
 

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη 
 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ZOS-198  
(220V-240V~50Hz – 1800W-2200W) 

 

 
 

Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα 

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMAX. 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας. 

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων. 

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να 

διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. 

Ευχαριστούμε πολύ!  

www.telemax.gr 

2310-417494 & 2310-427867 

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr (εσωτερικό 2) 

 

http://www.telemax.gr/
mailto:support@telemax.gr
Marketing
Stamp



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για 

μελλοντική αναφορά. 

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα 

αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. 

Η συσκευή είναι σύννομη  με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας της ΕΕ. 

Μπορεί να γνωρίζετε ήδη πώς να χρησιμοποιείτε μια τέτοια συσκευή αλλά θα σας 

παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες που έχουν γραφτεί 

για να διασφαλίσουν την καλύτερη χρήση αυτής της συσκευής. 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας 

1. Πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες  χρήσεως. 

2. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσεως, την κάρτα εγγύησης, την απόδειξη αγοράς και, αν 

είναι δυνατόν τη συσκευασία του προϊόντος. 

3. Η συσκευή προορίζεται για ΟΙΚΙΑΚΗ και όχι επαγγελματική χρήση. 

4. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν την καθαρίζετε  αν παρατηρήσετε 

οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη, απενεργοποιήσετε την και βγάλτε την από την 

πρίζα τραβώντας απαλά το καλώδιο. 

5. Για να προστατέψετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, 

μην τα αφήνετε ποτέ κοντά σε αυτές χωρίς επίβλεψη. Τοποθετείστε τις συσκευές σε 

μέρη που τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση. Προσέχετε να μην κρέμεται το 

καλώδιο. 

6. Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για βλάβες ή φθορές. Αν η συσκευή 

παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα μην τη χρησιμοποιείτε. 

7. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι χαλασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο service για να αποφύγετε τους κινδύνους 

8. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, συμβουλευτείτε το 

εξουσιοδοτημένο service. 

9. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από πηγές θερμότητας, υγρασία, 

ή αιχμηρά αντικείμενα. 

10. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη! Όταν δεν την 

χρησιμοποιείτε απενεργοποιήστε την. 

11. Αν γεμίσετε τον βραστήρα πάνω από την ένδειξη MAX μπορεί το νερό που 

βράζει να χυθεί έξω. 

12. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. 

13. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την προτεινόμενη της χρήση. 

14. Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο με τη βάση που παρέχεται στη συσκευασία. 

15. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές ή 

διανοητικές ικανότητες, παιδιά ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή δεν γνωρίζουν πώς 

να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή εκτός αν υπάρχει επίβλεψη από άτομο που 

γνωρίζει και είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. 

16. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 

17. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μέσα στο σπίτι, το γραφείο ή παρόμοια 

περιβάλλοντα. 

 

 

 



Ειδικές οδηγίες ασφαλείας 

1. Χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό για να γεμίσετε τον βραστήρα. 

2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν να την μετακινήσετε από τη βάση. 

3. Βεβαιωθείτε πως το καπάκι είναι καλά κλεισμένο. 

4. Μην βρέχετε τη βάση και το εξωτερικό της συσκευής. 

5. Βεβαιωθείτε ότι το σώμα της συσκευής εφάπτεται καλά με την βάση. 

 

Πρώτη χρήση της συσκευής 

Πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βράστε το νερό 2 φορές. 

1. Ξετυλίξτε το καλώδιο από τη βάση. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη 

επιφάνεια. 

2. Γεμίστε τον βραστήρα με νερό χωρίς να υπερβαίνετε την ένδειξη MAX. 

3. Τοποθετείστε τον βραστήρα στη βάση του. 

4. Ελέγξτε αν η τάση της πρίζας που θα χρησιμοποιήσετε είναι ίδια με την τάση της 

συσκευής. Η τάση της συσκευής αναγράφεται στη βάση της. 

5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας. 

6. Όταν το νερό βράσει η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Βγάλτε την από την 

πρίζα και χύστε το νερό χωρίς να ανοίξετε το καπάκι. 

Σημείωση: Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. 

Καθάρισμα 

Αποσυνδέστε την συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει καλά πριν να 

την αποθηκεύσετε ή να την καθαρίσετε. 

Μην βρέχετε ποτέ το καλώδιο της συσκευής, την πρίζα, την βάση ή το εξωτερικό του 

βραστήρα. 

Το εξωτερικό του βραστήρα 

Καθαρίστε το εξωτερικό του βραστήρα με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο και σκουπίστε 

με ένα στεγνό πανί. 

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ δυνατά χημικά καθαριστικά ή διαλυτικά που μπορεί να 

χαλάσουν το φινίρισμα του βραστήρα. 

Το εσωτερικό του βραστήρα 

Μετά από μερικές μέρες χρήσης θα δημιουργηθούν άλατα στο εσωτερικό του 

βραστήρα. Το πόσο γρήγορα θα δημιουργηθούν, εξαρτάται από την ποιότητα του 

νερού που τοποθετείτε στον βραστήρα. 

Για να τα απομακρύνετε: 

1. Γεμίστε τον βραστήρα ως την μέση με νερό και προσθέστε ξύδι. Εναλλακτικά 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά διαλύματα κατά των αλάτων που κυκλοφορούν 

στην αγορά ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες. 

2. Βράστε το νερό και αφήστε το 15 λεπτά μέσα στον βραστήρα πριν να το πετάξετε. 

3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2. 

4. Ξεπλένεται καλά χρησιμοποιώντας μόνο κρύο νερό τουλάχιστον 4 φορές. 



 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

 

Η συσκευή είναι σύννομη με  όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος 

περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται 

στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, 

Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα! 

 

 

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί 

μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς 

κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για 

περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή 

με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349 

 

 




