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Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν HÆGER. 
Τα προϊόντα HÆGER έχουν παραχθεί για να σκέφτονται την ευημερία των καταναλωτών που 
προτιμούν υψηλά  πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας και εκχώρησης. Είμαστε σίγουροι ότι θα είστε 
ευχαριστημένοι με αυτήν τη συσκευή. 
Υποθέτουμε ότι ο χρήστης είναι εξοικειωμένος με τις κοινές διαδικασίες χειρισμού οικιακών 
συσκευών. 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις 
οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης και, εάν είναι δυνατόν, του κουτιού με 
την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλώ μεταδώστε 
επίσης τις οδηγίες λειτουργίας. 

Προβλεπόμενη χρήση 
 

Αυτή η συσκευή προορίζεται για το βράσιμο του νερού σε οικιακά νοικοκυριά. Δεν προορίζεται για χρήση με άλλα 
υγρά ή για εμπορικές εφαρμογές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις 
οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής της συσκευής θεωρείται ότι είναι αντίθετη με την προβλεπόμενη 
χρήση και μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε υλικά ή ακόμη και τραυματισμό. . Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται 
καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν λόγω της χρήσης  σε αντίθεση με την προβλεπόμενη χρήση .  

Επισκόπηση των στοιχείων 
 

A. Σήτα απόσταξης  

B. Κουμπί ανοίγματος καπακιού 
C. ON/OFF Διακόπτης 
D. Δείκτης στάθμης νερού 
E. Βάση με καλώδιο τροφοδοσίας  

Γενικές οδηγίες ασφάλειας 

• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η 
συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Μην τη  χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 
Διατήρηση μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην το βυθίζετε ποτέ σε 
οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρά άκρα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.   Αν η 
συσκευή είναι υγρή ή υγρανθεί , αποσυνδέστε την αμέσως. 
• Όταν την καθαρίζετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα 
(τραβήξτε το ίδιο το φις, όχι το καλώδιο) εάν  η συσκευή δεν χρησιμοποιείται , αφαιρέστε τα 
προσαρτημένα αξεσουάρ. 
• Μη λειτουργείτε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη. Αν 
βγαίνετε από το δωμάτιο, πρέπει πάντα να γυρίζετε το κουμπί σε  
απενεργοποιημένη συσκευή. Αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα. 
• Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για ζημιές σε τακτική βάση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν 
είναι φθαρμένη 
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοιο 
ειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου. 
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά 
και παρόμοιες εφαρμογές όπως: 
- χώροι κουζίνας προσωπικού σε γραφεία καταστημάτων και άλλα 



περιβάλλοντα εργασίας · 
- οικιακά  σπίτια · 
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλες κατοικίες 
Παρόμοιου περιβάλλοντος. 
- περιβάλλον τύπου bed and breakfast. 
• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο ακόλουθο «Ειδικές  Οδηγίες ασφαλείας". 

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας 
• Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ MAX. και 
ΜΙΝ σήμανσης! 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην υπερβαίνετε το σήμα MAX κατά την πλήρωση, διαφορετικά το βραστό νερό 
μπορεί να ξεχειλίσει. 
• Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό όταν γεμίζετε. 
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη επιφάνεια εργασίας. 
• Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό. 
• Μην ανοίγετε το καπάκι όταν βράζει το νερό. 
• Μην μετακινείτε τη συσκευή και μην την αγγίζετε όταν είναι 
ενεργή. 
• Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο με το περίβλημα που παρέχεται. 
• Απενεργοποιήστε το μηχάνημα πριν το αφαιρέσετε από τη 
βάση. 
• Η βάση και το εξωτερικό του μηχανήματος δεν πρέπει να 
Βραχεί. 

Παιδιά και ευπαθής άτομα 
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών 
ετών και άνω εάν τους έχει δοθεί εποπτεία 
ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους.  Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση του προϊόντος  δεν πρέπει 
να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών 
και εποπτεύεται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά  
από  παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. 
• Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητες ή έλλειψη 
εμπειρία και γνώση εάν έχουν  εποπτεία ή δοθούν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν  κατανοούν τους  κινδύνους που εμπλέκονται. 
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
• Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε ολόκληρη τη 
συσκευασία (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρόλιο κ.λπ.) έξω της εμβέλειάς τους. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Προσοχή! Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν με τη 
νάιλον τσάντα καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! 
• Για την προστασία των παιδιών ή των ασθενών ατόμων από τους 
κίνδυνους ηλεκτρικού εξοπλισμού, βεβαιωθείτε ότι 
αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο υπό επίβλεψη σας . Αυτή 
η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να 
παίξουν με αυτή. 
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν 



 

παίζουν με τη συσκευή. 

     Οδηγίες 
 

Προετοιμασία 
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το βραστήρα, βράστε φρέσκο νερό τουλάχιστον τρεις φορές στη 
συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό χωρίς πρόσθετα ή συστατικά. 

Ηλεκτρική σύνδεση 
Ελέγξτε εάν η ηλεκτρική τάση που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε είναι η ίδια με αυτή του μηχανήματος. 
Λεπτομέρειες  θα βρείτε στην ετικέτα στη βάση. 

Σύνδεση ισχύς ρεύματος 
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας αυτής της συσκευής μπορεί να είναι έως 2200W. Με αυτό το συνδεδεμένο 
φορτίο συνιστάται μια ξεχωριστή γραμμή παροχής που προστατεύεται από έναν διακόπτη κυκλώματος 16A 
οικιακής χρήσης. 

 

 

Χρήση 
1. Τοποθετήστε το βραστήρα σε επίπεδη επιφάνεια. 
2. Ανοίξτε το καπάκι του βραστήρα με το κουμπί απελευθέρωσης του καπακιού. Γεμίστε το με νερό. 

Συμπληρώστε μόνο μέχρι τη μέγιστη ένδειξη (MAX). Μπορείτε να διαβάσετε τη στάθμη του νερού 
στην ένδειξη στάθμης νερού. 

3. Κλείστε το καπάκι.. 
4. Τοποθετήστε το βραστήρα στη βάση. 
5. Συνδέστε το βραστήρα μόνο σε μια σωστά τοποθετημένη πρίζα ασφαλείας 220-240V/50Hz. 
6. Μεταβείτε στη θέση 1 (ON). Η ένδειξη θα φωτιστεί με μπλε χρώμα, υποδεικνύοντας ότι το νερό 

θερμαίνεται. 

7. Μετά το βρασμό ο βραστήρας απενεργοποιείται αυτόματα. 
8. Αποσυνδέστε το βραστήρα από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

Καθαρισμός 
 

 

 

Προειδοποιήση: 
-  Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την καθαρίσετε και αφαιρέστε το φις από την 

πρίζα. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή. 

- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή τη βάση σε νερό ή άλλα υγρά. 

Προειδοποίηση! 
Προσοχή! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με τη σακούλα καθώς υπάρχει κίνδυνος 

ασφυξίας! 

Προσοχή:  

-  Εάν χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, αυτά πρέπει να έχουν διατομή καλωδίου 
τουλάχιστον 1,5 mm2. 

- - Μη χρησιμοποιείτε πολλαπλές πρίζες, καθώς αυτή η συσκευή είναι πολύ ισχυρή. 



 

Αφαλάτωση  

 Η συχνότητα της λειτουργίας αφαλάτωσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού και 

από τη συχνότητα χρήσης της συσκευής. 
 Εάν το μηχάνημα απενεργοποιηθεί πριν βράσει το νερό, πιθανότατα πρέπει να γίνει 

αφαλάτωση. 

 Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, αλλά εμπορικά διαθέσιμο υγρό αφαλάτωσης με βάση κιτρικό 

οξύ. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ποσότητες που αναφέρονται στις οδηγίες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την αφαλάτωση της συσκευής, βράζετε νερό βρύσης αρκετές φορές (περίπου 3-
4 φορές) για να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα. Μην καταναλώνετε αυτό το νερό. 

 

Τεχνικά δεδομένα 
 

 

Μοντέλο: EK-22W.022A / EK-22B.023A 

Τροφοδοσία / Κατηγορία 
προστασίας: 

220-240VAC 50/60Hz / I 

Κατανάλωση ενέργειας: 1850-2200W 

Ποσότητα πλήρωσης: 1,7 lit 

 

Δήλωση συμμόρφωσης 
 

Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και παραχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως: 

- οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, 

- Οδηγία 2014/35/ΕΕ για την οδηγία χαμηλής τάσης (LVD), 

- RoHS με τις τροποποιήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ, 

και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς ασφαλείας.  

Το σήμα CE πιστοποιεί αυτό το προϊόν με όλες τις σχετικές οδηγίες. 
 

Συσκευασία 

Το υλικό συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο και φέρει το σύμβολο ανακύκλωσης. 
Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάλυση. Κρατήστε τα υλικά 
συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, μέρη πολυστυρολίου κ.λπ.) μακριά από παιδιά, 
καθώς είναι δυνητικά επικίνδυνα. 

Απόρριψη 

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του 

Προσοχή: 
- Μη χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσα ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα. 
-  Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά. 

- Ξεπλύνετε το δοχείο νερού με καθαρό νερό. Στη συνέχεια, στεγνώστε το με ένα πανί. 

- Καθαρίστε το περίβλημα μετά τη χρήση με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. 



 

προϊόντος, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό 
απορριμμάτων. Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, 
υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Αντ 
'αυτού, παραδίδεται στο ισχύον σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. 

Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 
επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το 
τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα 
από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 

Δήλωση εγγύησης 

Αυτή η μονάδα καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών (*), από την ημερομηνία αγοράς και καλύπτει την 

επισκευή χωρίς χρεώσεις ζημιών λόγω βλάβης του κατασκευαστή ή ελαττωματικών εξαρτημάτων. Ο 

διανομέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της μονάδας για ισοδύναμο μοντέλο. 

Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση, κεραυνό, 

λανθασμένη εγκατάσταση, εξωτερικούς παράγοντες ή τυχόν σκόπιμη βλάβη. Η εγγύηση δεν καλύπτει 

ζημιές που αποδίδονται έτσι σε πτώσεις, χτυπήματα, διαρροές, έκθεση σε ακραίες περιβαλλοντικές 

συνθήκες ή επιδείνωση που προκαλείται από την κανονική χρήση πλαστικών εξαρτημάτων ή 

πληκτρολογίων, καθώς και χρήση μπαταριών διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στο παρόν 

εγχειρίδιο. 

Για την επισκευή, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η μονάδα αποστέλλεται στον διανομέα ή 

τον μεταπωλητή, ή στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτούς, και πρέπει να είναι συνδεδεμένη με 

το πιστοποιητικό εγγύησης και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο ή δελτίο πώλησης, όπου 

εκφράζεται η ημερομηνία αγοράς υποδεικνύεται. 

Ο καταναλωτής προστατεύεται από την εγγύηση που παρέχεται από την Οδηγία 1999/44/CE του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου. 

(*) Μόνο για χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης 

 



 

 

 

 
 

 
 

    HAEGERTEC, s.a. 

Edifício HAEGER – Pct. Cidade de Londres, 1 Tel: +351 21 949 83 00 (Geral) 

Parque Industrial do Arneiro Tel: +351 21 949 83 02 (Pós-Venda) 

2660-456 S. Julião do Tojal Fax: +351 21 949 83 25 

PORTUGAL e-mail: assistencia@haeger.pt 

http://www.haeger.pt e-mail: comercial@haeger.pt 

   

 
KAPA EMPORIO 
Α.Καρέλης & Σια Ο.Ε. 
Καραγιαννοπούλου 32, 
61100 Κιλκίς 
Τηλ. +302341024654 
Fax   +302341025735 
Email: info@kapaemporio.gr 
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