
DUKA BOJE 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΒΡΑΣΤΉΡΑΣ 
(Μετάφραση από Αγγλικά) 

 

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

1. Τάση: 220-240 V; Συχνότητα: 50 Hz; Ισχύς: 2000-2400 W; Χωρητικότητα: 1,7 λίτρα; 

Κατανάλωση ρεύµατος σε αναµονή: µέγ. 1,0 W; 

2. Θέρµανση µε έξυπνο έλεγχο θερµοκρασίας. επιλογές θέρµανσης στους 70 ° C, 80 ° C, 

90 ° C και 100 ° C. 

3. Έξυπνη αποθήκευση θερµοκρασίας µε επιλογές για 70 ° C, 80 ° και 90 ° C 
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4. Έξι κουµπιά αφής + σωλήνας φωτός 6 LED + ηχητικό σήµα για να υποδείξουν τη 

λειτουργία. 

5. Κουµπί START / CANCEL: Για έναρξη / τερµατισµό της θέρµανσης 

6. Κουµπί HOLD TEMP: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

εξοικονόµησης θερµοκρασίας 

7. Κουµπί θερµοκρασίας νερού 70 ° C - 100 ° C: Για να επιλέξετε την επιθυµητή 

θερµοκρασία 70 ° C, 80 ° C, 90 ° C ή 100 ° C. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

1. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε πρώτα ότι η τάση που απαιτείται για τον βραστήρα 

αντιστοιχεί σε αυτό που σας παρέχεται. Εάν υπάρχει ασυµφωνία, µην χρησιµοποιείτε 

το προϊόν για να αποφύγετε πιθανά ατυχήµατα. 

2. Παρακαλείστε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια για να 

αποφύγετε την ανατροπή, η οποία θα την προκαλέσει ζηµιά και µπορεί να προκαλέσει 

ατύχηµα. 

3. Κατά τη χρήση, το φις της συσκευής πρέπει να τοποθετηθεί πλήρως στην πρίζα. 

4. Επιλέξτε το κατάλληλο κάλυµµα. Η συσκευή διαθέτει κάλυµµα νερού (Εικόνα 1) και 

καπάκι τσαγιού (Εικόνα 2). 

5. Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε αυτόµατη συσκευή διακοπής λειτουργίας ελλείψει 

υγρού, χάρη στην οποία το ρεύµα κόβεται όταν όλο το υγρό είναι στριµωγµένο και 

έτσι αποφεύγεται η ζηµιά στη συσκευή. 

6. Εάν όλο το υγρό συµβεί να βράσει κατά τη χρήση, αποσυνδέστε πρώτα τη συσκευή 

από την πρίζα και ρίξτε την απαιτούµενη ποσότητα κρύου νερού για να κρυώσει η 

θερµαινόµενη ηλεκτρική βάση και να επαναφέρετε τη συσκευή τερµατισµού 

λειτουργίας. Όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, ζεστάνετε το νερό και 

αδειάστε το και µετά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή µε τον κανονικό 

τρόπο. 

7. Στη βάση του βραστήρα υπάρχουν έξι φώτα που δείχνουν την επιλεγµένη 

θερµοκρασία (70 ° C, 80 ° C, 90 ° C ή 100 ° C) και υποδεικνύουν τις λειτουργίες για 

τη διατήρηση της θερµότητας και την ενεργοποίηση του ρεύµατος. 
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8. Το αφαιρούµενο φίλτρο τσαγιού µπορεί να αποσυναρµολογηθεί χρησιµοποιώντας µια 

ειδική µέθοδο, σύµφωνα µε το σήµα αποσυναρµολόγησης (Εικόνα 3). 

 
 Εικόνα 1   Εικόνα 2        Εικόνα 3 
                Ανοιχτό - Κλειστό 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ 

 

  Εικόνα 4      Εικόνα 5 
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1 - Στόµιο     6, 7, 8, 9 - Κουµπιά επιλογής θερµοκρασίας 
2 - Κάλυµµα     10 - Κουµπί εξοικονόµησης θερµοκρασίας 
3 - Λαβή     11 - Κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
4 - Γυάλινο σώµα 
5 - Βάση 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Για να θερµάνετε το νερό, πατήστε το κουµπί για να ανοίξετε το καπάκι που φαίνεται 

στην εικόνα 6. το κάλυµµα θα ανοίξει όταν το κουµπί αναπηδήσει, τότε µπορείτε να 

το αφαιρέσετε. Εάν ετοιµάζετε τσάι, µπορείτε να αφαιρέσετε απευθείας το καπάκι 

(όπως φαίνεται στην εικόνα 7), να τοποθετήσετε το τσάι στο αφαιρούµενο φίλτρο και 

να προσθέσετε την απαιτούµενη ποσότητα νερού στο επιθυµητό επίπεδο µεταξύ της 

ελάχιστης ονοµασίας MIN και της µέγιστης ποσότητας νερού MAX που είναι ορατή 

στο βραστήρα. 

2. Μετά την έκχυση νερού, βάλτε καλά το καπάκι. σηκώστε το αφαιρούµενο φίλτρο 

(Εικόνα 8) µετά την τοποθέτηση του καπακιού και τοποθετήστε το βραστήρα στη 

βάση. Συνδέστε στην πρίζα και θα ακούσετε ένα διπλό µπιπ, µετά το οποίο όλα τα 

φώτα ανάβουν για ένα δευτερόλεπτο και ο βραστήρας µεταβαίνει σε κατάσταση 

αναµονής εάν δεν πραγµατοποιηθεί άλλη λειτουργία. 

3. Εάν η θερµοκρασία θέρµανσης έχει ρυθµιστεί, η αντίστοιχη λυχνία θα ανάψει και η 

θέρµανση θα ξεκινήσει αφού πατήσετε το κουµπί θέρµανσης. Το φως ανάβει, 

ακούγεται ένα διπλό µπιπ και η ένδειξη θερµοκρασίας ανάβει όταν θερµαίνεται στο 

καθορισµένο επίπεδο, µετά την οποία ο βραστήρας µεταβαίνει σε κατάσταση 

αναµονής εάν δεν ξεκινήσει καµία άλλη λειτουργία στο επόµενο λεπτό. 

4. Πατήστε το κουµπί εξοικονόµησης θερµότητας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

και µετά να την απενεργοποιήσετε. Η λειτουργία διατήρησης θερµότητας ισχύει µόνο 

για θερµοκρασίες 70 ° C, 80 ° C και 90 ° C, αλλά όχι για 100 ° C. Εάν επιλέξετε τη 

λειτουργία διατήρησης θερµότητας, θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα όταν η 

θερµοκρασία ρυθµιστεί στους 100 ° C. 

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόµησης θερµότητας αλλά το κουµπί 

θέρµανσης δεν πατηθεί για το επόµενο λεπτό, η λειτουργία εξοικονόµησης 

θερµότητας θα ακυρωθεί και η συσκευή θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής. 
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Εάν επιλέξετε τη λειτουργία εξοικονόµησης θερµότητας και πατήσετε το κουµπί 

θερµότητας για το επόµενο ένα λεπτό, ο χρονοδιακόπτης εξοικονόµησης θερµότητας 

θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα για 30 λεπτά. 

5. Εάν η λυχνία θερµοκρασίας αναβοσβήνει κατά τη θέρµανση, δείχνει τη ρυθµισµένη 

θερµοκρασία και όταν ανάβει χωρίς να αναβοσβήνει, σηµαίνει ότι έχει επιτευχθεί ή 

υπέρβαση της θερµοκρασίας. 

6. Άλλα 

Εάν δεν είναι επιλεγµένη η λειτουργία διατήρησης θερµότητας, ο βραστήρας θα 

σηκωθεί από τη βάση για να µπει σε κατάσταση αναµονής, ώστε να µπορεί να 

ξεκινήσει το πρόγραµµα. 

Εάν επιλεγεί η λειτουργία διατήρησης θερµότητας και η κανάτα σηκωθεί από τη 

βάση, η κατάσταση θα διατηρηθεί πριν την ανύψωση. Εάν η βάση δεν ανιχνεύσει την 

παρουσία βραστήρα το επόµενο λεπτό, ακούγεται ένα ηχητικό σήµα, που υποδεικνύει 

ότι ο βραστήρας µπαίνει σε κατάσταση αναµονής και το πρόγραµµα ξεκινά ξανά. Εαν 

η βάση πιάσει την κανάτα πριν από το επόµενο λεπτό, η µπροστινή ανύψωση θα 

συνεχιστεί. 

Στην κατάσταση αναµονής, όλα τα LED είναι σβηστά και η διαδικασία θέρµανσης 

διακόπτεται. 

Εάν η κανάτα δεν είναι τοποθετηµένη στη βάση σε κατάσταση αναµονής, τα κουµπιά 

και τα φώτα δεν λειτουργούν. 

 
    Εικόνα 6          Εικόνα 7         Εικόνα 8 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΖΗΜΙΏΝ 

1. Σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος NTC, όλα τα φώτα αναβοσβήνουν και η διαδικασία 

θέρµανσης σταµατά, µετά την οποία όλα τα κουµπιά απενεργοποιούνται. 

2. Όταν το κύκλωµα NTC είναι ανοιχτό, όλα τα φώτα αναβοσβήνουν και η διαδικασία 

θέρµανσης σταµατά, µετά την οποία όλα τα κουµπιά απενεργοποιούνται. 

3. Όταν βγει όλο το υγρό από την κανάτα, όλα τα φώτα αναβοσβήνουν και η διαδικασία 

θέρµανσης σταµατάει και µετά όλα τα κουµπιά απενεργοποιούνται. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Αυτό το προϊόν προορίζεται για τη θέρµανση νερού και την παρασκευή τσαγιού σε 

εσωτερικούς χώρους και απαγορεύεται η έκχυση άλλων υγρών ή η χρήση του για 

άλλους σκοπούς. Κατά τη χρήση, µην βάζετε το καπάκι στο τσάι αφού βράσει νερό! 

2. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρίξει νερό πριν ενεργοποιήσετε το ρεύµα. 

3. Μην ρίχνετε περισσότερο υγρό από την καθορισµένη µέγιστη ποσότητα, για να µην 

ξεχειλίσει, γιατί µπορεί να προκληθούν εγκαύµατα. 

4. Μετακινήστε τον βραστήρα µόνο αφού τον αποσυνδέσετε. Κρατάτε την κανάτα µε 

βραστό νερό µόνο από τη λαβή για να µην καείτε. 

5. Κατά τη χρήση, µην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται από τραπέζι ή παρόµοιο µέρος 

για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους. 

6. Για να αποφύγετε τη διάβρωση των εσωτερικών εξαρτηµάτων, µην βυθίζετε το 

βραστήρα σε υγρό. Δείτε. οδηγίες για την aφαίρεση αλάτων. 

7. Εάν το παρεχόµενο καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά, επιστρέψτε το στον 

κατασκευαστή ή στο προσωπικό σέρβις ή σε άλλο ειδικευµένο άτοµο για να 

αποφύγετε πιθανούς κινδύνους. 

8. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε 

µειωµένες σωµατικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτοµα που δεν 

έχουν την απαραίτητη εµπειρία και γνώσεις, εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες για τη 

χρήση της συσκευής ή βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόµου υπεύθυνου για την 

ασφάλεια τους. 
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9. Η συσκευή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για παιδικό παιχνίδι! 

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή ή παρόµοια χρήση, συµπεριλαµβανοµένων: 

Στις κουζίνες για το προσωπικό καταστηµάτων, γραφείων και άλλων τύπων 

εργασιακού περιβάλλοντος. 

Σε αγροκτήµατα 

Εάν η κανάτα είναι υπερβολική, µπορεί να διαρρεύσει βραστό νερό. 

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρό. 

Η κανάτα πρέπει να χρησιµοποιείται πάντα στη βάση µε την οποία παραδίδεται.  

10. Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος 

 

Στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, µην το απορρίπτετε µαζί µε άλλα οικιακά 

απορρίµµατα. επιστρέψτε το σε κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Το σύµβολο στο προϊόν, οι οδηγίες χρήσης και η 

συσκευασία θα σας καθοδηγήσουν στις σωστές µεθόδους απόρριψης. Τα υλικά είναι 

κατάλληλα για ανακύκλωση όπως αναγράφεται στην ετικέτα. Με την ανακύκλωση της 

συσκευής ή των υλικών ή παραδίδοντας τις παλιές σας συσκευές ανακύκλωσης οποιουδήποτε 

είδους, συµβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Επικοινωνήστε µε την αρµόδια διοίκηση για οδηγίες σχετικά µε τη διάθεση. 

AΦΑΊΡΕΣΗ ΑΛΆΤΩΝ 

1. Καθάρισµα 

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα "Προειδοποιήσεις". 

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αφαιρέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να 

κρυώσει. 

Σκουπίστε το εξωτερικό και το κάτω µέρος της κανάτας µε ένα υγρό πανί και στη συνέχεια 

στεγνώστε το µε ένα στεγνό πανί. Μην χρησιµοποιείτε σκληρά καθαριστικά υλικά γιατί θα 

γρατσουνίσουν το σώµα της κανάτας. 
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Καθαρίστε και αφαιρέστε τα υπολείµµατα και τη βρωµιά µε νερό και σαπούνι ή άλλο 

καθαριστικό, αλλά όχι µε επιθετικά οξέα ή άλλα διαβρωτικά απορρυπαντικά. 

2. Κατάργηση αλάτων 

Καθαρίζετε τακτικά τα άλατα από την κανάτα για να εξασφαλίσετε µεγαλύτερη διάρκεια 

ζωής του προϊόντος. 

Υπό κανονική χρήση, καθαρίστε τα άλατα τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 

Ρίξτε ξύδι στην κοπή για να υποδείξετε τη µέγιστη ποσότητα υγρού και θερµαίνετε. 

Αποσυνδέστε από την παροχή ρεύµατος (βγάλτε το φις). 

Αφήστε το βρασµένο ξύδι να σταθεί όλη τη νύχτα στην κανάτα και µετά αδειάστε το. 

Ρίξτε νερό στην κοπή για να υποδείξετε τη µέγιστη ποσότητα υγρού και αφήστε το να βράσει 

και µετά αδειάστε το. Ξεπλύνετε τυχόν υπολείµµατα βρωµιάς και ξύδι. 

Πλύνετε την κανάτα µε καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τα άλατα. 
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