
 

Ηλεκτρικός βραστήρας DUKA LOFT 1700 ml. 

Τέχνη. αριθμός: 2220399 

 



Οδηγίες χρήσης 
Μετάφραση από Αγγλικά 

Διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις πριν από τη χρήση. Η μη 
τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να 
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό. 

Διατηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας για μελλοντική αναφορά. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλου τραυματισμού, 
ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες: 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. 

2. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπως ορίζεται σε αυτές τις οδηγίες. Η συσκευή πρέπει να 
χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει δεκτή για 
οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση. 

3. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντους, νεροχύτη ή άλλο δοχείο με 
νερό. 

4. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. 

5. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε. 

6. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
διανοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και γνώση, υπό 
την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφάλεια, σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης και κατανοούν τις δυνατότητες του κινδύνου. 

7. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι 
επιβλέπονται από ενήλικα ή χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφάλεια, σύμφωνα με το εγχειρίδιο 
χρήσης και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχουν. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας 
κάτω των 8 ετών να καθαρίζουν το προϊόν χωρίς επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο 
ρεύματος μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 

8. Το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές σε: 

- παντοπωλεία 

- γραφεία ή άλλο περιβάλλον εργασίας· 

- αγροκτήματα 

- δωμάτια ξενοδοχείου και άλλα καταλύματα· 

9. Η κανάτα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη βάση συνδεδεμένη σε αυτήν. 

10. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι, τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν μαζί της. 



11. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές 
σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους. Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το 
αλουμινόχαρτο: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ! 

12. Η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση. 

13. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ! Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες και 
προσέξτε αν βγαίνει ζεστός ατμός από τη συσκευή. Κρατήστε τον βραστήρα από τη λαβή. 

14. Η συσκευή παραμένει ζεστή για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη χρήση, προσέξτε τις καυτές 
επιφάνειες. 

15. Πριν συνδέσετε τον βραστήρα στο ρεύμα, ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή 
(στην κάτω πλευρά της βάσης του βραστήρα) αντιστοιχεί στην τάση στο σπίτι σας. 

16. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πηγή ρεύματος. 

17. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να κρέμεται χαλαρά ή να αγγίζει καυτές επιφάνειες. 

18. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, 
ύφασμα κ.λπ., και ότι το καλώδιο ρεύματος και το φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό. 

19. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. 

20. Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το 
καλώδιο της συσκευής παρουσιάζει σημάδια ζημιάς. Μην επισκευάζετε ποτέ τη συσκευή ή το 
καλώδιο μόνοι σας, χρησιμοποιήστε επαγγελματικό σέρβις. 

21. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από άλλες συσκευές κουζίνας που θερμαίνονται: καυστήρες 
αερίου, ηλεκτρικές εστίες, φούρνους. 

22. Μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν η κανάτα είναι άδεια για να αποφύγετε ζημιά στα θερμαντικά 
στοιχεία. 

23. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πηγή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού, 
συντήρησης και εγκατάστασης αξεσουάρ. 

24. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με θερμά μέρη αυτής της 
συσκευής. 

25. Βεβαιωθείτε ότι η κανάτα χρησιμοποιείται σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια μακριά από παιδιά, 
αυτό θα αποτρέψει την ανατροπή της κανάτας και την αποφυγή ζημιών ή τραυματισμών. 

26. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή έξω και πάντα να την τοποθετείτε σε στεγνό περιβάλλον. 

27. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ρεύματος, το φις ή τη συσκευή σε 
νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

28. Μην ρίχνετε και μην βυθίζετε τη βάση της κανάτας σε νερό. 

29. Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων. 

30. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενώ το νερό βράζει ή αμέσως μετά το βράσιμο, αποφύγετε την επαφή με τον 
ατμό από το στόμιο. Μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα. 

31. Το καπάκι πρέπει να είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της παρασκευής. 



32. Μην ανοίγετε το καπάκι κατά το μαγείρεμα. 

33. Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν ρίχνετε το βραστό νερό, πρέπει να γίνεται αργά και προσεκτικά 
χωρίς να γείρετε πολύ γρήγορα τον βραστήρα. 

34. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει ζεστό νερό. 

35. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. 

36. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. 

37. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν 
καθαρίσετε τη συσκευή. 

38. Η συσκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί από το χρήστη. Να επισκευάζετε πάντα τη συσκευή σε 
έναν επαγγελματία. 

39. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με σπασμένο καλώδιο ή εάν έχει πέσει από ύψος. 

40. Μη χρησιμοποιείτε την κανάτα εάν είναι υπεργεμισμένη πάνω από τη μέγιστη στάθμη νερού. 
Εάν η συσκευή γεμίσει υπερβολικά, το βραστό νερό μπορεί να πεταχτεί έξω. Κίνδυνος εγκαυμάτων! 

41. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό 
σύστημα τηλεχειρισμού. 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ  

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για προσωπικές ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από 
ακατάλληλη χρήση της συσκευής, θραύση εξαρτημάτων της συσκευής, εάν χρησιμοποιηθεί χωρίς να 
ληφθούν υπόψη οι οδηγίες ή μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.  

ΣΚΟΠΟΣ 

Ο ηλεκτρικός βραστήρας είναι σχεδιασμένος για θέρμανση και βρασμό πόσιμου νερού. Δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση υγρών και τροφίμων εκτός από το νερό. Η χρήση της συσκευής 
σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες εγγυάται την ασφάλεια της χρήσης της. Η συσκευή προορίζεται για 
οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Μοντέλο: 2220399 (BT-K22) 

Όνομα: Ηλεκτρικός βραστήρας DUKA LOFT  

Τεχνικά στοιχεία: 220-240 V~ 50/60Hz, 1850 - 2200 W 

Χωρητικότητα: 1,7 l 



ΔΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

Spout – Στόμιο 

Lid – Καπάκι 

Water tank – Δεξαμενή νερού 

Base – Βάση 

On/off switch – Κουμπί on/off 

Transparent water gauge – Ένδειξη στάθμης νερού 

Easy grip handle – Λαβή 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά: Ξεπλύνετε το εσωτερικό της κανάτας. Γεμίστε τη 
μισή δεξαμενή με γλυκό νερό. Τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση "ON" Η ενδεικτική λυχνία θα 
ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το νερό αρχίζει να θερμαίνεται. Όταν το νερό βράσει, η συσκευή 



απενεργοποιείται αυτόματα. Σηκώστε προσεκτικά τη συσκευή και ρίξτε το νερό στο νεροχύτη, 
προσέχοντας να μην πιτσιλιστεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια. 

2. Γεμίστε την κανάτα με φρέσκο, κρύο νερό. Διατηρήστε τη στάθμη του νερού μεταξύ των δεικτών 
ελάχιστης και μέγιστης. 

3. Κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση. 

4. Συνδέστε τη μονάδα σε μια γειωμένη πρίζα με τις ίδιες παραμέτρους που υποδεικνύει η ετικέτα 
χαρακτηριστικών. 

5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η λυχνία ελέγχου δείχνει ότι το νερό θερμαίνεται. 

6. Όταν το νερό βράσει, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μπορείτε να αφαιρέσετε τη 
συσκευή από τη βάση και να ρίξετε προσεκτικά νερό στο επιλεγμένο δοχείο. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

1. Ποτέ μην τροποποιείτε τη μονάδα με κανέναν τρόπο. 

2. Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό όταν γεμίζετε τη μονάδα. 

3. Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ των ενδείξεων MAX. και MIN. 

4. Απενεργοποιήστε την κανάτα πριν την αφαιρέσετε από τη βάση. 

5. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό. 

6. Η βάση και το εξωτερικό της κανάτας δεν πρέπει να βραχούν. 

7. Η κανάτα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη βάση συνδεδεμένη σε αυτήν. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει 
εντελώς πριν την καθαρίσετε. 

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή τη βάση ρεύματος σε νερό και μην αφήνετε 
την υγρασία να έρθει σε επαφή με αυτά τα μέρη. 

- Σκουπίστε το εξωτερικό της κανάτας με ένα υγρό πανί ή ήπιο απορρυπαντικό. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μη χρησιμοποιείτε χημικά, αλκαλικά, λειαντικά ή απολυμαντικά καθαριστικά. 

Όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται ή δεν είναι αποθηκευμένη, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να 
τυλιχτεί κάτω από τη βάση τροφοδοσίας. 

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει 
εντελώς πριν την αφαλάτωση. 

Η συσκευή σας θα πρέπει να αφαιρείται τα άλατα περιοδικά, καθώς τα κοιτάσματα ορυκτών στο 
νερό της βρύσης μπορεί να σχηματίσουν άλατα στο κάτω μέρος του βραστήρα, προκαλώντας 
μικρότερη απόδοση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αφαλάτωση που διατίθενται στο εμπόριο και να 



ακολουθήσετε τις οδηγίες στη συσκευασία αφαλάτωσης. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τις 
παρακάτω οδηγίες χρησιμοποιώντας λευκό ξύδι. 

Ετοιμάστε ένα διάλυμα από μισό νερό και ξύδι, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη 
στάθμη (1,7 L). 

Αφήστε το διάλυμα στην κανάτα όλη τη νύχτα. ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ! 

Ρίξτε το μείγμα από την κανάτα και στη συνέχεια γεμίστε το με καθαρό νερό. Βράζουμε το καθαρό 
νερό αρκετές φορές μέχρι να φύγει η μυρωδιά του ξιδιού. Τυχόν λεκέδες που έχουν μείνει στο 
εσωτερικό του στομίου μπορούν να αφαιρεθούν τρίβοντας με ένα υγρό πανί. 

ΠΡΟΣΟΧΗ - Η αφαλάτωση πρέπει να πραγματοποιείται όταν παρατηρήσετε ότι περισσότερο από το 
ένα τέταρτο της κάτω επιφάνειας είναι καλυμμένο με άλατα. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και ηλιακό φως. 
Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορείτε να την αποθηκεύσετε 
στο αρχικό κουτί. 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Όταν η μονάδα δεν λειτουργεί, ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά και 
ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο στη βάση με τον σωστό τρόπο. 

Εάν το νερό έχει εξατμιστεί τελείως, ο διακόπτης ασφαλείας θα ενεργοποιηθεί. Περιμένετε να 
κρυώσει ο βραστήρας και μετά γεμίστε τον με νερό. 

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Η συσκευή φέρει σήμανση με διαγραμμένο δοχείο απορριμμάτων σύμφωνα με την 
Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο 
χρησιμοποιείται για να υποδείξει όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που απαιτούν 
ξεχωριστή συλλογή. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί 
με άλλα οικιακά απορρίμματα μετά τη λήξη της ωφέλιμης ζωής του. 

Ο χρήστης υποχρεούται να παραδώσει τη συσκευή σε οργανισμό εξειδικευμένο στη συλλογή 
μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο οργανισμός που πραγματοποιεί τη 
συλλογή, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών σημείων συλλογής, των καταστημάτων και των 
δημοτικών δομών, καθιερώνει ένα κατάλληλο σύστημα που επιτρέπει τη διάθεση αυτού του 
εξοπλισμού. Ο σωστός χειρισμός του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού βοηθά στην 
αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που προκύπτουν από 
την παρουσία επικίνδυνων ουσιών, καθώς και από την ακατάλληλη αποθήκευση και χειρισμό αυτού 
του εξοπλισμού. Η συσκευή περιέχει περιορισμένη ποσότητα ορισμένων ουσιών που ενδέχεται να 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και κυκλοφορήσει στην αγορά σύμφωνα με τις οδηγίες 
Νέας Προσέγγισης, γι' αυτό το προϊόν φέρει σήμανση CE και έχει εκδοθεί με δήλωση συμμόρφωσης, 
η οποία είναι διαθέσιμη στις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς. 



ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Το σύμβολο RoHS (Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών) σημαίνει ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις 
της ΕΕ για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Οι 
επικίνδυνες ουσίες περιορίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος.


