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Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν να θέσετε σε 

λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε το για να ανατρέξετε σε αυτό στο μέλλον. 

Midea Italia S.r.l. a socio unico 

Viale Luigi Bodio 29/37 

20158 Milano Italia 

midea.com/it 
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Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 
 

1.  Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. 
2.  Για επιπλέον προστασία, συνιστούμε τη χρήση επιτοίχιας πρίζας με ονομαστική 

τιμή ρεύματος 13A.. Για ηλεκτρική υπερφόρτωση κυκλώματος, μην θέτετε σε 
λειτουργία άλλη συσκευή υψηλής τάσης στο ίδιο κύκλωμα. 

3.  Μην γεμίζετε τον βραστήρα ενώ είναι τοποθετημένος στη βάση του. Στεγνώστε το 
νερό που βρίσκεται στη βάση του κυρίως σώματος του βραστήρα πριν να το 
τοποθετήσετε στη βάση του. 

4.  Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν τη χρησιμοποιείτε. 
5.  Η συσκευή πρέπει να παρακολουθείται όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή 

βρέφη. 
6.  Ο ηλεκτρικός βραστήρας πρέπει να λειτουργεί σε επίπεδη επιφάνεια. Μην 

τοποθετείτε αυτή τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερμές εστίες αερίου ή ηλεκτρικές 
εστίες ή επάνω σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. 

7. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες, χρησιμοποιείστε το χερούλι. Προσέξτε τον ατμό 
που εξέρχεται από το στόμιο ή το καπάκι της συσκευής ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 
της επαναπλήρωσης. Μην αφαιρείτε το καπάκι κατά τη διάρκεια του κύκλου 
βρασμού. 

8.  Μην χρησιμοποιείτε τον βραστήρα για να θερμάνετε οτιδήποτε άλλο εκτός από 
νερό. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη «max». Μην 
θέτετε σε λειτουργία τον βραστήρα εάν η ποσότητα του νερού είναι μικρότερη από 
την ελάχιστη ποσότητα (minimum). 

9.  Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από το άκρο του τραπεζιού ή 
να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες. Το τμήμα του καλωδίου τροφοδοσίας 
που περισσεύει πρέπει να φυλάσσεται στο κάτω μέρος της μονάδας βάσης. 

10.  Μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. Μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με καλώδιο επέκτασης εκτός εάν αυτό το καλώδιο 
έχει ελεγθεί και δοκιμαστεί από πιστοποιημένο τεχνικό ή προσωπικό σέρβις. 
Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας συνδέοντάς την με επιτοίχια 
πρίζα  τάσης (μόνο A.C.) η οποία αναφέρεται στη συσκευή. 

11.  Εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικαθίσταται από 
τον κατασκευαστή ή πιστοποιημένο προσωπικό. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο βραστήρας είναι υπερβολικά γεμάτος, ενδέχεται να υπερχειλίσει το 
νερό που βράζει. 
Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τη βάση που 
τον συνοδεύει. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει πιθανότητα να έχει 

παγώσει το νερό εντός του βραστήρα. 
 

  



Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 
 

12. Πρέπει πάντοτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την επιτοίχια πρίζα εάν υπάρχουν 

οι ακόλουθες συνθήκες: 

Δεν υπάρχει νερό εντός του βραστήρα Όταν γεμίζετε τη συσκευή με νερό Όταν δεν 

βρίσκεται σε λειτουργία Πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση του Βραστήρα 

13. Καλέστε τον δωρεάν αριθμό παροχής βοήθειας της εταιρείας μας για πληροφορίες ή 

επιστρέψτε τη συσκευή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για εξέταση και επισκευή. 

Δεν πρέπει ποτέ να επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να 

μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα από το 

κάτω μέρος του κυρίως σώματος της συσκευής ή τη βάση ηλεκτροδότησης μόνοι 

σας. 

14. Μην χρησιμοποιείτε μονάδα βάσης διαφορετική από εκείνη που παρέχεται μαζί με τη 

συσκευή. Η χρήση προσαρτώμενων παρελκόμενων που δεν συνιστώνται από τον 

κατασκευαστή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή 

τραυματισμό. 

15. Μην εισαγάγετε αντικείμενα σε σχισμές ή οπές του βραστήρα. 

15. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Η συσκευή δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο. 

17.Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω εάν 

εποπτεύονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με 

ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που διατρέχουν. Ο καθαρισμός 

και η συντήρηση δεν θα εκτελούνται από παιδιά εκτός εάν είναι ηλικίας άνω των 8 

ετών και εποπτεύονται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της 

μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. 

18. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για χρήση σε παρόμοιους χώρους 

όπως: 

 Κουζίνες προσωπικού που βρίσκονται σε καταστήματα, γραφεία και άλλα 

περιβάλλοντα εργασίας, 

 Αγροικίες, 

 Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας. 

 Μικρά πανδοχεία. 

 

  



Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 
 

19. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε το καπάκι ενώ το νερό βρίσκεται σε κατάσταση 

βρασμού. 

20. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετείστε το καπάκι κατά τρόπο ώστε ο ατμός να κατευθύνεται 

μακριά από το καπάκι. 

21. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί η συσκευή πριν να την 

απομακρύνετε από τη βάση της. 

22. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή ώστε να μην πέφτει νερό επάνω 

στον συνδέτη. 

23. Τυχόν εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα 

και, συνεπώς, πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή. 

24. Μην προσπαθήσετε να έχετε πρόσβαση στο δοχείο του βραστήρα, το θερμαντικό 

στοιχείο διατηρεί υπολειμματική θερμότητα μετά από τη χρήση. 

25. Οι συσκευές μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άτομα μειωμένης σωματικής, 

αισθητηριακής ή πνευματικής ικανότητας ή άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και 

γνώσεις εάν εποπτεύονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 

συσκευής με ασφαλή τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που διατρέχουν. 

26. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 

 

 

Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές ως μη διαχωρισμένα αστικά απόβλητα. 

Πρέπει να χρησιμοποιούνται χωριστές εγκαταστάσεις συλλογής τους. 

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα 

συστήματα συλλογής συσκευών. 

Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται σε χωματερές ή σκουπιδότοπους 

μπορεί να διαρρεύσουν από αυτές επικίνδυνες ουσίες στα υπόγεια ύδατα και να 

εισέλθουν στη διατροφική αλυσίδα προκαλώντας βλάβη στην υγεία και την 

ευημερία σας. 

Όταν αντικαθιστάτε παλιές συσκευές, με νέες, ο έμπορος λιανικής υποχρεούται 

από το νόμο να παραλάβει την παλιά ηλεκτρική συσκευή σας για να την 

απορρίψει δωρεάν. 

 

 

 

 

  



Σύντομη εισαγωγή 
 

Ο εργονομικός σχεδιασμός της συσκευής  

προσφέρει άνεση και απόλαυση στη ζωή σας. 

 

 Σύντομος χρόνος βρασμού και εξοικονόμηση ενέργειας 

 Έλεγχος ατμού για αυτόματη απενεργοποίηση του βραστήρα μετά τον βρασμό. 

 Η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα για προστασία ξηρής λειτουργίας. 

 Προστατευτική επικάλυψη για προστασία από εγκαύματα. 

 Θερμοστάτης υψηλής ποιότητας 

 Βάση περιστροφικής ικανότητας 360 μοιρών. 

 

Ονομασία μερών του προϊόντος 
 

 

1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Κουμπί για να ανοίγει το 

καπάκι 

4. Χερούλι 5. Διπλό τοίχωμα 6.Διακόπτης/φωτεινή ένδειξη 

7. Βάση ισχύος   

 

 
 

  



Προδιαγραφές προϊόντος 
 

Αρ. 

Μοντέλου 

Ονομαστική τάση Ονομαστική ισχύς Χωρητικότητα Διαστάσεις: Βάρος 

MK-

15H01A2E 

220-240V -50Hz 

50/60Hz 
1850-2200W 1.5L 225X156X229mm 1,2 kg 

 

 

Τρόπος χρήσης 
 

Πριν από την πρώτη χρήση ή εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο 

διάστημα, συνιστάται να γεμίσετε τον βραστήρα με φρέσκο νερό βρύσης έως τη μέγιστη 

ένδειξη, βράστε το νερό και αδειάστε τον βραστήρα τουλάχιστον 2 φορές για να καθαριστεί 

ο βραστήρας από τυχόν μικρά σωματίδια. Μην πιείτε αυτό το νερό. 

 

 Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης πλήκτρου στο χερούλι και ανοίξτε το καπάκι. 

 Απομακρύνετε τον βραστήρα από τη βάση του. Γεμίστε τον βραστήρα με την 

επιθυμητή ποσότητα νερού (όχι μικρότερη από την ελάχιστη και όχι μεγαλύτερη 

από τη μέγιστη ποσότητα). Κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε τον βραστήρα ξανά 

στη βάση του. 

 Συνδέστε το φις με την επιτοίχια πρίζα (220~240V, AC), ενεργοποιείστε τον 

βραστήρα πιέζοντας τον διακόπτη. Κλείστε το καπάκι. Τοποθετείστε ξανά τον 

βραστήρα στη βάση του. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει δηλώνοντας ότι 

 Ο βραστήρας θερμαίνεται. 

 Ο βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις βράσει το νερό και σβήσει η 

φωτεινή ένδειξη. 

 Ανασηκώστε τον βραστήρα από τη βάση και ρίξτε το νερό από τον βραστήρα στο 

δοχείο. 

 

 

  



Καθαρισμός 
 

Για να παραταθεί ο χρόνος ζωής του βραστήρα, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τα άλατα 

στο εσωτερικό του βραστήρα. 

Πρέπει πάντοτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την επιτοίχια πρίζα και να την αφήνετε 

να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό. 

Μην χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα, σύρμα ή λειαντικούς καθαριστικούς παράγοντες για 

να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος και να θαμπώσουν το εξωτερικό χρώμα. 

 

 

 Γεμίστε τον βραστήρα με 0,5L λευκό ξύδι και με νερό και αφήστε το σε αυτή την 

κατάσταση για περισσότερο από  1 ώρα. 

 Αδειάστε το διάλυμα από τον βραστήρα. Σκουπίστε τα υπολείμματα με ένα υγρό 

ύφασμα. 

 Γεμίστε τον βραστήρα με καθαρό νερό , αφήστε μτο να βράσει και στη συνέχεια 

απορρίψτε το νερό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και ο βραστήρας θα είναι 

έτοιμος για χρήση. 

 Εάν είναι αναγκαίο, επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία αρκετές φορές. 

 Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Η επιφάνεια του βραστήρα μπορεί να καθαριστεί 

με ένα υγρό ύφασμα και να γυαλιστεί με ένα μαλακό στεγνό ύφασμα. 

 

 

 


