
 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ 

MOD. R-760 

 Οδηγίες Χρήσης 

I. Επισκόπηση Προϊόντος: 

1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70℃, 80℃, 90℃, και 

100℃.  Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς: 2000-2400W, Χωρητικότητα: 1.7L,  

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: κάτω από 1.0W.  

2. Έξυπνη διατήρηση θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70℃, 80℃, και 90℃, 

3. Έξι πλήκτρα αφής + 6LED σωλήνα luminotron +  ένδειξη λειτουργίας κουδουνιού, 

4. Πλήκτρο Ενεργοποίησης /Απενεργοποίησης : Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε            

τη λειτουργία θέρμανσης. 

5. Πλήκτρο Διατήρησης Θερμοκρασίας : Διατήρηση ή ακύρωση της θερμοκρασίας. 

6. Πλήκτρο ρύθμισης της θερμοκρασίας από 70℃ -100℃: Για να επιλέξετε την απαιτούμενη 

θερμοκρασία ανάμεσα σε 70°C, 80°C, 90°C, ή 100°C. 

 

II. Προσοχή πριν από τη χρήση: 

1. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η τάση που απαιτείται για το ψηφιακό βραστήρα, 

τσαγιού  συμφωνεί με τη δική σας παρεχόμενη τάση. Αν δεν συμφωνεί, μην 

χρησιμοποιήσετε το προϊόν προκειμένου να αποφύγετε ατυχήματα. 

2. Παρακαλούμε τοποθετήστε το προϊόν σε λεία, επίπεδη επιφάνεια, ώστε να στερεωθεί σωστά 

για την αποφυγή ατυχήματος.  

    Κατά τη χρήση, το φις πρέπει να μπει καλά στην αντίστοιχη υποδοχή. 

3. Παρακαλούμε επιλέξτε το κατάλληλο πώμα. Υπάρχει πώμα νερού (Εικόνα 1) και πώμα 

τσαγιού (Εικόνα 2). 

4. Το προϊόν αυτό είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σβήσιμο συσκευής σε περίπτωση λειτουργίας 

χωρίς νερό, για να διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία σε περίπτωση υπερθέρμανσης όταν δεν 

έχει νερό, προλαμβάνοντας έτσι τη ζημιά του προϊόντος.  

5. Κατά τη διαδικασία χρήσης, αν καεί κατά λάθος εξαιτίας απουσίας νερού, βγάλτε πρώτα το 

φις και προσθέστε κρύο νερό για να μειώσετε τη θερμοκρασία του ζεστού ηλεκτρικού δίσκου, 

και έτσι το αυτόματο σβήσιμο της συσκευής θα επανέλθει αυτόματα. Αδειάστε το αρχικό 

βρασμένο νερό και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε κανονικά το βραστήρα. 

6. Έξι φωτεινές ενδείξεις βρίσκονται στην βάση, για να δείχνουν την επιλεγμένη θερμοκρασία 

(70℃, 80℃, 90℃, και 100℃) καθώς και τη λειτουργία ένδειξης διατήρησης θερμοκρασίας  

και τη λειτουργία της συσκευής, όταν αυτή είναι αναμμένη. 

7. Το μεταλλικό δοχείο τοποθέτησης τσαγιού μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, με την ειδική 

μέθοδο αποσυναρμολόγησης που αναφέρεται στο σήμα αποσυναρμολόγησης (Εικόνα. 3). 

 



 

     

Εικόνα 1                  Εικόνα 2                               Εικόνα 3 

 

Ⅲ. Ψηφιακός Βραστήρας Τσαγιού 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 4 

1 – Στόμιο,  2 – Πώμα,  3 – Χερούλι,  4 – Γυάλινος κορμός,  5 – Βάση 

 

 

Εικόνα 4                                  Εικόνα 5 

Ⅳ. Γενική άποψη βάσης 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 5. 

6, 7, 8 and 9 –Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας, 10 – Πλήκτρο διατήρησης θερμοκρασίας,      

11 –Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης. 

 

V. Τρόπος χρήσης: 

 

1. Για να ζεστάνετε το νερό, πιέστε το πώμα ανοίγματος όπως φαίνεται στην εικόνα 6, το πώμα 

θα ανοίξει όταν το κουμπί ανασηκωθεί και στη συνέχεια μπορείτε να το αφαιρέσετε. Σε 

περίπτωση που φτιάχνετε τσάι, μπορείτε να αφαιρέσετε το πώμα απευθείας (βλ. Εικόνα 7) 

για να τοποθετήσετε το τσάι μέσα στο φακελάκι του τσαγιού και στη συνέχεια να 



 

προσθέσετε το απαιτούμενο νερό μεταξύ των επιπέδων MIN και MAX όπως φαίνεται στον 

μετρητή νερού του ψηφιακού βραστήρα τσαγιού. 

2. Αφού προσθέσετε το νερό, τοποθετήστε καλά το πώμα, σηκώστε το μεταλλικό δοχείο 

τοποθέτησης τσαγιού (Εικόνα 8) αφού καλύψετε το πώμα , στη συνέχεια τοποθετήστε τον 

βραστήρα στη βάση του· εισάγετε το βύσμα στην πρίζα και στη συνέχεια το κουδούνι θα 

χτυπήσει δύο φορές και όλες οι ενδείξεις θα ανάψουν για ένα δευτερόλεπτο έτσι ώστε ο 

βραστήρας να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. 

3. Η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει μόλις ρυθμιστεί η θερμοκρασία, έτσι ώστε να ξεκινήσει η 

θέρμανση με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού . Η ένδειξη θα αναβοσβήνει, το 

κουδούνι θα χτυπήσει δύο φορές και η ένδειξη της θερμοκρασίας θα ανάψει μόλις ρυθμιστεί 

η ανάλογη θερμοκρασία, έτσι ώστε ο βραστήρας θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής για 

οποιαδήποτε άλλη λειτουργία τη συγκεκριμένη στιγμή. 

4. Πιέστε το πλήκτρο διατήρησης της θερμοκρασίας δύο φορές για να ξεκινήσει και πιέστε το 

ξανά για να ακυρώσετε. Μόνο οι θερμοκρασίες 70℃, 80℃, και 90℃ μπορούν να επιλεγούν 

για διατήρηση θερμοκρασίας, και όχι 100℃. Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία διατήρησης της 

θερμοκρασίας, θα ακυρωθεί εάν η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη στους 100°C. 

 

Σε περίπτωση που η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας έχει επιλεγεί, αν το κουμπί θέρμανσης 

δεν πατηθεί σε ένα λεπτό, η λειτουργία μόνωσης θα ακυρωθεί για να μπει σε κατάσταση 

αναμονής.   

Σε περίπτωση που επιλεγεί η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, αν το πλήκτρο 

θέρμανσης πατηθεί σε διάστημα ενός λεπτού, η διάρκεια των 30 λεπτών της λειτουργίας 

μόνωσης θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα. 

 

5. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής, αν αναβοσβήνει η ένδειξη της θερμοκρασίας, 

σημαίνει πως υποδεικνύει ρύθμιση της θερμοκρασίας. Αν η ένδειξη μείνει σταθερά αναμμένη, 

η θερμοκρασία του νερού βρίσκεται παραπάνω ή παρακάτω από όσο απαιτεί η συγκεκριμένη 

λειτουργία. 

6.  Εάν δεν έχει επιλεγεί η λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας, σηκώστε το βραστήρα από  

   τη βάση του, θέτοντας τον σε αναμονή, ώστε να προετοιμαστεί το πρόγραμμα. 

   Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας, αν ο βραστήρας  

   έχει βγει από τη βάση του, θα παραμείνει στην κατάσταση που βρισκόταν πριν βγει από τη  

   βάση; αν ο βραστήρας δεν ξαναμπεί στη βάση του μέσα σε ένα λεπτό, θα ακουστεί ο  

   χαρακτηριστικός ήχος για να μπει σε κατάσταση αναμονής και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει; αν  

   ο βραστήρας ξαναμπεί στη βάση εντός ενός λεπτού, η μπροστινή ανύψωση θα συνεχιστεί. 

   Σε κατάσταση αναμονής, όλα τα LEDs είναι σβηστά και η διαδικασία θέρμανσης σταματά. 

   Σε κατάσταση αναμονής, αν ο βραστήρας δε βρίσκεται στη βάση, όλα τα πλήκτρα και οι  

    ενδείξεις απενεργοποιούνται. 

 

 

 

 

 



 

 

 

               
 

Εικόνα 6                        Εικόνα 7                    Εικόνα 8 

 

Ⅵ. Περιγραφή κατάστασης βλάβης: 

1. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, όλες οι ενδείξεις αναβοσβήνουν και η διαδικασία 

θέρμανσης σταματά, οπότε και όλα τα πλήκτρα. 

2. Σε περίπτωση ανοιχτού κυκλώματος, όλες οι ενδείξεις αναβοσβήνουν και η διαδικασία 

θέρμανσης σταματά, οπότε και όλα τα πλήκτρα. 

3. Σε περίπτωση χρήσης του βραστήρα χωρίς νερό, όλες οι ενδείξεις αναβοσβήνουν και η 

διαδικασία θέρμανσης σταματά, οπότε και όλα τα πλήκτρα. 

 

Ⅶ. Προειδοποιήσεις: 

1. Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο μόνο για να τοποθετείτε στο εσωτερικό του μόνο βραστό 

νερό ή τσάι , απαγορεύεται η τοποθέτησης άλλων υγρών ή η χρήση για άλλο σκοπό. Κατά τη 

λειτουργία του βρασμού, μην αντικαθιστάτε το πώμα για το τσάι πριν βράσει το νερό! 

2. Πριν τη χρήση, σιγουρευτείτε ότι προσθέσατε νερό και μετά ανάψτε το. 

3. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα, για να αποφύγετε την υπερχείλιση βραστού 

νερού που μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα.. 

4. Σιγουρευτείτε ότι μετακινήσατε τον βραστήρα αφού πρώτα τον κλείσατε. Μην αγγίζετε το 

εσωτερικό του βραστήρα με το νερό παρά μόνο τη λαβή, για αποφυγή εγκαυμάτων. 

5.   Κατά τη διαδικασία χρήσης, μην κρεμάτε το καλώδιο ρεύματος κοντά στο τραπέζι ή σε 

    παρόμοιο μέρος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

6. Για να αποφύγετε το νερό να διαβρώσει τα εσωτερικά μέρη, μην βάζετε στο βραστήρα 

οποιοδήποτε υγρό. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Αφαίρεση αλάτων».  

7. Αν το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, φροντίστε να το επιστρέψετε στον 

κατασκευαστή ή στο προσωπικό της υπηρεσίας μας και το αντίστοιχο εξειδικευμένο άτομο, 

για αποφυγή ατυχημάτων. 

8. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 

μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και 

γνώσης, παρά μόνο με επιτήρηση ή εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από 

άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

9. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

Άνοιγμα Καπακιού 



 

 

Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και για παρόμοιους χώρους όπως: 

– Κουζίνα προσωπικού σε μαγαζιά, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα 

– Αγροκτήματα, σπίτια στην εξοχή 

 

Αν ο βραστήρας είναι γεμισμένος πάνω από το όριο, βραστό νερό μπορεί να πεταχτεί. 

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να βυθίζεται σε κανενός είδους υγρό. 

 

Ⅷ. Αφαίρεση αλάτων 

1. Καθαρισμός 

- Πριν τον καθαρισμό, παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα «Προειδοποιήσεις» 

- Πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε το βραστήρα από την πρίζα και αφήστε τον να κρυώσει. 

- Καθαρίστε τον βραστήρα εξωτερικά και κάτω με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε 

με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά υλικά που είναι τραχιά, αλλιώς θα γδαρθεί η 

επιφάνεια του. 

- Καθαρίστε και αφαιρέστε τα υπολείμματα με σαπούνι αραιωμένο σε νερό ή με 

απορρυπαντικό και όχι με ισχυρά οξέα ή άλλα διαβρωτικά υλικά. 

2.  Αφαίρεση αλάτων 

-   Καθαρίζετε τα άλατα του βραστήρα τακτικά για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

στο προϊόν  

-Καθαρίστε τα άλατα τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο σε κανονική χρήση 

-Προσθέστε ξύδι έως το ΜΑΧ του μετρητή του νερού και βράστε 

-Σβήστε τη συσκευή (αφαιρέστε το καλώδιο) 

-Αφήστε το βρασμένο ξύδι στον βραστήρα για ένα βράδυ και στη συνέχεια στεγνώστε 

-Προσθέστε νερό έως το ΜΑΧ του μετρητή του νερού να βράσει και στη συνέχεια στεγνώστε. 

Μετά από αυτό, ξεπλύνετε την υπόλοιπη βρωμιά και το ξύδι. 

-Πλύνετε τον βραστήρα με νερό καθαρισμού για την αφαίρεση των αλάτων. 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. 

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, 

ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας 

ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον 

και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία 

αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την 

επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου 

τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 
 



 

 


