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HEM SU ISITICI
HEM ÇAY MAK‹NES‹

2’si1
ARADA

2000 Watt’l›k
Yüksek Güç

2000
Watt



1. 0.7 litre kapasiteli paslanmaz çelik demlik
2. Açılır kapanır demlik kapa¤ı
3. 1.8 litre kapasiteli paslanmaz çelik su ısıtıcısı
4. Aç/Kapat  ve sıcaklık ayarlama dü¤mesi
5. Güç gösterge ıflı¤ı (kırmızı)
6. Kaynama gösterge ıflı¤ı (sarı)
7. Ergonomik tutacak saplar
8. Su seviye göstergesi
9. 360 derece dönen kap koyma yeri
10. Kablo saklama yeri
11. Paslanmaz çelik çay filtresi
12. Su ısıtıcısı kabı için özel kapak

GÜVENL‹K TAL‹MATLARI
- Cihaz için belirtilen voltaj ile evinizdeki voltaj seviyesinin birbirine uygun oldu¤undan emin olunuz.
- Bu cihaz sadece ev içi kullanım için uygundur. Herhangi bir ticaret  veya endüstriyel bir kullanım için 

kullanmayınız. Aksi takdirde, uygunsuz kullanımlar garanti kapsamına girmez.
- Cihazı çocukların ulaflamayaca¤ı yerlerde tutunuz.
- Cihazı soba, ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarının yakınında kullanmayınız.
- Cihazı sert ve düz  bir zemine koyunuz. Kenarlara ve uçlara koymaktan kaçınınız, aksi takdirde,  küçük bir 

temas ile düflebilir. Unutmayınız ki içi çok sıcak su ile dolu olabilir.
- Cihazın kablosunun masanın uçlarından sarkmasına veya baflka bir cihaza de¤mesine izin vermeyiniz.
- Cihazı kablosundan tutarak taflımayınız. Fifli prizden çekmek için kablodan asla çekmeyiniz, fiflden tutup çekiniz.
- Hasar görmüfl kablo veya fifl ile cihazı çalıfltırmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz. Yetkili servisi arayınız.
- Sıcak yüzeye de¤memek için, cihazı her zaman tutacak sapından tutunuz.
- Cihazı kullanmıyorsanız veya temizlemeden önce fifli prizden çıkarınız. Cihazı temizlemeden önce, tamamen

so¤udu¤undan emin olunuz.
- Bu cihazı sadece kendisine ait olan güç tabanı ile kullanınız. Baflka bir alete ait güç tabanını kullanmayınız.
- Kaynayan suyun, sıcaklık ayarlama dü¤mesi ile sıcak kalması sa¤lanır.
- Cihazı kapatmak için, dü¤meyi “OFF” konumuna getiriniz.
- Cihaz kullanılmadı¤ında veya bofl oldu¤unda “OFF” konumunda olmalıdır.
- Cihaz çalıflırken, su ısıtıcısının üzerinde kapak veya demlik olmalıdır.
- Cihazın güç tabanını veya su ısıtıcısı kısmını asla suda veya baflka bir sıvıda yıkamayınız ve banyo gibi nemli 

ortamlarda kullanmayınız.
- Su doldururken cihazı güç tabanından ayırınız.
- Su ısıtıcıya sudan baflka bir sıvı koymayınız.
- Güç tabanını ve elektrikli parçaları asla nemli durumda bırakmayınız ve kuruyana kadar kullanmayınız.

GENEL B‹LG‹LER
- Bu cihaz kolay ve rahat flekilde çay demlemek için dizayn edilmifltir.
- Cihaz, suyu kısa sürede kaynatır ve ayarlanabilir sıcaklık seviyesi sayesinde enerji tasarrufu sa¤layarak sıcak tutar.
- Suyu en kısa sürede kaynatmak istiyorsanız, sıcaklık ayarını en üst seviyeye getiriniz.
- Su kaynamaya baflladı¤ında, çalıflma sıcaklık seviyesini azaltarak su sıcaklı¤ı sabit tutulabilir.
- Su ısıtıcısına su doldurulur ve kaynatmak için sıcaklık ayarlayıcısı  “Max” konumuna getirilir. Kullanım bittikten

sonra, dü¤me “OFF” konumuna getirilir.
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- Su kaynadıktan sonra, sıcaklık seviyesini azaltarak hem suyu ve demli¤i sıcak tutarken hem de enerji tasarrufu
sa¤lamıfl olursunuz.

- Bu cihazı , kettle (su ısıtıcısı) olarak kullanabilirsiniz.
- Cihaz çalıflırken, su ısıtıcısının üzerinde kapak veya demlik olmalıdır.
- Cihaz kullanılmadı¤ında veya bofl oldu¤unda “OFF” konumunda olmalıdır.

UYARI!!!
- Kettle (su ısıtıcısı) bofl iken veya minimum seviyeden (0.5 litre) düflük ise aç/kapat dü¤mesi kapalı olmalıdır.
- Kettledaki su bitti¤inde, cihaz kapatılmalıdır.

ÇAY MAK‹NES‹N‹ KULLANMA
- Cihaz çalıflırken, sıcaklı¤ı artar. Bu yüzden, sıcak yüzeylere dokunmayınız. Su kaynamaya baflladı¤ında, elinizi

cihazdan uzak tutunuz.
- Bu cihazı, suyu kaynatmak dıflında baflka bir amaçla kullanmayınız. Sudan baflka bir sıvı koymayınız.
- Kaynama ifllemini bafllatmadan önce, “kettle”ın üstünde demlik veya kapak olmalıdır. Aksi takdirde, cihaz 

enerji tasarrufu sa¤layamayacaktır.
- Çay katmak için demli¤i alırken, demli¤in tabanını sıyırarak alınız, böylece demli¤in altındaki buhar damlaları

su ısıtıcısının içinde kalır.
- Cihazı ilk kullanımdan önce, su ısıtıcısının ve demli¤in içini su ile yıkayınız. 2 veya  3 defa maksimum seviyeye

kadar su katarak, kaynatınız ve sonra kaynayan suyu döküp, so¤uk su ile durulayınız.
- Suyu kaynaktan sonra, beyaz tortular görülebilir. Bu suyun sertli¤inden kaynaklana do¤al bir durumdur.

SU ‹LE DOLDURMA
- Su ısıtıcıya su katarken, güç tabanından su ısıtıcıyı çıkarınız. Suyun, alt tabana dökülmesini engelleyiniz.
- Su ısıtıcıya (kettle) 0.5 litreden az, 1.8 litreden fazla su koymayınız.

E¤er minumum seviyeden az su katarsanız cihaz erkenden kapanabilir veya maksimum seviyeden fazla su 
katarsanız sı ısıtıcının a¤zından su fıflkırabilir.

ÇAY DEMLEME
- Cihazın tabanındaki dolanmıfl olan kabloyu prize takınız.
- Cihazı, mutfakta kullanılmadı¤ı zamanlarda prize takılı halde tutmanız uygundur. Yalnız sıcaklık ayarlama 

dü¤mesinin “OFF” konumunda kapalı oldu¤undan emin olunuz.
- Su ısıtıcıya , demlemek istedi¤iniz çaya göre, maksimum (1.8 litre) ile minimum (0.5) litre arasında su katınız.
- Su ısıtıcıyı güç tabanının üstüne yerlefltiriniz.
- Demli¤in kapa¤ını açınız ve çay filtresini çıkartınız. Filtreye yeterli miktarda çay koyunuz ve so¤uk su ile 

filtredeki çayı ıslattıktan sonra tekrar demli¤in içine koyunuz.
- Sıcaklık ayarlama dü¤mesini “BOIL” konumuna getirerek cihazı çalıfltırınız. “BOIL” konumuna getirdi¤inizde

sarı kaynama gösterge ıflı¤ı yanacaktır ve kaynama iflleminiz bafllayacaktır.
- Su ısıtıcıya  koyulan su miktarına göre, suyun kaynaması 3 ile 8 dakika arasında de¤iflir. Su kaynamaya 

baflladıktan sonra, sıcaklık ayarlama dü¤mesinden daha düflük bir seviyeye getirerek, suyun sıcak kalmasını
sa¤layabilirsiniz. Bu arada, sarı ıflık kaybolacaktır ve sıcaklık düfltü¤ünde tekrar yanacaktır. Böylece suyun 
kaynamasını sürekli kılacaktır.

- Kaynayan suyu kullanarak demlikteki çayı demleyiniz. Su ısıtıcıda yeterli su kalmadıysa su ekleyiniz. E¤er su 
eklediyseniz, dü¤meyi tekrar “BOIL” konumuna getiriniz.
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SU ISITMA
- Bu cihazı, kettle gibi sadece suyu kaynatmak veya ısıtmak için kullanabilirsiniz.
- Su ısıtıcıya maksimum (1.8 litre) ile minimum (0.5) litre arasında su katınız. Su ısıtıcıyı  güç tabanının üstüne

yerlefltiriniz ve sıcaklık ayarlama dü¤mesini “BOIL” konumuna getirerek cihazı çalıfltırınız.
- Su kısa sürede kaynadıktan sonra, sıcaklık ayarlama dü¤mesinden enerji tasarrufu için daha düflük bir seviyeye

getirebilirsiniz.  Böylece su sürekli olarak sıcak olarak kullanıma hazır olacaktır.
- E¤er ısıtıcıya su eklerseniz, dü¤meyi tekrar “BOIL” konumuna getiriniz.

GÜVENL‹K!!! Bu cihaz, ayarlanan sıcaklı¤a ulafltı¤ında otomatik enerji tasarrufu konumuna geçer.

TEM‹ZL‹K VE BAKIM
- Cihazı temizlemeden önce her zaman temizlik talimatlarını okuyunuz.
- Cihazı temizlemeden önce,  sıcaklık ayarlama dü¤mesini “OFF” konumuna getiriniz ve fifli prizden çıkarınız.

Bir süre cihazın so¤umasına izin veriniz.
- Demli¤i ve filtreyi elinizle veya bulaflık makinesinde yıkayabilirsiniz.
- Su ısıtıcının içinde kalan suyu dökünüz ve ısıtıcının dıfl yüzeyini kuru veya az nemli bir bez ile siliniz.
- Cihazın güç tabanını veya su ısıtıcısı kısmını asla suda veya baflka bir sıvıda yıkamayınız.
- Cihazın temizlerken, çamaflır suyu ve hidroklorik asit gibi aflındırıcı ve kuvvetli kimyasallar kullanmayınız.
- Kablonun ve fiflin kuru oldu¤undan emin olunuz.

E¤er bir ıslaklık fark ederseniz, fifli prizden çıkarınız ve kurulayınız.

K‹REÇ ÇÖZME
- Su ısıtıcının içindeki kirecin giderilmesi temizlik ve enerji kullanımı açısından önemlidir.
- Su ısıtıcının tabanında oluflan kireç ve tortular, cihazın çalıflma verimlili¤ini azaltır.
- Fifli prizden çıkardıktan sonra, az miktarda oluflan kireç ve tortuyu fırça ile temizleyebilirsiniz.
- Evde kullanılan tortu gidericiler veya sirke, sertleflmifl tortuları gidermede kullanılabilir.
- Su ısıtıcısının içini tortu çözücü ile temizlemek için: içine bir miktar su koyup kaynatınız ve tortu çözücüden 

biraz içine katıp karıfltırınız. Bu flekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra su ısıtıcıyı bofllatınız ve 2-3 defa temiz 
su ile çalkalayınız.

SAKLAMA
- Fifli prizden çıkardıktan sonra, kabloyu cihazın tabanındaki saklama yerine sarınız.
- Cihazı güç tabanının üzerinde tutabilir ve bu flekilde saklayabilirsiniz.

TEKN‹K ÖZELL‹KLER / 230 V – 50 Hz / 2000 Watt
Paslanmaz Çelik Kettle (Su Isıtıcı)

- Maksimum kapasite : 1.8 litre
- Minimum kapasite : 0.5 litre

Paslanmaz çelik demlik : 0.7 litre

ATIK (WEEE)
Bu cihaz, WEEE direktifleri do¤rultusunda geri dönüflümü yapılabilir maddelerden üretilmifltir. Bu ürünü 
sınıflandırılmamıfl belediye atıkları ile atmayınız. Yerel makamlara baflvurunuz.


