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Ελληνικα
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του βραστήρα Philips! Σε αυτό το
εγχειρίδιο χρήσης θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για
να απολαμβάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το βραστήρα σας για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
Διακόπτης on/οff (I/O)
Καπάκι
Στόμιο
Ένδειξη στάθμης νερού
Βάση
Φίλτρο κατά των αλάτων

Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
-- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή τη βάση της σε νερό ή οποιοδήποτε
άλλο υγρό.
Προειδοποίηση
-- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην
τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
-- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο, η βάση ή η
ίδια η συσκευή έχουν υποστεί φθορά.
-- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
-- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία
και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
-- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
-- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο
να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στο
οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή. Το καλώδιο που περισσεύει
μπορείτε να το φυλάξετε μέσα ή γύρω από τη βάση της συσκευής.
-- Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο σε συνδυασμό με την αυθεντική
βάση του.
-- Το ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Να είστε
προσεχτικοί όταν ο βραστήρας περιέχει ζεστό νερό.
-- Κρατήστε το καλώδιο, τη βάση και το βραστήρα μακριά από ζεστές
επιφάνειες.
-- Μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα πάνω από τη μέγιστη ένδειξη. Αν
έχετε παραγεμίσει το βραστήρα, το βραστό νερό μπορεί να πεταχτεί
από το στόμιο και να προκαλέσει εγκαύματα.
-- Μην ανοίγετε το καπάκι ενώ ζεσταίνεται το νερό. Να προσέχετε
όταν ανοίγετε το καπάκι αμέσως μετά τον βρασμό του νερού: ο
ατμός που βγαίνει από το βραστήρα είναι καυτός.
Προσοχή
-- Μην αγγίζετε το σώμα του βραστήρα κατά τη διάρκεια και για
λίγη ώρα μετά τη χρήση, καθώς αναπτύσσει μεγάλη θερμοκρασία.
Σηκώνετε πάντα το βραστήρα από τη λαβή του.
-- Τοποθετείτε πάντα τη βάση και το βραστήρα σε στεγνή, επίπεδη και
σταθερή επιφάνεια.
-- Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για βράσιμο νερού. Μην τον
χρησιμοποιείτε για να ζεσταίνετε σούπα ή άλλα υγρά ή φαγητό από
βάζα, μπουκάλια ή κονσέρβες.
-- Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το νερό μέσα στο βραστήρα καλύπτει
τουλάχιστον τον πάτο, προκειμένου να αποφευχθεί ο βρασμός εν κενώ.
-- Ανάλογα με την σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας, μικρά
στίγματα μπορεί να εμφανιστούν πάνω στο θερμαντικό στοιχείο του
βραστήρα σας όταν τον χρησιμοποιείτε. Αυτό το φαινόμενο είναι
αποτέλεσμα της συσσώρευσης αλάτων στο θερμαντικό στοιχείο και
στο εσωτερικό του βραστήρα με την πάροδο του χρόνου. Όσο πιο
σκληρό είναι το νερό, τόσο πιο γρήγορη θα είναι η συσσώρευση
αλάτων. Τα άλατα μπορεί να έχουν διάφορα χρώματα. Παρόλο
που τα άλατα είναι ακίνδυνα, αν συσσωρευτούν πολλά, μπορεί να
επηρεαστεί η απόδοση του βραστήρα σας.

Να αφαιρείτε τακτικά τα
άλατα από το βραστήρα ακολουθώντας τις οδηγίες του κεφαλαίου
‘Αφαίρεση αλάτων’.
-- Στη βάση του βραστήρα μπορεί να εμφανιστούν υδρατμοί. Αυτό
είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι ο βραστήρας έχει
κάποιο ελάττωμα.
Προστασία βρασμού εν κενώ
Ο βραστήρας διαθέτει προστασία βρασμού εν κενώ. Αυτός ο
μηχανισμός θα απενεργοποιήσει αυτόματα το βραστήρα αν
ενεργοποιηθεί κατά λάθος, ενώ δεν υπάρχει μέσα καθόλου ή αρκετό
νερό. Ο διακόπτης on/off παραμένει στη θέση ‘on’. Ρυθμίστε το διακόπτη
on/off στη θέση ‘off ’ και αφήστε το βραστήρα να κρυώσει για 10 λεπτά.
Στη συνέχεια, σηκώστε το βραστήρα από τη βάση του προκειμένου να
μηδενιστεί η προστασία βρασμού εν κενώ. Ο βραστήρας είναι τώρα και
πάλι έτοιμος για χρήση.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα
που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός
χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου
χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση, βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Πριν την πρώτη χρήση
1 Αφαιρέστε τα αυτοκόλλητα, αν υπάρχουν, από τη βάση ή το

βραστήρα.

2 Τοποθετήστε τη βάση σε στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
3 Για να προσαρμόσετε το μήκος του καλωδίου, τυλίξτε το γύρω

από τις ειδικές υποδοχές της βάσης.

4 Περάστε το καλώδιο μέσα από μία από τις εγκοπές της βάσης.
5 Ξεπλύνετε το βραστήρα με νερό.
6 Γεμίστε το βραστήρα με νερό μέχρι τη μέγιστη ένδειξη και αφήστε

το να βράσει μία φορά (δείτε ‘Χρήση της συσκευής’).

7 Αδειάστε το ζεστό νερό και ξεπλύνετε πάλι το βραστήρα.

Χρήση της συσκευής
1 Γεμίστε το βραστήρα με νερό, είτε από το στόμιο είτε από το

ανοιχτό καπάκι (Εικ. 2).

2 Εάν το καπάκι είναι ανοιχτό, κλείστε το.
Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει κλείσει σωστά για να αποφευχθεί ο
βρασμός εν κενώ.
3 Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση του και συνδέστε το φις

στην πρίζα.
-- Ρυθμίστε το διακόπτη on/off στη θέση ‘I’ (Εικ. 3).
,, Ο βραστήρας αρχίζει να ζεσταίνεται.
,, Ο βραστήρας απενεργοποιείται αυτόματα όταν το νερό φθάσει
στο σημείο βρασμού.
Σημείωση: Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία βρασμού πιέζοντας το
διακόπτη on/off στη θέση ‘Ο’.

Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, στιλβωτικά
καθαριστικά ή υγρά όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Μην βυθίζετε ποτέ το βραστήρα ή τη βάση του σε νερό.

Καθαρισμός του βραστήρα
1 Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του βραστήρα με ένα μαλακό

και νωπό πανί που έχετε μουσκέψει σε ζεστό νερό με μικρή
ποσότητα ήπιου καθαριστικού.

Καθαρισμός του φίλτρου
Τα άλατα δεν είναι επιβλαβή για την υγεία σας αλλά μπορεί να
προσδώσουν μια γεύση σκόνης στο ρόφημα σας. Το φίλτρο κατά
των αλάτων εμποδίζει τα σωματίδια των αλάτων να καταλήξουν στο
ρόφημα σας. Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο κατά των αλάτων.
1 Αφαιρέστε το φίλτρο από το βραστήρα (1) και βουρτσίστε το

απαλά με μια μαλακή νάιλον βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό
βρύσης (2) (Εικ. 4).

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αφήσετε το φίλτρο στο βραστήρα όταν
προβαίνετε σε αφαίρεση των αλάτων από τη συσκευή (δείτε την ενότητα
‘Αφαίρεση αλάτων του βραστήρα’ σε αυτό το κεφάλαιο).
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε το φίλτρο από το βραστήρα και
να το καθαρίσετε στο πλυντήριο πιάτων.
Αφαίρεση αλάτων του βραστήρα
Η τακτική αφαίρεση των αλάτων επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του
βραστήρα.
Σε περίπτωση κανονικής χρήσης (έως 5 φορές την ημέρα), συνιστάται η
εξής συχνότητα αφαίρεσης των αλάτων:
-- Μία φορά κάθε 3 μήνες αν χρησιμοποιείτε μαλακό νερό (μέχρι 18 dH).
-- Μία φορά το μήνα αν χρησιμοποιείτε σκληρό νερό (πάνω από 18dH).
1 Γεμίστε τον βραστήρα με νερό έως τα τρία τέταρτα της μέγιστης

ένδειξης και αφήστε το νερό να βράσει.

2 Μετά την απενεργοποίηση του βραστήρα, προσθέστε λευκό ξύδι

(8% ακετικό οξύ) μέχρι τη μέγιστη ένδειξη.

3 Αφήστε το διάλυμα στο βραστήρα όλη τη νύχτα.
4 Αδειάστε τον βραστήρα και ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του.
5 Γεμίστε το βραστήρα με φρέσκο νερό και βράστε το.
6 Αδειάστε το βραστήρα και ξεπλύντε τον πάλι με φρέσκο νερό.
7 Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν υπάρχουν ακόμη άλατα στο

βραστήρα.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο αφαλατικό.
Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του
αφαλατικού.
Αντικατάσταση
Εάν ο βραστήρας, η βάση ή το καλώδιο υποστεί φθορά, πηγαίνετε τη
βάση ή το βραστήρα για επισκευή ή αντικατάσταση του καλωδίου σε
ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips, προς αποφυγή
κινδύνου.
Μπορείτε να αγοράσετε ένα καινούριο φίλτρο από τον αντιπρόσωπό
σας της Philips ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips.
Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει ποια φίλτρα είναι κατάλληλα για το
βραστήρα σας.
Τύπος βραστήρα

Τύπος φίλτρου

HD4646

HD4987

Περιβάλλον
,, Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη
σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον
τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 5).
Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο
φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο Philips
της περιοχής σας.

