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Güvenlik uyarıları

Kullanım kılavuzunu lütfen itinalı olarak 
okuyun, kılavuzdaki bilgilere göre hareket 
edin ve kılavuzu saklayın! Cihazı başkasına 
verecek olursanız iş bu kılavuzu da ekleyin. 
Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında 
kullanılmak için tasarlanmıştır.

Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz 
seviyesinin en çok 2000 m üstünde bir rakımda 
kullanın. Cihaz sadece kurallara uygun şekilde 
monte edilmiş olan topraklamalı bir priz 
üzerinden alternatif akımlı bir akım şebekesine 
bağlanabilir. Evinizin koruyucu hat kurulumunun 
uzmanca yapılmış olmasını sağlayınız. Cihazı 
sadece tip plaketindeki bilgilere göre bağlayın 
ve işletin. Cihazda, hasar görmüş bir elektrik 
kablosunun değiştirilmesi gibi onarımlar, 
tehlikeleri önlemek için, sadece yetkili 
servisimiz tarafından yapılmalıdır.
Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, 
duyusal ya da zihinsel engeli olan ya da 
deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler 
tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti 
altında veya cihazın güvenli kullanımı 
konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve 
kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış 
olmaları halinde kullanılabilir. 8 yaş altı 
çocuklar cihazdan ve bağlantı kablosundan 
uzak tutulmalıdır ve cihazı kullanmaları 
yasaktır. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. 
Temizlik ve kireç çözme işleminin çocuklar 

tarafından, 8 yaş ve üstü ve gözetim altında 
olmaları haricinde, yapılması yasaktır.
Konnektörün üzerine sıvı dökülmesinden 
kaçınınız. Cihazı, tabanlığı veya elektrik 
kablosunu hiçbir zaman suya batırmayın. 
Demliği sadece birlikte verilen tabanlıkla 
kullanın. Cihazı sadece elektrik kablosunda ve 
kendisinde hasar yoksa kullanın. Arıza 
durumunda derhal elektrik fişini çekin veya 
elektriği kapatın.

Yangın tehlikesi!
Tabanlığı ve demliği, ocak gibi sıcak yüzeylerin 
üzerine veya yakınına koymayın. Yağların 
sıçramasını önleyin, aksi takdirde plastik hasar 
görebilir.

Haşlanma tehlikesi var!
Cihaz kullanım sırasında ısınır. Bu nedenle 
sadece tutamağını kavrayın ve kapağı sadece 
soğuk durumdayken açın.
Cihazı sadece kapağı tam oturmuşsa kullanın.
Cihaz “max” işaretinden fazla doldurulucak 
olursa dışarı taşan kaynar su nedeniyle tehlike 
ortaya çıkabilir.

Yanma tehlikesi!
Kullanım sonrasında ısıtma elemanının veya ısı 
plakasının yüzeyi bir süre daha sıcak olabilir.

UYARI: Bu cihazı küvet, duş, lavabo veya 
su içeren diğer haznelerin yakınında 
kullanmayınız.

Boğulma riski!
Çocukların ambalaj malzemesiyle oynamasına 
izin vermeyin.



Yaralanma tehlikesi!
Cihazın hatalı kullanılması yaralanmalara yol 
açabilir.

Cihaza zarar gelebilir!
Sürahiye sadece su doldurunuz. Süt ve hazır 
ürünlerin dibi tutar ve bu ürünler cihaza zarar 
verir. Sürahiyi asla susuz çalıştırmayınız ve aşırı 
doldurmayınız; min (en az) ve max (en çok) 
işaretlerine uyunuz.



Elden çıkartılması
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz. 
Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 
“Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde 
belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli 
parça ve malzemelerden üretilmiştir.
Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla 
birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir 
toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel 
yönetime sorun.
Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların 
korunmasına yardımcı olun.
Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit 
mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Safety instructions

Please read and follow the operating 
instructions carefully and keep them for later 
reference. Enclose these instructions when 
you give this appliance to someone else. This 
appliance is intended for domestic use only.

Danger of electric shock!
Only use the appliance indoors at room 
temperature and up to 2000 m above sea 
level. The appliance may only be connected to 
a power supply with alternating current via 
a correctly installed socket with earthing. 
Ensure that the protective conductor system of 
the domestic supply has been correctly installed.
Connect and operate the appliance only 
according to the type plate specifications. 
To avoid potential hazards, repairs such as 
replacing a damaged cable must only be 
carried out by our customer service personnel.
This appliance can be used by children aged 
from 8 years and above and by persons with 
reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance 
in a safe way and if they understand the 
hazards involved. Keep children under 8 years 
of age away from the appliance and connecting 
cable and do not allow them to use the 
appliance. Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children unless they are 
older than 8 years and supervised.



Avoid spillage on the connector. Never immerse 
the appliance, base or mains cable in water.
Use the kettle only with the included base.
Use only if power cord and appliance show no 
signs of damage. Should a fault occur, pull the 
plug or disconnect from the mains immediately.

Risk of fire!
Do not place the base or kettle on or near hot 
surfaces, e.g. hobs. Avoid spatters of grease as 
the plastic may be damaged.

Risk of scalding!
The appliance heats up during use. Make sure 
you only pick it up by the handle and do not 
open the lid until the appliance has cooled 
down. Only use the appliance when the lid is 
engaged.
If the appliance is filled above the “max” 
marking, there could be a risk from splashes of 
boiling water.

Risk of burns!
After the use the heating element surfaces and 
warming plate can be subjected to residual heat.

WARNING: Do not use this appliance 
near bathtubs, showers, basins or 
other vessels containing water.

Risk of suff ocation!
Do not allow children to play with packaging 
material.

Risk of injury!
A misuse of the appliance can potentially lead 
to injury.

Not observance can result in damage to 
possessions!

Only fill the kettle with water. Milk and 
instant beverages will burn and damage the 
appliance. Never operate the kettle without 
water and do not overfill it; observe the min 
and max markings.



Disposal
Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. 
This appliance is labelled in accordance with European Directive 
2012/19/EU concerning used electrical and electronic 
appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE). 

The guideline determines the framework for the return and recycling of 
used appliances as applicable throughout the EU. Please ask your specialist 
retailer about current disposal facilities.




