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Su ısıtıcısı

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileritr



Değerli Müşterimiz!

İçine ne kadar su doldurduğunuzu, su seviyesi göstergesinde görebilirsiniz.
Suyu tek bir düğmeye basarak çok kısa bir sürede ısıtabilirsiniz. 
Su kaynamaya başladığı anda su ısıtıcısı otomatik olarak kapanır.

Kapanma otomatiği, susuz çalışmama koruması ve sıcaklık emniyeti sayesinde
bu cihaz güvenliği sağlanmış olur.

Yeni ürününüzü güle güle kullanın.

Tchibo Ekibiniz

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar
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Bu kılavuza dair

Bu ürün çeşitli emniyet tertibatlarına sahiptir. Yine de güvenlik uyarılarını
 dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları
önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. 
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım kılavuzundaki işaretler:

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır. 

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ya da hasarlara karşı uyarır.

Bu işaret sizi yaralanma
 tehlikelerine karşı uyarır.

Bu işaret, elektriğin neden
olabileceği yaralanma
 tehlikelerine karşı uyarır.

Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.
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Güvenlik uyarıları

Kullanım amacı
Su ısıtıcı sadece su ısıtmak için kullanıl-
malıdır. Süt, sıcak şarap, çorba ve diğer
sıvıların veya gazlı sıvıların vs. ısıtılması
durumunda cihaz zarar görür.
Su ısıtıcı, başka gıda maddelerinin,
ambalajlı veya şişe vs. içindeki yiyecek-
lerin birlikte ısıtılması veya sıcak tutul-
ması için uygun değildir.
Su ısıtıcı, evde kullanım miktarına göre
tasarlanmıştır. Bu su ısıtıcının, örn. ticari
işletmelerin, tarımsal mülklerin, kahval-
tılı pansiyonların, otellerin, motellerin
ve benzeri kuruluşların müşteri veya
personel mutfakları gibi yerlerde ticari
amaçlar için kullanılması uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti
kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar
için TEHLİKE

Çocukların bu cihaz ile oynamaları•
yasaktır. 8 yaşından küçük çocukları
cihazdan ve elektrik kablosundan uzak
tutun.
Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar •
... fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek
   ve 
... tecrübesizlik veya bilgisizlik nede    
   niyle güvenli kullanım sağlayamayan 
   yetişkinler tarafından sadece 
... denetlendikleri veya 
... güvenli kullanım hakkında talimat   
   aldıkları ve 
... bundan dolayı oluşabilecek tehlike- 
   leri anladıkları durumda kullanıla-    
   bilir. 
Çocukların cihazı temizlemesine izin
verilmez, fakat çocuk 8 yaşından
büyük ise ve bir yetişkin tarafından
gözetleniyor ise bu bir istisna teşkil
eder. 
Cihaz bakım gerektirmez. 
Su ısıtıcısı ve elektrik kablosu çalıştırıl-
dığı andan itibaren tam olarak soğu-
yana kadar 8 yaşından küçük çocuk-
ların ulaşamayacağı bir yerde
bulunmalıdır.
Çocukları ambalaj malzemesinden•
uzak tutun. 
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! 
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Elektriğin sebep olabileceği
 TEHLİKELER

Altlık, fiş ve elektrik kablosu suyla veya•
başka sıvılarla temas etmemelidir aksi
takdirde elektrik çarpma riski söz
konusudur. Bu nedenle cihazı örn.
lavabo/evye gibi yerlerden uzak tutun.
Cihazı asla açık alanlarda veya nemli
odalarda kullanmayın (örneğin
garajda, bodrumda veya banyoda).
Su haznesini asla suya veya başka sıvı-•
lara daldırmayın. Cihazın alt kısmında
bulunan elektrikli parçalara su temas
etmemelidir.
Cihazı nemli ellerinizle kullanmayın.•

Dışarı taşmış olan suları hemen temiz-•
leyin, bu şekilde elektrikli parçalar su
ile temas etmez.
Su doldurmak için su haznesini daima•
altlıktan kaldırın.
Cihazı, sadece bağlantısı talimatlara•
uygun olarak yapılmış ve cihazın
teknik bilgilerindeki şebeke gerilimi ile
aynı gerilime sahip olan topraklı bir
prize (bkz. tip levhası altlığın altında)
takın. Uzatma kablosu kullanmayın.
Elektrik fişini gerekli durumlarda hızlı•
çıkarabilmek için kolay ulaşabilece-
ğiniz bir priz kullanın.
Cihazı, zaman ayarlı veya uzaktan•
kumandalı prizlere bağlamayın.
Cihazı asla gözetimsiz çalıştırmayın.•

Aşağıdaki durumlarda cihazı prizden•
çekin:
… eğer cihazı kullanmayacaksanız,
… bir arıza söz konusu ise ve 
… fırtınalı havalarda.
Kablodan değil, daima fişten tutarak
çekin.
Su haznesinde, altlık kısmında veya•
elektrik kablosunda gözle görülür
hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın.
Cihaz ve elektrik kablosunu ısı kaynak-•
larından uzak tutun, örn. elektrikli
ocaklardan veya açık ateşten uzak
tutun. Aksi halde cihazda erimeler
 başlayabilir. Elektrik kablosunu keskin
kenarlardan uzak tutun.
Cihazı temizlemeden önce elektrik•
fişini prizden çekin ve su haznesi
 soğuyana kadar bekleyin.
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Üründe herhangi bir değişiklik yapma -•
yın. Elektrik kablosunu kendiniz değiş-
tirmeyin. Su ısıtıcısındaki, altlıktaki
veya elektrik kablosundaki onarım
çalışmalarını sadece yetkili bir serviste
veya servis merkezimizde yaptırın.
Usulüne uygun olmayan onarımlar
sonucu kullanıcı için büyük tehlikeler
oluşabilir.

Sağlığa zararlı UYARISI
Bakteri oluşumunu önlemek için su•
haznesinin içinde kalan suyu dökün. 
Bu nedenle kalan soğumuş suyu tekrar
ısıtmayın.

Haşlanma/yanma UYARISI
Cihazı daima sağlam ve düz bir yüzeye•
yerleştirin. Cihazın devrilmemesine 
ve ayrıca şebeke kablosunun çalışma
yüzeyinden aşağı sarkıp yanlışlıkla
takılma sonucu cihazın aşağı düşme-
mesine dikkat edin.
Cihazı kullanım esnasında hareket•
ettirmeyin. Su haznesini daima kul-
pundan tutun. 

Çıkan buhar ile temas edildiğinde•
 haşlanma tehlikesi bulunmaktadır!
Cihaza su doldurmadan önce cihazın
kapalı olduğundan emin olun. Kaynat -
ma sırasında kapağın sıkıca kapalı
olduğundan emin olun ve kapağı
 kaynatma esnasında veya suyu servis
ederken asla açmayın. Kaynatma
 sırasında veya hemen sonrasında su
haznesine ve kapağa dokunmayın. 
Su haznesinin içine 0,5 litreden daha•
az ve 1,7 litreden daha fazla su doldur-
mayın. Yetersiz su miktarı, cihazın aşırı
ısınmasına neden olur. Aşırı su miktarı
da kaynayan suyun dışarı taşmasına
neden olur.
Kireç giderme için kaynatma sırasında•
köpüklenmeye neden olacağı için çok
fazla sirkeli su çözeltisi kullanılmama-
lıdır.
Su haznesinin içindeki ısıtma plakası,•
daima diğer parçalara göre daha geç
soğur. Soğumasını beklemeden temas
ederseniz, yanma tehlikesi söz konusu
olabilir!
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DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var
Kullanım esnasında cihazın üzerini•
 örtmeyin, aksi halde aşırı ısınmalara
neden olabilirsiniz.
Kaynatma sırasında kapağı açarsanız•
kaynatma süresi uzar ve cihaz oto-
matik olarak kapanmaz.
Cihazdan çıkan buharın duvar kağıtla-•
rına, tezgah üstü dolaplara, aydınlat-
malara vb. zarar vermemesine dikkat
edin. Dökme ağzını mobilyalardan ve
duvarlardan uzak tutun.
Temizleme için sert kimyasallar, tahriş•
edici ya da aşındırıcı temizlik madde-
leri kullanılmamalıdır. 
Isıtma plakasının kaplamasına zarar•
vermemek için su haznesinin iç kısmını
sünger, fırça vb. ile temizlemeyin.
Sadece temiz su ile durulayın ve
„Temizleme“ ve 'Kireç sökme“ bölüm-
lerinde açıklandığı gibi temizleyin.
Dökme ağzındaki süzgeç, olası büyük•
kireç parçalarını tutar. Kireç tortula-
rının oluşmasını önlemek için düzenli
aralıklarla su haznesini, „Temizleme“
ve “Kireç sökme“ bölümlerinde açık-
landığı gibi kireç çözücü ile temizleyin.
Su ısıtıcısında susuz çalışma koruması•
olmasına rağmen asla susuz çalıştırıl-
mamalıdır. 

Akım beslemesinin temas noktasını•
toza, su sıçramasına vb. durumlara
karşı korumak için su kaynatmak
gerekmediğinde de su haznesini her
zaman altlık üzerine yerleştirin.
Su haznesini sadece ilgili altlık ile•
 birlikte kullanın.
Bazı boyalar, plastikler veya mobilya•
bakım ürünleri, kaymayı önleyen ayak-
ların bulundukları yüzeye etki edebilir
ve yumuşatabilir. Mobilyalarda isten-
meyen izlerin kalmasını önlemek için
gerekirse su ısıtıcısı altlığının altına
kaymayı önleyen altlık yerleştirin.
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Genel bakış (ambalaj içeriği)

Süzgeç

Dökme ağzı

Su haznesi

Su seviyesi göstergesi

Isıtıcı plaka
(su haznesinin içinde alt kısımda)

Akım beslemesi
için temas yeri

Kapak

Kapağı açma tuşu

Kulp

Elektrik kablosu

Kablo sarma 
mekanizmalı altlık

Kontrol lambalı
açma/kapama şalteri
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Çalıştırma

Su ısıtıcısının kurulumu 
ve hazırlanması

Tüm ambalaj malzemesini çıkarın.1.

Elektrik kablosunu tamamen açın2.
ve altlıktaki açıklıktan geçirin.
 Altlığı düz, sağlam ve kaymayan 
bir zemin üzerine yerleştirin.

Elektrik fişini prize takın.3.

     

Muhtemel ürün artıklarını bertaraf4.
etmek için su haznesini 0.5L işare-
tine kadar su ile doldurun ve üze-
rine 0.75L işaretine kadar normal
mutfak sirkesi veya sitrik asit ilave
edin. 

Sirkeli veya limonlu su çözeltisini5.
kaynatıp (bkz. „Su kaynatma“)
ardından lavaboya dökün.

Su haznesine temiz su doldurup6.
kaynatın ve kaynamış suyu da
 lavaboya dökün.

İkinci bir kez temiz su kaynatın ve7.
bunu da lavaboya dökün. 

Su ısıtıcısı artık kullanıma hazır.

0.5
MIN

1.0

0.75

Su kaynatma

     

Kapağı açmak için su ısıtıcının1.
üstündeki tuşa basın.

İstediğiniz su miktarını doldurun.2.
Dolum miktarını su seviye gösterge-
sinden okuyabilirsiniz.

Su haznesini kapatmak için kapağı3.
sıkıca aşağı bastırarak kapatın.
Kapak duyulacak ve hissedilecek
şekilde yerine oturmalıdır, aksi
halde cihaz otomatik olarak
kapanmaz.

Su haznesini ayaklığa yerleştirin.4.

     

Su ısıtıcısını çalıştırmak için5.
açma/kapama şalterini alt konuma 
I getirin. 
Yanan kontrol lambası cihazın çalış-
tığını gösterir.



Temizleme

Elektrik fişini prizden çıkarın ve su1.
ısıtıcısının tamamen soğumasını
sağlayın.

Su ısıtıcısını tamamen boşaltın.2.

Altlığı ve elektrik kablosunu kuru3.
bir bez ile kurulayın.   

Su haznesinin dış kısmını hafif4.
nemli bir bez ile silin.

     

Süzgeci içe doğru çekerek çıkartın.5.

Süzgeci akan sıcak suyun altında6.
yıkayın.

Su haznesini temiz su ile durulayın.7.

     

Süzgeci tekrar su haznesinin rayları8.
içine itin ve oturma sesi gelene
kadar sol ve sağ taraftaki kulakçık-
ları içeri bastırın.

10

Su kaynamaya başladığı anda cihaz
otomatik olarak kapanır ve kontrol
lambası söner.

Suyun fokurdamasının bitmesini6.
bekleyin. Su haznesini altlıktan alın.

Kaynatma işlemini daha
önceden durdurmak isterseniz
açma/kapama şalterini 0 pozis-
yonuna getirin veya su hazne-
sini altlıktan indirin. Cihaz
 otomatik olarak kapanır.

Suyun sıçramaması için yavaşça7.
dökün.

Su kaynadıktan sonra cihazın
tekrar çalıştırılması hemen
mümkün değildir. Yakl. 20
saniye soğumasını bekleyin.
Ardından su ısıtıcısını tekrar
çalıştırabilirsiniz.



11

Kireç sökme

Düzenli olarak yapılan suyun kire-•
cini sökme işlemi sayesinde su
 ısıtıcının kullanım süresi uzar.

Su haznesinin kirecini hangi sıklıkla•
gidermeniz gerektiği sorusunun
cevabı, kullandığınız suyun kireç
oranına (sertlik derecesine) bağlıdır.
Kireç oranı yüksekse ve kireç gözle
görünür duruma geliyorsa, su haz-
nesini sıklıkla temizleyerek kireçten
arındırmanız gerekir.

Teknik bilgiler

Model:                    388 488

Elektrik gerilimi:     220 - 240 V ~
50/60 Hz

Güç:                         2500 - 3000 W

Dolum miktarı:        0,5 - 1,7 l

Koruma sınıfı:         I

Tchibo için özel olarak üretilmiştir: 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

„Su ısıtıcısının kurulumu ve hazır-m

lanması“ bölümünde açıklandığı
gibi hareket edin.
Sirke veya sitrik asit çözeltisini
su haznesinde, kaynatmadan 
ve boşaltmadan önce 30 dakika
bekletin.

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde
üründe teknik ve dizayn değişikliği
yapma hakkımız saklıdır.
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20 saniye do�ru mu?

Sorun / Çözüm

Cihaz çalışmıyor.• Elektrik fişi prize takılı mı?•

Prizdeki diğer cihazlar çalışıyor mu?•

Su haznesi altlığın üzerine düzgün•
yerleşmiş mi?

Cihazda kireç mi birikmiş?•

Muhtemelen susuz çalışma koruma•
sistemi tetiklendi. Aşağıdaki talimat-
ları uygulayın:

     – Elektrik fişini prizden çıkartın, su
haznesini altlıktan aşağı indirin 
ve içine tekrar su doldurmadan 
ve çalıştırmadan önce, en az 
15 dakika süre ile kapağı açık
durumda bekletin.

     – Cihaz hala çalışmıyorsa servis
merkezine danışın.

Kaynatma işlemi daha uzun sürüyor.• Cihazda kireç mi birikmiş?•

Kapak kapalı mı ve doğru şekilde•
yerine oturmuş mu?

Cihaz suyun kaynaması durumunda•
kapanmıyor.

Kapak kapalı mı ve doğru şekilde•
yerine oturmuş mu?
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İmha etme

Ürün ve ambalajı, tekrar kullanılabilen
değerli malzemelerden üretilmiştir.
Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır
ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha
edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt,
mukavva ve hafif ambalaj toplama
merkezlerinin sunduğu imkanlardan
faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen
cihazlar, ev atıklarına ile
 birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev
çöpünden ayrı atmak zorundasınız.
Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan
toplama merkezleri hakkında bilgi için
bağlı bulunduğunuz belediyeye danışa-
bilirsiniz.
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Garanti belgesi 

13.09.2019-140591

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı:         TCHİBO KAHVE MAM.
DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi:         BARBAROS MAH.
LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASI 
ATAŞEHİR - İSTANBUL /
TÜRKİYE

Telefonu:      +90 216 575 44 11

Faks:             +90 216 576 04 84

e-posta:        info@tchibo.com.tr

Yetkilinin 
İmzası:    

Firmanın 
Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Unvanı:         TCHİBO KAHVE MAM.
DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi:         BARBAROS MAH.
LALE SOK. NO: 2/7
MY OFFİCE BİNASIA-
TAŞEHİR - İSTANBUL /
TÜRKİYE

Telefonu:      +90 216 575 44 11

Faks:             +90 216 576 04 84

e-posta:        info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı: 

Teslim Tarihi ve Yeri:             

Yetkilinin 
İmzası:    

Firmanın 
Kaşesi:

MALIN

Cinsi:                  SU ISITICISI

Markası:             TCM

Modeli:               388 488

Garanti Süresi:  2 YIL

Azami Tamir 
Süresi:               20 iş günü

Bandrol ve Seri No:



Garanti şartları
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1)   Garanti süresi, malın teslim tarihinden  itibaren başlar ve 2 yıldır. 
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2)  Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti  kapsamındadır.

3)  Malın ayıplı olduğunun anlaşılması  durumunda  tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 11 inci  maddesinde yer alan;

    a) Sözleşmeden dönme,

    b) Satış bedelinden indirim isteme, 

    c) Ücretsiz onarılmasını isteme,

    ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile  değiştirilmesini isteme,  haklarından birini
kullanabilir.

4)  Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını  seçmesi  durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya  yaptırmakla
yükümlüdür.  Tüketici ücretsiz onarım  hakkını  üretici veya  ithalatçıya karşı da
 kullanabilir. Satıcı,  üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını  kullanmasından
 müteselsilen  sorumludur.

5)  Tüketicinin, ücretsiz onarım  hakkını  kullanması halinde malın;
• Garanti süresi içinde tekrar  arızalanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis  istasyonu, satıcı,  üretici veya

 ithalatçı tarafından bir raporla  belirlenmesi  durumlarında;  tüketici malın
bedel  iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın
ayıpsız misli ile değiştirilmesini  satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin
 talebini reddedemez. Bu talebin yerine  getirilmemesi  durumunda satıcı,
 üretici ve ithalatçı  müteselsilen  sorumludur.

6)  Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek  otomobil ve  kamyonetler için ise 30 iş
gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi  içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili
servis istasyonuna veya satıcıya  bildirimi  tarihinde, garanti süresi dışında ise
malın yetkili servis  istasyonuna teslim  tarihinden itibaren başlar. Malın arıza-
sının 10 iş günü  içerisinde  giderilememesi halinde, üretici veya  ithalatçı; malın
tamiri  tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı
 tüketicinin kullanımına tahsis etmek  zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde
 arızalanması  durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7)  Malın kullanma kılavuzunda yer alan  hususlara aykırı  kullanılmasından
 kaynaklanan arızalar garanti  kapsamı  dışındadır.
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çalışma  saatleri hafta içi 
09:00 - 19:00 
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8)  Tüketici, garantiden doğan haklarının  kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin  bulunduğu veya  tüketici işleminin yapıldığı
 yerdeki  Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici  Mahkemesine  başvurabilir.

9)  Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin  verilmemesi  durumunda, tüketici
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Tüketicinin  Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel  Müdürlüğüne  başvurabilir.

Teknik destek

Ürün ile ilgili her türlü soru ve  sorunlarınız için
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