το καλώδιο για βλάβες. Μην 
χρησιµοποιείτε την συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβες.

- Μην επισκευάζετε την συσκευή µόνοι σας. Πάντα να 
επικοινωνείτε µε εξειδικευµένους τεχνικούς. Για να 
αποφύγετε κινδύνους, πάντα ζητάτε από τον 
κατασκευαστή ή από εξειδικευµένους τεχνικούς να σας 
αλλάξουν κάποιο ελαττωµατικό καλώδιο κλπ.

- Χρησιµοποιείτε µονάχα αυθεντικά ανταλλακτικά
- ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «ειδικές οδηγίες 

ασφαλείας»

Παιδιά και άτοµα µε αναπηρία
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας 

κρατείστε τις εσωτερικές συσκευασίες (πλαστικά κουτιά, 
σακούλες κλπ.) µακριά από αυτά.

Προειδοποίηση:
Μην αφήνεται µικρά παιδιά να παίζουν µε τις ζελατίνες, υπάρχει 
κίνδυνος ασφυξίας

- Για να προστατέψετε παιδιά και άτοµα µε αναπηρία από 
τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύµατος, σιγουρευτείτε ότι 
η συσκευή δεν χρησιµοποιείται από αυτά χωρίς επίβλεψη. 
Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, µην αφήνετε µικρά παιδιά 
να παίζουν µαζί της.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (και 
παιδιά) που έχουν µειωµένες φυσικές, σωµατικές και 
νοητικές ικανότητες και/ή δεν έχουν εµπειρία στη χρήση 
παρόµοιων συσκευών, εκτός κι αν γίνεται υπό την 
επίβλεψη κάποιο υπεύθυνου για την ασφάλεια τους.

- Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιµοποιούν την συσκευή 
πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου ενήλικα, για να γίνει 
σίγουρο ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.

Σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο
Σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια σας 
τονίζονται ιδιαιτέρως. Είναι πολύ σηµαντικό να 
συµµορφώνεστε µε αυτές τις οδηγίες έτσι ώστε να 
αποφεύγετε ατυχήµατα και τυχόν ζηµιές στην συσκευή:

Προειδοποίηση:
Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και 
υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυµατισµού. 

Προσοχή:
∆είχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείµενα. 

Σηµείωση:
Τονίζει συµβουλές και πληροφορίες για εσάς. 

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

- Η στάθµη του νερού πρέπει να είναι µεταξύ των σηµείων 
MAX και MIN!
- Χρησιµοποιείτε µόνο κρύο νερό όταν γεµίζετε.
- Χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο πάνω σε επιφάνεια 
εργασίας.
- Να βεβαιώνετε πάντα ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό.
- Μην ανοίγετε το καπάκι όταν το νερό βράζει.
- Μη µετακινείτε τη συσκευή και µην την αγγίζετε όταν 
λειτουργεί.
- Χρησιµοποιείτε το βραστήρα µε τη συνοδευτική βάση του.
- Σβήστε τη συσκευή πριν την αφαιρέσετε από τη βάση.
- Η βάση και το εξωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να 
βραχούν.

Οδηγίες
Προετοιµασία
Πριν από την πρώτη χρήση, βράστε φρέσκο νερό 
τουλάχιστον τρεις φορές µέσα στη συσκευή. 
Χρησιµοποιήστε µόνο νερό χωρίς πρόσθετες ύλες ή 
συστατικά.

Καλώδιο
Ξετυλίξτε το καλώδιο που χρειάζεστε από το κάτω τµήµα της 
βάσης. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι 
µπερδεµένο.

Προειδοποίηση:
Μη γεµίζετε πάνω από το µέγιστο σηµείο MAX διότι σε 
αντίθετη περίπτωση το νερό µπορεί να βράσει και να 
υπερχειλίσει προκαλώντας εγκαύµατα!



Χρήση
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε µια επίπεδη επιφάνεια.
2. Ανοίξτε το βραστήρα πιέζοντας  τη  λαβή στο καπάκι προς 
την κατεύθυνση του βέλους και στη συνέχεια τραβώντας 
προς τα πάνω. Στη συνέχεια, γεµίστε µε νερό. Παρακαλείσθε 
να γεµίζετε µόνο µέχρι το µέγιστο (MAX) σηµείο. Μπορείτε 
να δείτε τη στάθµη του νερού από τον δείκτη του βραστήρα.
3. Κλείστε το καπάκι µέχρι να ακούσετε το κλειδώνει στη 
θέση του.
4. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση.
5. Ηλεκτρική σύνδεση
Ελέγξτε εάν η ηλεκτρική τάση που σκοπεύετε να 
χρησιµοποιήσετε είναι η ίδια µε αυτήν της συσκευής. Οι 
λεπτοµέρειες βρίσκονται στην ετικέτα στη βάση. Συνδέστε τη 
συσκευή σε κατάλληλα εγκατεστηµένη πρίζα ασφαλείας 
230V, 50Hz.
6. Ενεργοποιήστε το βραστήρα πιέζοντας το διακόπτη. Η 
ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
7. Όταν το νερό βράσει ο βραστήρας σβήνει αυτόµατα. 
Ειδάλλως µπορείτε να σταµατήσετε τη λειτουργία πιέζοντας 
το διακόπτη προς τα πάνω.

Προειδοποίηση:
- Εάν αφαιρέσετε τη συσκευή από τη βάση χωρίς να 
πιέσετε το διακόπτη προηγουµένως, ο βραστήρας 
παραµένει ενεργοποιηµένος.
Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την αφαιρέσετε 
από τη βάση! Επίσης, βεβαιωθείτε ότι είναι 
απενεργοποιηµένη όταν την τοποθετήσετε πίσω στη 
βάση.

Προσοχή:

Κίνδυνος εγκαυµάτων!

- Όταν ρίχνετε το νερό έξω, κρατήστε το καπάκι κλειστό.
- Κατά τη λειτουργία το εξωτερικό περίβληµα θερµαίνεται. 
Μην αγγίζετε και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την 
φυλάξετε.

Απενεργοποίηση
- Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το βραστήρα, πιέστε το 
διακόπτη προς τα πάνω και αφαιρέστε το βύσµα από την 
πρίζα.
- Η λυχνία ελέγχου σβήνει.
- Άδειασµα του δοχείου νερού.

Μάζεµα καλωδίου τροφοδοσίας 
Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη βάση

Καθαρισµός
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την καθαρίσετε 
και αφαιρείτε το βύσµα από την πρίζα. Περιµένετε µέχρις 
ότου η συσκευή έχει κρυώσει.
- Ποτέ µην βυθίζετε τη συσκευή ή τη βάση της µέσα σε νερό 
ή άλλο υγρό.

Σηµείωση:
Χρησιµοποιείτε πάντα φρέσκο νερό.

Προσοχή:

- Μη χρησιµοποιείτε συρµάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά 
αντικείµενα.
- Μην χρησιµοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Ξεπλύνετε το δοχείο εσωτερικά µε καθαρό νερό. Στη 
συνέχεια στεγνώστε το µε ένα πανί.
- Μετά τη χρήση καθαρίστε το εξωτερικό περίβληµα µε ένα 
ελαφρώς βρεγµένο πανί.
- Υπάρχει ένα µόνιµο φίλτρο στο στόµιο. Για να 
καθαρίσετε το φίλτρο, τραβήξτε το έξω µε το καπάκι 
ανοιχτό. Ξεπλύνετε το φίλτρο µε τρεχούµενο νερό. 
Επανατοποθετήστε, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο 
λειτουργίας του µηχανισµού.

Απασβέστωση
- Η συχνότητα της λειτουργίας απασβέστωσης εξαρτάται 
από την σκληρότητα του νερού και από το πόσο συχνά 
χρησιµοποιείται η συσκευή.
- Εάν η συσκευή σβήνει πριν το νερό βράσει, πρέπει 
πιθανώς να απασβεστωθεί.
- Παρακαλείσθε να µην χρησιµοποιήστε ξίδι αλλά ένα 
καθαριστικό απασβέστωσης του εµπορίου µε βάση το 
κιτρικό οξύ. Χρησιµοποιήστε µόνο τις ποσότητες που 
αναφέρονται στις οδηγίες.

Σηµείωση:
Μετά την αφαίρεση των αλάτων βράστε φρέσκο νερό στη 
συσκευή αρκετές φορές (περίπου 3-4 φορές), προκειµένου 
να αποµακρυνθούν τυχόν υπολείµµατα. Μην 
καταναλώσετε το νερό αυτό.

Αντιµετώπιση προβληµάτων
- ∆εν είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πιθανή αιτία: Μετά από χρήση µε καθόλου ή µε πολύ λίγο 
νερό, η συσκευή δεν έχει κρυώσει επαρκώς.
Λύση: Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 15 λεπτά.
- Η συσκευή απενεργοποιείται πριν από το βράσιµο του 
νερού.
Πιθανή αιτία: Το στοιχείο θέρµανσης έχει καλυφθεί µε άλατα 
ή το ηλεκτρικό κύκλωµα της πρίζας είναι υπερφορτωµένο.
Λύση: Αφαιρείτε τα άλατα της συσκευής σύµφωνα µε τις 
οδηγίες. Ελέγξτε τη σύνδεση ρεύµατος.
- Η συσκευή δεν απενεργοποιείται.
Πιθανή αιτία: Το καπάκι δεν έχει κλείσει ή το φίλτρο δεν έχει 
τοποθετηθεί.
Λύση: Κλείστε το καπάκι µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του ή 
τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.
- Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόµατα όταν τοποθετείται στη 
βάση.
Πιθανή αιτία: Ο διακόπτης είναι ενεργοποιηµένος.
Λύση: Πιέστε το διακόπτη προς τα επάνω.


