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Ελληνικα

Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για 
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, 
δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome. 

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
1 Καπάκι 
2 Στόμιο
3 Ένδειξη στάθμης νερού
4 Κουμπί απασφάλισης καπακιού
5 Βάση
6 Σύνδεση βάσης
7 Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
8 Φις
9 Κουμπί για μαύρο τσάι
10 Κουμπί για πράσινο τσάι 
11 Κουμπί για τσάι βοτάνων/φρούτων 
12 Κουμπί στιγμιαίου καφέ
13 Κουμπί 40ºC
14 Κουμπί KEEP WARM (Διατήρηση θερμότητας)
15 Κουμπί για στιγμιαία σούπα/ζεστή σοκολάτα 
16 Κουμπί προσωπικής ρύθμισης 
17 Κουμπί για κόκκινο τσάι
18 Πλήκτρα με βέλη
19 Λυχνία ένδειξης αλάτων 
20 Οθόνη

Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

κίνδυνος
 - Μην βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση σε νερό ή σε οποιοδήποτε 

άλλο υγρό.

Προειδοποίηση
 - Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην 

τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο, η βάση ή η 

ίδια η συσκευή έχουν υποστεί φθορά.
 - Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από 

ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου 
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.

 - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, 
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία 
και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή 
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

 - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

 - Κρατήστε το καλώδιο μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε το καλώδιο 
να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου στο 
οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή. Το καλώδιο που περισσεύει 
μπορείτε να το φυλάξετε μέσα ή γύρω από τη βάση της συσκευής.

 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε περίκλειστη επιφάνεια 
(π.χ. ένα δίσκο σερβιρίσματος), καθώς το νερό ενδέχεται να 
συσσωρευτεί κάτω από τη συσκευή, δημιουργώντας μια επικίνδυνη 
κατάσταση.

 - Το ζεστό νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Να είστε 
προσεχτικοί όταν ο βραστήρας περιέχει ζεστό νερό.

 - Μην αγγίζετε το σώμα του βραστήρα κατά τη διάρκεια και για 
λίγη ώρα μετά τη χρήση, καθώς αναπτύσσει μεγάλη θερμοκρασία. 
Σηκώνετε πάντα το βραστήρα από τη λαβή του.

 - Μην γεμίζετε ποτέ το βραστήρα πάνω από τη μέγιστη ένδειξη. Αν 
έχετε παραγεμίσει το βραστήρα, το βραστό νερό μπορεί να πεταχτεί 
από το στόμιο και να προκαλέσει εγκαύματα.

 - Μην αφαιρείτε το καπάκι ενώ ζεσταίνεται το νερό. Να προσέχετε 
όταν αφαιρείτε το καπάκι αμέσως μετά το βρασμό του νερού: ο 
ατμός που βγαίνει από το βραστήρα είναι πολύ καυτός.

 - Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο σε συνδυασμό με την αυθεντική 
βάση του.

Προσοχή
 - Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση.
 - Τοποθετείτε πάντα τη βάση και το βραστήρα σε στεγνή, επίπεδη και 

σταθερή επιφάνεια. 
 - Ο βραστήρας προορίζεται μόνο για ζέσταμα και βράσιμο νερού. 

Μην τον χρησιμοποιείτε για να ζεστάνετε σούπα ή άλλα υγρά ή 
φαγητό από βάζα, μπουκάλια ή κονσέρβες. 

 - Όταν επιλέγετε μια θερμοκρασία κάτω από 100ºC, το νερό δεν 
βράζει (αποστειρώνεται) πρώτα, αλλά θερμαίνεται απευθείας στη 
θερμοκρασία του επιλεγμένου προκαθορισμένου κουμπιού.

 - Να γεμίζετε πάντα το βραστήρα τουλάχιστον μέχρι την ένδειξη 
ενός φλιτζανιού (0,25L), προκειμένου να αποφεύγεται ο βρασμός εν 
κενώ.

 - Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας, ενδέχεται 
να εμφανιστούν μικρά στίγματα ή κηλίδες πάνω στο θερμαντικό 
στοιχείο του βραστήρα σας, όταν τον χρησιμοποιείτε. Αυτό το 
φαινόμενο είναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης αλάτων στο 
θερμαντικό στοιχείο και στο εσωτερικό του βραστήρα, με την 
πάροδο του χρόνου. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο πιο 
γρήγορα συσσωρεύονται τα άλατα. Τα άλατα μπορεί να έχουν 
διάφορα χρώματα. Παρόλο που είναι ακίνδυνα, αν συσσωρευτεί 
μεγάλη ποσότητα, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και η 
ανθεκτικότητα του βραστήρα σας. Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα 
από το βραστήρα, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στην 
ενότητα “Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων”.

 - Στη βάση του βραστήρα μπορεί να εμφανιστούν υδρατμοί. Αυτό 
είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι ο βραστήρας έχει 
κάποιο ελάττωμα.

 - Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες 
εφαρμογές όπως:

1 κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά 
περιβάλλοντα,

2 εξοχικά,
3 από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ ή άλλους οικιστικούς χώρους,
4 πανδοχεία.

Προστασία βρασμού εν κενώ
Αυτός ο βραστήρας διαθέτει προστασία βρασμού εν κενώ. Η προστασία 
βρασμού εν κενώ θα απενεργοποιήσει αυτόματα το βραστήρα αν 
ενεργοποιηθεί κατά λάθος και δεν υπάρχει καθόλου ή έστω αρκετό 
νερό μέσα στον βραστήρα. Γεμίστε το βραστήρα με περίπου 1 λίτρο 
νερού. Αφήστε το βραστήρα εκτός βάσης για 1 λεπτό και στη συνέχεια 
τοποθετήστε τον στη βάση. Ο βραστήρας είναι και πάλι έτοιμος για 
χρήση. 

ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα 
που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός 
χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου 
χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση, βάσει των επιστημονικών 
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Πριν την πρώτη χρήση
 1 	Αφαιρέστε	τα	αυτοκόλλητα,	αν	υπάρχουν,	από	τη	βάση	ή	το	

βραστήρα.
 2 	Τοποθετήστε	τη	βάση	σε	στεγνή,	σταθερή	και	επίπεδη	επιφάνεια.
 3 	Για	να	προσαρμόσετε	το	μήκος	του	καλωδίου,	τυλίξτε	ένα	μέρος	

του	γύρω	από	το	χώρο	αποθήκευσης	καλωδίου	στο	κάτω	μέρος	
της	βάσης	(Εικ.	2).

 4 	Ξεπλύνετε	το	βραστήρα	με	νερό.
 5 	Γεμίστε	το	βραστήρα	με	νερό	μέχρι	την	ένδειξη	ΜΑΧ	και	αφήστε	

το	να	βράσει	μία	φορά	(δείτε	το	κεφάλαιο	‘Χρήση	της	συσκευής’).	
 6 	Αδειάστε	το	ζεστό	νερό	και	ξεπλύνετε	πάλι	το	βραστήρα.

αλλαγή της συχνότητας υπενθύμισης αφαίρεσης αλάτων
Η λυχνία αφαίρεσης αλάτων ανάβει έπειτα από ένα συγκεκριμένο 
διάστημα χρήσης, με βάση το νερό μέτριας σκληρότητας. Μπορείτε να 
αλλάξετε τη συχνότητα προσαρμόζοντας τη σκληρότητα του νερού ή να 
απενεργοποιήσετε εντελώς την υπενθύμιση αφαίρεσης αλάτων.

 1 	Πατήστε	ταυτόχρονα	το	κουμπί	για	τσάι	βοτάνων/φρούτων	και	το	
κουμπί	προσωπικής	ρύθμισης.		(Εικ.	3)

 , Τα	κουμπιά	και	η	οθόνη	ανάβουν.	Στην	οθόνη	εμφανίζεται	η	
ένδειξη	μέτριας	σκληρότητας	“A”	(Εικ.	4).



 , Μόλις	το	νερό	φτάσει	στη	θερμοκρασία	που	έχετε	ρυθμίσει,	
ακούτε	ένα	ηχητικό	σήμα.	Ο	φωτεινός	δακτύλιος	γύρω	από	
το	επιλεγμένο	κουμπί	σταματά	να	αναβοσβήνει	και	παραμένει	
συνεχώς	αναμμένος	(Εικ.	14).

Σημείωση: Το ηχητικό σήμα επαναλαμβάνεται μετά από 2 λεπτά, ως 
υπενθύμιση.
Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό είδος ζεστού ροφήματος 
πατώντας κάποιο άλλο προκαθορισμένο κουμπί ενώ ο βραστήρας βρίσκεται 
σε λειτουργία. Αυτό είναι δυνατό μόνο εφόσον η θερμοκρασία του νερού είναι 
χαμηλότερη από τη νέα θερμοκρασία που επιλέξατε.

κουμπί προσωπικής ρύθμισης (μόνο HD9386/HD9388)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί προσωπικής ρύθμισης για 
να ορίσετε μια προτιμώμενη θερμοκρασία μεταξύ 40ºC και 100ºC 
(HD9386) ή μεταξύ 60ºC και 100ºC (HD9388) σε βήματα των 5ºC.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ορίσετε θερμοκρασία χαμηλότερη από τη 
θερμοκρασία του νερού στο βραστήρα.
 1 	Πατήστε	το	κουμπί	προσωπικής	ρύθμισης	(Εικ.	15).
 , Η	οθόνη	και	τα	πλήκτρα	με	τα	βέλη	ανάβουν.
 , Στην	οθόνη	εμφανίζεται	η	τελευταία	ρύθμιση	θερμοκρασίας	που	
χρησιμοποιήθηκε.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το κουμπί προσωπικής ρύθμισης για πρώτη 
φορά, θα εμφανιστεί η χαμηλότερη θερμοκρασία.
 2 	Ρυθμίστε	τη	θερμοκρασία	χρησιμοποιώντας	τα	πλήκτρα	με	τα	

βέλη	(Εικ.	16).
 3 	Πατήστε	ξανά	το	κουμπί	προσωπικής	ρύθμισης	για	να	

επιβεβαιώσετε	τη	θερμοκρασία.
 , Η	οθόνη	αναβοσβήνει	δύο	φορές	για	επιβεβαίωση	της	
θερμοκρασίας.

 , Εμφανίζεται	η	άνοδος	της	θερμοκρασίας	στην	οθόνη	και	
αναβοσβήνει	αργά	ο	φωτεινός	δακτύλιος	γύρω	από	το	κουμπί	
προσωπικής	ρύθμισης,	μέχρι	το	νερό	να	φτάσει	στη	θερμοκρασία	
που	ορίσατε	(Εικ.	17).

Σημείωση: Αν δεν αλλάξετε τη θερμοκρασία και δεν πατήσετε το κουμπί 
προσωπικής ρύθμισης, αναβοσβήνει το εικονίδιο “°C” για να σας 
υπενθυμίσει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία.
Σημείωση: Αν το νερό είναι ήδη καυτό, δεν μπορείτε να ορίσετε θερμοκρασία 
χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του νερού στο βραστήρα. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το πλήκτρο με το αριστερό βέλος σβήνει για να υποδείξει ότι 
δεν μπορείτε να επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί προσωπικής ρύθμισης, η 
θερμοκρασία που ορίσατε για αυτό το κουμπί αποθηκεύεται ως προεπιλογή 
για την επόμενη χρήση.

Διατήρηση της θερμοκρασίας νερού
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας 
για να διατηρήσετε το νερό ζεστό για 30 λεπτά στη θερμοκρασία των 
προκαθορισμένων κουμπιών (40°C, 80°C, 90°C, 95°C ή 100°C) ή του 
κουμπιού προσωπικής ρύθμισης.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας μόνο σε 
συνδυασμό με κάποιο προκαθορισμένο κουμπί ή με το κουμπί προσωπικής 
ρύθμισης.
Χρησιμοποιήστε	τη	λειτουργία	διατήρησης	θερμοκρασίας	μόνο	όταν	
υπάρχει	τουλάχιστον	0,25L	νερού	στο	βραστήρα.	Αν	υπάρχει	πολύ	
λίγο	νερό	στο	βραστήρα,	ο	βραστήρας	μπορεί	να	απενεργοποιηθεί	
πριν	περάσουν	30	λεπτά,	προκειμένου	να	προστατεύσει	το	θερμαντικό	
στοιχείο.

Διατήρηση της θερμοκρασίας νερού στην επιθυμητή 
θερμοκρασία

 1 	Πατήστε	ένα	προκαθορισμένο	κουμπί	ή	το	κουμπί	προσωπικής	
ρύθμισης	(μόνο	HD9386/HD9388)	για	να	ορίσετε	την	επιθυμητή	
θερμοκρασία	(ανατρέξτε	στις	ενότητες	“Zέσταμα	νερού	με	τα	
προκαθορισμένα	κουμπιά”	και	“Κουμπί	προσωπικής	ρύθμισης”	σε	
αυτό	το	κεφάλαιο).

 2 	Πιέστε	το	κουμπί	KEEP	WARM	(Διατήρηση	θερμότητας)	(Εικ.	18).
 , Όταν	ο	βραστήρας	ζεσταίνει	το	νερό	για	να	το	διατηρήσει	στην	
επιλεγμένη	θερμοκρασία,	ο	φωτεινός	δακτύλιος	γύρω	από	το	
κουμπί	KEEP	WARM	(Διατήρηση	θερμότητας)	παραμένει	συνεχώς	
αναμμένος.	Στην	οθόνη	εμφανίζεται	η	επιλεγμένη	θερμοκρασία	
(μόνο	HD9386/HD9388).

 2 	Χρησιμοποιήστε	τα	πλήκτρα	με	τα	βέλη	για	να	προσαρμόσετε	τη	
σκληρότητα	(Εικ.	5).

Επιλέξτε το “H” για υψηλή σκληρότητα ή το “L” για χαμηλή σκληρότητα.

 3 	Πατήστε	ξανά	ταυτόχρονα	το	κουμπί	για	τσάι	βοτάνων/φρούτων	
και	το	κουμπί	προσωπικής	ρύθμισης,	για	να	επιβεβαιώσετε	τη	νέα	
ρύθμιση.

Σημείωση: Αν δεν επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση, η αλλαγή δεν 
αποθηκεύεται.

απενεργοποίηση της υπενθύμισης αφαίρεσης αλάτων
Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην ενότητα “Αλλαγή της 
συχνότητας υπενθύμισης αφαίρεσης αλάτων” και επιλέξτε “-” για να 
απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση αφαίρεσης αλάτων.

Χρήση της συσκευής
 1 	Πιέστε	το	κουμπί	απασφάλισης	καπακιού	(1).	Το	καπάκι	ανοίγει	

αυτόματα	(2)	(Εικ.	6).
 2 	Γεμίστε	το	βραστήρα	με	την	επιθυμητή	ποσότητα	νερού	(Εικ.	7).
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να γεμίσετε το βραστήρα και μέσω του στομίου.
 3 	Κλείστε	το	καπάκι	(Εικ.	8).
 4 	Τοποθετήστε	το	βραστήρα	στη	βάση	του	και	συνδέστε	το	φις	

στην	πρίζα	(Εικ.	9).
Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Zέσταμα νερού με τα προκαθορισμένα κουμπιά
Κάθε είδος ζεστού ροφήματος απαιτεί διαφορετική θερμοκρασία για 
να έχει την καλύτερη δυνατή γεύση. Με τα προκαθορισμένα κουμπιά 
της βάσης, μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία για το 
αγαπημένο σας ζεστό ρόφημα.
Για να είστε σίγουροι ότι ο βραστήρας θα ζεστάνει το νερό με 
ακρίβεια* στη θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει, γεμίστε τον με 
τουλάχιστον 0,25L νερού.
* Ο βραστήρας είναι σχεδιασμένος για να παρέχει μέγιστη ακρίβεια 
θερμοκρασίας. Ωστόσο, η πραγματική θερμοκρασία του νερού ενδέχεται 
να διαφέρει ελαφρώς από την αναγραφόμενη θερμοκρασία.
 - HD9380/HD9384: Υπάρχουν 4 κουμπιά για διαφορετικά είδη 

ζεστών ροφημάτων: μαύρο τσάι (100ºC), πράσινο τσάι (80ºC), τσάι 
βοτάνων/φρούτων (100ºC) και στιγμιαίος καφές (90ºC). Επίσης, 
υπάρχει ένα κουμπί 40ºC και ένα κουμπί KEEP WARM (Διατήρηση 
θερμότητας).  (Εικ. 10)

 - HD9386: Υπάρχουν 5 κουμπιά για διαφορετικά είδη ζεστών 
ροφημάτων: μαύρο τσάι (100ºC), πράσινο τσάι (80ºC), τσάι 
βοτάνων/φρούτων (100ºC), στιγμιαίος καφές (90ºC) και στιγμιαία 
σούπα/ζεστή σοκολάτα (95ºC). Επίσης, υπάρχει ένα κουμπί 
προσωπικής ρύθμισης (40ºC-100ºC). 

 - HD9388: Υπάρχουν 4 κουμπιά για διαφορετικά είδη ζεστών 
ροφημάτων: μαύρο τσάι (100ºC), πράσινο τσάι (80ºC), τσάι 
βοτάνων/φρούτων (100ºC) και κόκκινο τσάι (100ºC). Επίσης, 
υπάρχει ένα κουμπί προσωπικής ρύθμισης (60ºC-100ºC) και ένα 
κουμπί KEEP WARM (Διατήρηση θερμότητας). 

Σημείωση: Στις ακόλουθες εικόνες φαίνεται ο πίνακας ελέγχου του 
HD9388. Ο πίνακας ελέγχου των μοντέλων HD9386, HD9384 και HD9380 
είναι διαφορετικός στην όψη, αλλά τα προκαθορισμένα κουμπιά λειτουργούν 
με τον ίδιο τρόπο. Τα μοντέλα HD9388 και HD9386 διαθέτουν οθόνη, σε 
αντίθεση με τα μοντέλα HD9384 και HD9380.
 1 	Πατήστε	ένα	από	τα	προκαθορισμένα	κουμπιά.
 , Μόνο	HD9386/HD9388:	Όταν	πατάτε	ένα	προκαθορισμένο	
κουμπί,	η	θερμοκρασία	που	αντιστοιχεί	στο	επιλεγμένο	κουμπί	
εμφανίζεται	στην	οθόνη	για	3	δευτερόλεπτα	(Εικ.	11).

 , Το	νερό	αρχίζει	να	θερμαίνεται	στη	θερμοκρασία	του	επιλεγμένου	
προκαθορισμένου	κουμπιού.

 , Καθώς	θερμαίνεται	το	νερό,	αναβοσβήνει	αργά	ο	φωτεινός	
δακτύλιος	γύρω	από	το	επιλεγμένο	κουμπί	και	εμφανίζεται	η	
άνοδος	της	θερμοκρασίας	στην	οθόνη	(μόνο	HD9386/HD9388),	
μέχρι	το	νερό	να	φτάσει	στην	επιθυμητή	θερμοκρασία	(Εικ.	12).

 , Αν	η	τρέχουσα	θερμοκρασία	του	νερού	στο	βραστήρα	
είναι	υψηλότερη	από	τη	θερμοκρασία	του	επιλεγμένου	
προκαθορισμένου	κουμπιού,	ο	φωτεινός	δακτύλιος	δεν	
αναβοσβήνει	αργά,	αλλά	αναβοσβήνει	γρήγορα	3	φορές	για	να	
υποδείξει	ότι	το	συγκεκριμένο	κουμπί	δεν	λειτουργεί	(Εικ.	13).

Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας ξανά το 
κουμπί ή αφαιρώντας το βραστήρα από τη βάση. 
 2 	Ο	βραστήρας	ζεσταίνει	το	νερό	στη	θερμοκρασία	του	επιλεγμένου	

προκαθορισμένου	κουμπιού.



 3 	Πατήστε	το	κουμπί	για	πράσινο	τσάι	και	αφήστε	το	νερό	να	
ζεσταθεί	στους	80ºC.	Στη	συνέχεια	πατήστε	το	κουμπί	KEEP	
WARM	(Διατήρηση	θερμότητας).

 4 	Αδειάστε	το	βραστήρα	μετά	από	30	λεπτά	και	ξεπλύνετε	καλά	το	
εσωτερικό	του.

 5 	Επαναλάβετε	τη	διαδικασία	αφαλάτωσης	εάν	υπάρχουν	ακόμη	
άλατα	στο	βραστήρα.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο αφαλατικό. 
Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία του 
αφαλατικού.

αφαίρεση αλάτων του βραστήρα (HD9386/HD9388)
Αν πρέπει να αφαιρεθούν τα άλατα του βραστήρα, ανάβει η λυχνία 
αφαίρεσης αλάτων στην οθόνη της βάσης. 

 1 	Γεμίστε	το	βραστήρα	με	λευκό	ξίδι	(8%	οξικό	οξύ)	μέχρι	και	το	ένα	
τέταρτο	της	ένδειξης	MAX.

 2 	Προσθέστε	νερό	μέχρι	την	ένδειξη	MAX.
 3 	Για	να	ξεκινήσει	η	διαδικασία	αφαίρεσης	αλάτων,	πατήστε	

ταυτόχρονα	το	κουμπί	για	μαύρο	τσάι	και	το	κουμπί	προσωπικής	
ρύθμισης	(Εικ.	20).

 , Ο	βραστήρας	ζεσταίνει	το	νερό	στους	80ºC.
 , Κατά	τη	διάρκεια	της	αφαίρεσης	αλάτων,	η	λυχνία	αφαίρεσης	
αλάτων	αναβοσβήνει	αργά	μέχρι	να	ολοκληρωθεί	η	διαδικασία.

 , Στην	οθόνη	εμφανίζεται	η	αντίστροφη	μέτρηση	του	χρόνου	
αφαίρεσης	αλάτων	(30	λεπτά)	σε	βήματα	των	5	λεπτών.	Ο	χρόνος	
που	εμφανίζεται	στην	οθόνη	αναβοσβήνει	αργά.

 , Μόλις	ολοκληρωθεί	η	διαδικασία	αφαίρεσης	αλάτων,	ακούτε	ένα	
ηχητικό	σήμα	και	η	συσκευή	απενεργοποιείται	αυτόματα.

 4 	Ακολουθήστε	τα	βήματα	4	και	5	που	περιγράφονται	στην	ενότητα	
“Αφαίρεση	αλάτων	του	βραστήρα	(HD9380/HD9384)”	παραπάνω.

Σημείωση: Αν αφαιρέσετε το βραστήρα από τη βάση προτού ολοκληρωθεί 
η διαδικασία αφαίρεσης αλάτων, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. 
Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαδικασία αφαίρεσης αλάτων 
πατώντας οποιοδήποτε προκαθορισμένο κουμπί.
Σημείωση: Αν δεν αφαιρέσετε τα άλατα του βραστήρα, η λυχνία αφαίρεσης 
αλάτων ανάβει τις επόμενες 5 φορές που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Συστήματα αποθήκευσης
 - Για να αποθηκεύσετε το καλώδιο, τυλίξτε το στο χώρο 

αποθήκευσης καλωδίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της 
βάσης (Εικ. 2).

Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να προμηθευτείτε εξαρτήματα για αυτήν τη συσκευή, επισκεφθείτε 
το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη διεύθυνση www.shop.philips.com/ 
service. Αν το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι διαθέσιμο για τη 
χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips ή σε 
κάποιο κέντρο επισκευών της Philips. Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην 
ανεύρεση εξαρτημάτων για τη συσκευή, επικοινωνήστε με το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε τα 
στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης. 

Περιβάλλον
 - Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα 

συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε 
ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, 
θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 21).

Εγγύηση και επισκευή
Εάν χρειαστείτε επισκευή ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο 
πρόβλημα, επισκεφθείτε την τοποθεσία της Philips στη διεύθυνση  
www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Θα βρείτε το 
τηλέφωνο στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης. Εάν δεν υπάρχει Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό 
αντιπρόσωπο της Philips. 

Οδηγός ανεύρεσης/επίλυσης προβλημάτων
Αυτό το κεφάλαιο συνοψίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που 
μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε 
το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα 
συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή 
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας. 

 , Όταν	το	νερό	φτάσει	στην	επιλεγμένη	θερμοκρασία,	ο	φωτεινός	
δακτύλιος	γύρω	από	το	κουμπί	KEEP	WARM	(Διατήρηση	
θερμότητας)	αναβοσβήνει	αργά,	μέχρι	η	λειτουργία	διατήρησης	
θερμοκρασίας	να	ακυρωθεί	ή	να	απενεργοποιηθεί	αυτόματα	μετά	
από	30	λεπτά.

Σημείωση: Αν πατήσετε το κουμπί KEEP WARM (Διατήρηση θερμότητας) 
προτού πατήσετε ένα προκαθορισμένο κουμπί ή το κουμπί προσωπικής 
ρύθμισης (μόνο HD9386/HD9388), δεν θα συμβεί τίποτα. Αν έχετε μόλις 
ζεστάνει νερό, μπορείτε να πατήσετε ξανά το ίδιο προκαθορισμένο κουμπί ή 
το κουμπί προσωπικής ρύθμισης (μόνο HD9386/HD9388) και στη συνέχεια 
να πατήσετε το κουμπί KEEP WARM (Διατήρηση θερμότητας).
 3 	Ο	βραστήρας	διατηρεί	το	νερό	ζεστό	για	30	λεπτά.
 , Μετά	από	30	λεπτά,	ακούτε	ένα	ηχητικό	σήμα	και	η	συσκευή	
απενεργοποιείται	αυτόματα.

Σημείωση: Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία διατήρησης θερμοκρασίας 
οποιαδήποτε στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε ξανά το κουμπί KEEP 
WARM (Διατήρηση θερμότητας) και πατήστε το επιλεγμένο προκαθορισμένο 
κουμπί ή το κουμπί προσωπικής ρύθμισης (μόνο HD9386/HD9388) ή 
αφαιρέστε το βραστήρα από τη βάση.
Σημείωση: Εάν αφαιρέσετε το βραστήρα από τη βάση, η 
θερμοκρασία διατήρησης που έχετε ρυθμίσει χάνεται. 
Σημείωση: Αν πατήσετε κάποιο άλλο προκαθορισμένο κουμπί ή το κουμπί 
προσωπικής ρύθμισης (μόνο HD9386/HD9388) ενώ είναι ενεργοποιημένη 
η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, η λειτουργία απενεργοποιείται 
και ο βραστήρας αρχίζει να ζεσταίνει το νερό στη θερμοκρασία του 
προκαθορισμένου κουμπιού ή του κουμπιού προσωπικής ρύθμισης.
Σημείωση: Αν δεν ενεργοποιηθεί η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας, η 
συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά αδράνειας.

καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων
Αποσυνδέετε	πάντα	τη	βάση	από	την	πρίζα	πριν	την	καθαρίσετε
Αφαιρείτε	πάντα	το	βραστήρα	από	βάση	πριν	τον	καθαρίσετε.
Μην	βυθίζετε	ποτέ	το	βραστήρα	ή	τη	βάση	του	σε	νερό.
Μην	χρησιμοποιείτε	ποτέ	συρμάτινα	σφουγγαράκια,	στιλβωτικά	
καθαριστικά	ή	υγρά	όπως	πετρέλαιο	ή	ασετόν	για	τον	καθαρισμό	της	
συσκευής.

καθαρισμός του βραστήρα και της βάσης

 1 	Καθαρίστε	το	εξωτερικό	μέρος	του	βραστήρα	και	τη	βάση	με	
ένα	μαλακό	πανί	που	έχετε	μουσκέψει	σε	ζεστό	νερό	και	μικρή	
ποσότητα	ήπιου	καθαριστικού.

Προσοχή:	Μην	αφήνετε	το	υγρό	πανί	να	έρθει	σε	επαφή	με	το	
καλώδιο,	το	φις	και	τη	σύνδεση	της	βάσης.

καθαρισμός του φίλτρου
Τα άλατα δεν είναι επιβλαβή για την υγεία σας αλλά μπορεί να 
προσδώσουν στο ρόφημά σας μια γεύση σκόνης. Το φίλτρο κατά 
των αλάτων εμποδίζει τα σωματίδια των αλάτων να καταλήξουν στο 
ρόφημά σας. 
Να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο μονής δράσης, με τον εξής τρόπο:

 1 	Αφαιρέστε	το	φίλτρο	από	το	βραστήρα	(Εικ.	19).
 2 	Καθαρίστε	απαλά	το	φίλτρο	με	μια	μαλακή	νάιλον	βούρτσα.
 3 	Γλιστρήστε	το	φίλτρο	ξανά	μέσα	στο	βραστήρα.
Σημείωση: Μόνο για τους τύπους HD9386/HD9388: Το φίλτρο που 
βρίσκεται στον πυθμένα του βραστήρα δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Μπορείτε 
να το καθαρίσετε αφαιρώντας τα άλατα από το βραστήρα. Για λεπτομέρειες, 
δείτε την ενότητα “Αφαίρεση αλάτων του βραστήρα” παρακάτω.

αφαίρεση αλάτων του βραστήρα (HD9380/HD9384)
Η τακτική αφαίρεση των αλάτων επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του 
βραστήρα.
Σε περίπτωση κανονικής χρήσης (έως 5 φορές την ημέρα), συνιστάται η 
εξής συχνότητα αφαίρεσης των αλάτων:
 - Μία φορά κάθε 6 μήνες για περιοχές με νερό χαμηλής σκληρότητας.
 - Μία φορά κάθε 3 μήνες για περιοχές με νερό μέτριας σκληρότητας.
 - Μία φορά το μήνα για περιοχές με νερό υψηλής σκληρότητας.

 1 	Γεμίστε	το	βραστήρα	με	λευκό	ξίδι	(8%	οξικό	οξύ)	μέχρι	και	το	ένα	
τέταρτο	της	ένδειξης	MAX.

 2 	Προσθέστε	νερό	μέχρι	την	ένδειξη	MAX.



TürkçE

Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz!  
Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu 
adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Genel açıklamalar (Şek. 1)
1 Kapak 
2 Musluk
3 Su seviyesi göstergesi
4 Kapak açma düğmesi
5 Taban
6 Taban bağlantısı
7 Kordon saklama bölmesi
8 Elektrik fişi
9 Siyah çay düğmesi
10 Yeşil çay düğmesi 
11 Bitki/meyve çayı düğmesi 
12 Hazır kahve düğmesi
13 40ºC düğmesi
14 KEEP WARM (SICAK TUTMA) düğmesi
15 Hazır çorba/sıcak çikolata düğmesi 
16 Kişisel ayar düğmesi 
17 Rooibos çayı düğmesi
18 Ok düğmeleri
19 Kireç ışığı 
20 Görüntü

Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de 
başvurmak üzere saklayın.

Tehlike
 - Su ısıtıcıyı veya tabanı, suya ya da başka herhangi bir sıvı maddeye 

batırmayın.

Uyarı
 - Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki 

şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
 - Cihazın fişi, elektrik kablosu, taban veya kendisi hasarlıysa, cihazı kesinlikle 

kullanmayın.
 - Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için 

mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde 
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.

 - Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı 
olmadan, fiziksel, sinirsel ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi 
ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar da dahil) 
kullanılmamalıdır.

 - Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
 - Elektrik kablosunu çocuklardan uzak tutun. Elektrik kablosunun cihazın 

üzerinde durduğu masadan veya tezgahtan aşağıya sarkmamasına dikkat 
edin. Elektrik kablosunun kullanılmayan kısmı cihazın içinde veya tabanına 
sarılarak saklanabilir.

 - Cihazın altında tehlikeli durumlara yol açabilen su birikmesi 
olabileceğinden, cihazı kapalı yüzeylerin üzerine yerleştirmeyin (örn. 
servis tepsisi).

 - Sıcak su ciddi yanıklara sebep olabilir. Su ısıtıcıda sıcak su varken dikkatli 
olun.

 - Çok ısınacağından, kullanım sırasında veya kullandıktan bir süre sonra su 
ısıtıcının gövdesine dokunmayın. Su ısıtıcıyı her zaman sapından tutarak 
kaldırın.

 - Su ısıtıcıyı maksimum seviye göstergesinin üzerinde doldurmayın. Su 
ısıtıcıyı çok fazla doldurursanız, kaynayan su ağızlıktan taşar ve haşlanmaya 
neden olabilir.

 - Su ısınırken kapağı açmayın. Su kaynadıktan hemen sonra kapağı açarken 
dikkatli olun: su ısıtıcıdan çıkan buhar çok sıcaktır.

 - Su ısıtıcıyı yalnızca orijinal tabanı ile kullanın.

Dikkat
 - Cihazı sadece topraklı prize takın.
 - Su ısıtıcıyı ve tabanını daima düz, kuru ve sabit bir yüzeye yerleştirin. 
 - Su ısıtıcı sadece su ısıtmak ve kaynatmak içindir. Kesinlikle çorba veya 

diğer sıvıları, kavanozlu, şişeli ya da kutulanmış gıdaları ısıtmak için 
kullanmayın. 

 - 100ºC altında bir sıcaklık seçtiğinizde, su önce kaynatılmak (sterilizasyon) 
yerine doğrudan seçilen ön ayar düğmesinin sıcaklığına kadar ısıtılır.

 - Su ısıtıcının su olmadan kaynamasını önlemek için en az 1 fincan 
göstergesine (0,25 l) kadar su doldurun.

 - Bölgenizdeki suyun sertliğine bağlı olarak, kullandıkça su ısıtıcının ısıtma 
elemanı üzerinde küçük lekeler veya izler oluşabilir. Bu durum, ısıtma 

Σήμα Σημασία/λύση

Ο φωτεινός δακτύλιος ενός 
προκαθορισμένου κουμπιού 
ανάβει ενώ οι υπόλοιποι 
δακτύλιοι είναι σβησμένοι.

Αφού το νερό φτάσει στη θερμοκρασία 
που έχετε ρυθμίσει, η λυχνία του 
επιλεγμένου προκαθορισμένου 
κουμπιού παραμένει αναμμένη για 5 
λεπτά.

Ο φωτεινός δακτύλιος του 
προκαθορισμένου κουμπιού 
που πάτησα αναβοσβήνει 
γρήγορα 3 φορές.

Η θερμοκρασία του νερού είναι 
υψηλότερη από τη θερμοκρασία 
του επιλεγμένου προκαθορισμένου 
κουμπιού. 

Η ένδειξη “E5” εμφανίζεται 
στην οθόνη.

Ο βραστήρας δεν λειτουργεί. 
Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο 
κέντρο σέρβις της Philips ή με το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της 
χώρας σας.

Ο βραστήρας παράγει ένα 
ηχητικό σήμα.

Το νερό έχει φτάσει στη θερμοκρασία 
που έχετε ρυθμίσει.

Πρόβλημα Πιθανή	λύση

Δεν μπορώ 
να ρυθμίσω 
την επιθυμητή 
θερμοκρασία.

Η τρέχουσα θερμοκρασία του νερού στο 
βραστήρα είναι μάλλον υψηλότερη από τη 
θερμοκρασία που θέλετε να ρυθμίσετε. Μπορείτε 
να προσθέσετε κρύο νερό στο βραστήρα. Αν 
θέλετε να ξαναζεστάνετε αμέσως το νερό, 
απλώς επιλέξτε τη θερμοκρασία των 100ºC.

Προσπαθώ να 
ενεργοποιήσω το 
βραστήρα αλλά 
απενεργοποιείται 
αυτόματα.

Αν δεν υπάρχει νερό στο βραστήρα, 
ενεργοποιείται η προστασία βρασμού εν κενώ 
και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. 
Ενδέχεται να χρειάζεται να προσθέσετε νερό 
στο βραστήρα (τουλάχιστον 0,25L).

Ο βραστήρας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη 
βάση του. Αφαιρέστε το βραστήρα από τη βάση 
και τοποθετήστε και πάλι τον σωστά.

Ο βραστήρας 
απενεργοποιείται 
αυτόματα ενώ 
η λειτουργία 
διατήρησης 
θερμοκρασίας 
είναι ενεργή.

Ο βραστήρας διατηρεί το νερό ζεστό για 30 
λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται 
αυτόματα. Για να διατηρήσετε το νερό ζεστό για 
περισσότερο χρόνο, πατήστε ξανά το κουμπί 
KEEP WARM (Διατήρηση θερμότητας).

 
 
 



 - HD9380/HD9384: Farklı sıcak içecekleri temsil eden 4 düğme vardır : 
siyah çay (100ºC), yeşil çay (80ºC), bitki/meyve çayı (100ºC) ve hazır 
kahve (90ºC). Bunların dışında bir 40ºC düğmesi ve bir de KEEP WARM 
(SICAK TUTMA) düğmesi vardır.  (Şek. 10)

 - HD9386: Farklı sıcak içecekleri temsil eden 5 düğme vardır : siyah çay 
(100ºC), yeşil çay (80ºC), bitki/meyve çayı (100ºC), hazır kahve (90ºC) 
ve hazır çorba/sıcak çikolata (95ºC). Bunların dışında bir de kişisel ayar 
düğmesi (40ºC-100ºC) vardır. 

 - HD9388: Farklı sıcak içecekleri temsil eden 4 düğme vardır : siyah çay 
(100ºC), yeşil çay (80ºC), bitki/meyve çayı (100ºC) ve rooibos çayı 
(100ºC). Bunların dışında bir kişisel ayar düğmesi (60ºC-100ºC) ve bir de 
KEEP WARM (SICAK TUTMA) düğmesi vardır. 

Not: HD9388 modelinin kontrol paneli aşağıdaki resimlerde gösterilmiştir. 
HD9386, HD9384 ve HD9380 modellerinin kontrol panellerinin görünümü 
farklıdır, ancak ön ayar düğmeleri aynı şekilde çalışır. HD9388 ve HD9386 
modellerinde bir ekran bulunur, HD9384 ve HD9380 modellerinde ise ekran 
yoktur.
 1 	Ön	ayar	düğmelerinden	birine	basın.
 , Sadece	HD9386/HD9388:	Bir	ön	ayar	düğmesine	bastığınızda,	seçilen	
düğmenin	sıcaklığı	3	saniye	boyunca	ekranda	gösterilir	(Şek.	11).

 , Su	seçilen	ön	ayar	düğmesinin	sıcaklığına	ısıtılmaya	başlanır.
 , Su	ısıtılırken,	seçilen	düğme	etrafındaki	ışık	halkası	yavaşça	titreşir	ve	
su	istenilen	sıcaklığa	ulaşıncaya	kadar	sıcaklık	artışı	ekranda	(sadece	
HD9386/HD9388	modellerinde)	gösterilir	(Şek.	12).

 , Su	ısıtıcıdaki	suyun	o	anki	sıcaklığı	seçilen	ön	ayar	düğmesinin	
sıcaklığından	fazlaysa,	ışık	halkası	titremez,	ancak	bu	düğmenin	
çalıştırılamadığını	göstermek	için	3	kez	yanıp	söner	(Şek.	13).

Not: Düğmeye tekrar basarak veya su ısıtıcıyı tabanından ayırarak cihazı 
kapatabilirsiniz. 
 2 	Su	ısıtıcı,	suyu	seçilen	ön	ayar	düğmesinin	sıcaklığına	kadar	ısıtır.
 , Suyun	sıcaklığı	ayarlanan	sıcaklığa	ulaştığında	sesli	bir	sinyal	duyulur.	
Seçilen	düğmenin	etrafındaki	ışık	halkası	titremeyi	durdurur	ve	sürekli	
olarak	yanmaya	başlar	(Şek.	14).

Not: Sesli sinyal hatırlatma amacıyla 2 dakika sonra tekrarlanır.
Not: Su ısıtıcı çalışırken farklı bir ön ayar düğmesine basarak farklı türde bir 
sıcak içecek seçebilirsiniz. Bu ancak, suyun sıcaklığı yeni seçilecek düğmenin 
sıcaklığından düşükse mümkündür.

kişisel ayar düğmesi (sadece HD9386/HD9388)
Kişisel ayar düğmesini kullanarak 5ºC aralıklarla tercihinize göre 40ºC ila 
100ºC (HD9386) veya 60ºC ila 100ºC (HD9388) arasında bir sıcaklık 
ayarlayabilirsiniz.

Not: Su ısıtıcıdaki suyun sıcaklığından daha düşük bir sıcaklık ayarlayamazsınız.
 1 	Kişisel	ayar	düğmesine	basın	(Şek.	15).
 , Ekran	ve	iki	ok	düğmesinin	ışığı	yanar.
 , Ekranda	en	son	kullanılan	sıcaklık	gösterilir.

Not: Kişisel ayar düğmesini ilk kullanışınızda en düşük sıcaklık gösterilir.
 2 	Sıcaklığı	ok	düğmeleriyle	ayarlayın	(Şek.	16).
 3 	Sıcaklığı	onaylamak	için	kişisel	ayar	düğmesine	tekrar	basın.
 , Ekran,	sıcaklığı	ayarlamak	için	iki	kez	yanıp	söner.
 , Ekranda	suyun	sıcaklık	artışı	gösterilir	ve	kişisel	ayar	düğmesi	
etrafındaki	ışık	halkası	su	ayarlanan	sıcaklığa	ulaşıncaya	kadar	yavaşça	
titreşir	(Şek.	17).

Not: Sıcaklığı değiştirmezseniz ve onay için kişisel ayar düğmesine basmazsanız, 
‘°C’ simgesi sıcaklığın ayarlanabileceğini hatırlatmak için yanıp söner.
Not: Su zaten sıcaksa, su ısıtıcıdaki suyun sıcaklığından daha düşük 
ayarlayamazsınız. Böyle bir durumda, daha düşük bir sıcaklık seçemeyeceğinizi 
göstermek için sol ok düğmesinin ışığı söner.
Not: Kişisel ayar düğmesini kullandığınızda, bu düğmenin sıcaklığı bir sonraki 
kullanım için varsayılan sıcaklık olarak kaydedilir.

Suyun sıcak tutulması
Sıcak tutma işlevini kullanarak suyu farklı ön ayar düğmelerinin sıcaklığında 
(40°C, 80°C, 90°C, 95°C veya 100°C) veya kişisel ayar düğmesinin 
sıcaklığında 30 dakika boyunca sıcak tutabilirsiniz.

Not: Sıcak tutma fonksiyonunu yalnızca bir ön ayar düğmesi veya kişisel ayar 
düğmesiyle birlikte kullanın.
Sıcak	tutma	fonksiyonunu	yalnızca	su	ısıtıcıda	en	az	0,25	l	su	olduğunda	
kullanın.	Su	ısıtıcıda	çok	az	su	olduğunda,	cihaz	ısıtma	ünitesini	koruma	
amacıyla	30	dakika	dolmadan	kapanabilir.

elemanında ve su ısıtıcının içinde zamanla oluşan kireçlenmenin bir 
sonucudur. Su sertlik derecesi ne kadar yüksekse, kireçlenme o kadar 
hızlı olur. Kireçlenme değişik renklerde olabilir. Kireç zararsız olsa dahi, 
çok fazla kireç cihazın performansını ve dayanıklılığını etkileyebilir. 
Bu yüzden ‘Temizlik ve kireç temizleme’ bölümündeki temizleme 
talimatlarına uyarak su ısıtıcınızın kirecini düzenli olarak temizleyin.

 - Su ısıtıcının taban kısmında buğulanma meydana gelebilir. Bu durum 
normaldir ve su ısıtıcının arızalı olduğu anlamına gelmez.

 - Cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzeri uygulamalar içindir :
1 mağazalardaki personel mutfağı alanları, ofisler ve diğer çalışma 

ortamlarında;
2 çiftlik evlerinde;
3 oteller ve diğer ikamet ortamlarındaki kişiler için;
4 yatak ve kahvaltıyla ilgili ortamlarda.

Susuz kaynama koruması
Bu su ısıtıcıda susuz kaynama koruması bulunmaktadır. Susuz kaynama 
koruması, su ısıtıcıda yeterli su olmadığında yanlışlıkla çalıştırılması durumunda 
veya su tükendiğinde su ısıtıcıyı otomatik olarak kapatacaktır. Su ısıtıcıya 
yaklaşık 1 litre su doldurun. Su ısıtıcıyı 1 dakika boyunca tabanından ayrı 
tutup ardından tabanına yerleştirin. Su ısıtıcı yeniden kullanıma hazırdır. 

Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara 
uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde 
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.

İlk kullanımdan önce
 1 	Su	ısıtıcıda	veya	tabanında	etiket	varsa	çıkarın.
 2 	Tabanı	kuru,	düz	ve	sabit	bir	zemine	yerleştirin.
 3 	Kordon	uzunluğunu	ayarlamak	için,	kordonun	bir	kısmını	tabanın	

altındaki	kordon	saklama	bölmesine	sarın	(Şek.	2).
 4 	Su	ısıtıcıyı	suyla	iyice	yıkayın.
 5 	Su	ısıtıcıyı	MAX	göstergesine	kadar	su	ile	doldurun	ve	suyu	bir	kez	

kaynatın	(bkz.	‘Cihazın	kullanımı’).	
 6 	Sıcak	suyu	dökerek	su	ısıtıcıyı	kez	daha	yıkayın.

kireç temizleme hatırlatıcısının sıklığını değiştirme
Kireç ışığı ortalama su sertliğine bağlı olarak sabit bir kullanım miktarının 
ardından yanar. Bu sıklığı daha düşük veya daha yüksek bir su sertliği 
ayarlayarak değiştirebilir veya kireç temizleme hatırlatıcısını tamamen 
kapatabilirsiniz.

 1 	Bitki	çayı/meyve	çayı	düğmesi	ve	kişisel	ayar	düğmesine	aynı	anda	
basın.		(Şek.	3)

 , Her	iki	düğme	ve	ekran	ışığı	yanar.	Ekranda	ortalama	için	A	harfi	
gösterilir	(Şek.	4).

 2 	Ok	düğmelerini	kullanarak	su	sertliğini	ayarlayın	(Şek.	5).
Sertliği, yüksek için H veya düşük için L olarak ayarlayabilirsiniz.

 3 	Yeni	ayarı	onaylamak	için	bitki	çayı/meyve	çayı	düğmesi	ve	kişisel	ayar	
düğmesine	aynı	anda	tekrar	basın.

Not: Yeni ayarı onaylamazsanız, değişiklik kaydedilmez.
kireç temizleme hatırlatıcısını kapatma

Kireç temizleme hatırlatıcısını kapatmak için ‘Kireç temizleme hatırlatıcısının 
sıklığını değiştirme’ bölümündeki adımları uygulayın ve - işaretini seçin.

Cihazın kullanımı
 1 	Kapak	açma	düğmesine	basın	(1).	Kapak	otomatik	olarak	açılır	

(2)	(Şek.	6).
 2 	Su	ısıtıcıya	istediğiniz	miktarda	su	doldurun	(Şek.	7).
Not: Su ısıtıcıyı musluktan da doldurabilirsiniz.
 3 	Kapağı	kapatın	(Şek.	8).
 4 	Su	ısıtıcıyı	tabanına	yerleştirin	ve	fişini	prize	takın	(Şek.	9).
Cihaz, artık kullanıma hazırdır.

Ön ayar düğmeleriyle su ısıtma
Farklı sıcak içeceklerden en iyi tadı almak için farklı sıcaklıklar gerekir. 
Tabandaki ön ayar düğmeleriyle sevdiğiniz sıcak içecek için doğru sıcaklığı 
seçebilirsiniz.
Cihazın suyu tam olarak ayarlanan sıcaklıkta* ısıtmasını sağlamak için su 
ısıtıcıyı en az 0,25 l suyla doldurun.
* Bu su ısıtıcı maksimum sıcaklık doğruluğu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Ancak, suyun gerçek sıcaklığı belirtilen sıcaklıktan çok az da olsa farklılık 
gösterebilir.



 5 	Su	ısıtıcıda	hala	kireç	kaldıysa,	kireç	temizleme	işlemini	tekrarlayın.
Not: Uygun bir kireç çözücü de kullanabilirsiniz. Bu durumda, kireç çözücü 
paketinde yazan kullanma talimatlarını uygulayın.

Su ısıtıcının kirecinin temizlenmesi (HD9386/HD9388)
Su ısıtıcının kirecinin temizlenmesi gerekiyorsa, tabandaki ekranda kireç ışığı 
yanar. 

 1 	Su	ısıtıcıya	MAX	göstergesinin	dörtte	birine	kadar	beyaz	sirke	(%8	
asetik	asit)	doldurun.

 2 	MAX	göstergesine	kadar	su	doldurun.
 3 	Kireç	temizleme	işlemini	başlatmak	için	siyah	çay	ve	kişisel	ayar	

düğmesine	aynı	anda	basın	(Şek.	20).
 , Su	ısıtıcı	suyu	80ºC’ye	ısıtır.
 , Kireç	temizleme	işlemi	boyunca,	kireç	ışığı	kireç	temizleme	işlemi	
bitinceye	kadar	yavaşça	titreşir.

 , Kireç	temizleme	işlemi	süresi	(30	dakika)	ekranda	5	dakikalık	
aralıklarla	geriye	doğru	sayılır.	Ekrandaki	süre	yavaşça	titreşir.

 , Kireç	temizleme	işlemi	tamamlandığında	sesli	bir	sinyal	duyulur	ve	
cihaz	otomatik	olarak	kapanır.

 4 	Yukarıdaki	‘Su	ısıtıcının	kirecinin	temizlenmesi	(HD9380/HD9384)’	
bölümünün	4.	ve	5.	adımlarını	uygulayın.

Not: Su ısıtıcıyı kireç temizleme işlemi tamamlanmadan tabanından ayırırsanız, 
cihaz otomatik olarak kapanır. Ön ayar düğmelerinden herhangi birine basarak 
da kireç temizleme işlemini devre dışı bırakabilirsiniz.
Not: Su ısıtıcının kirecini temizlemezseniz, su ısıtıcıyı kullandıktan sonraki 5 sefer 
boyunca bu kireç ışığı yanar.

Saklama
 - Kordonu saklamak için tabanın altındaki kordon saklama bölmesine 

sarın (Şek. 2).

Aksesuarların sipariş edilmesi
Bu cihazın aksesuarlarını satın almak için lütfen www.shop.philips.com/
service adresindeki çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin. Çevrimiçi mağaza 
ülkenizde kullanılamıyorsa Philips bayinize veya bir Philips servis merkezine 
gidin. Cihazın aksesuarlarını satın alma konusunda sorun yaşıyorsanız, lütfen 
ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi’ne başvurun. İletişim bilgilerini 
garanti broşüründe bulabilirsiniz. 

çevre
 - Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; 

bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. 
Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 21).

Garanti ve servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla 
karşılaşırsanız, www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini 
ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi ile 
iletişim kurun. Telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde 
bulabilirsiniz. Ülkenizde bir Müşteri Destek Merkezi yoksa, yerel Philips 
bayiine başvurun. 

Sorun giderme
Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir.  
Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, sık sorulan sorular listesi için 
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki  
Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. 

Sinyal Anlamı/çözümü

Ön ayar düğmelerinden 
birinin etrafındaki ışık halkası 
yanıyor, ancak diğer ışık 
halkaları yanmıyor.

Su ayarlanan sıcaklığa ulaştıktan sonra, 
seçilen ön ayar düğmesinin ışığı 5 dakika 
boyunca yanar.

Bastığım ön ayar düğmesinin 
ışık halkası 3 defa yanıp 
sönüyor.

Suyun sıcaklığı seçilen ön ayar düğmesinin 
sıcaklığından yüksektir. 

Ekranda E5 beliriyor. Su ısıtıcı bozulmuştur. Yetkili Philips servis 
merkeziyle veya ülkenizdeki Müşteri 
Destek Merkezi’yle iletişim kurun.

Su ısıtıcıdan bip sesi çıkıyor. Su ayarlanan sıcaklığa ulaşmıştır.

Suyu istenilen sıcaklıkta sıcak tutma
 1 	İstediğiniz	sıcaklığı	ayarlamak	için	bir	ön	ayar	düğmesine	veya	kişisel	

ayar	düğmesine	(sadece	HD9386/HD9388)	basın	(bu	bölümdeki	
‘Suyu	ön	ayar	düğmeleriyle	ısıtma’	ve	‘Kişisel	ayar	düğmesi’	konularına	
bakın).

 2 	KEEP	WARM	(SICAK	TUTMA)	düğmesine	basın	(Şek.	18).
 , Su	ısıtıcı	suyu	seçilen	sıcaklığa	kadar	ısıttığında,	KEEP	WARM	(SICAK	
TUTMA)	düğmesi	etrafındaki	ışık	halkası	sürekli	yanar.	Seçilen	sıcaklık	
ekranda	gösterilir	(sadece	HD9386/HD9388).

 , Su	seçilen	sıcaklığa	ulaştığında,	KEEP	WARM	(SICAK	TUTMA)	
düğmesi	etrafındaki	ışık	halkası	sıcak	tutma	fonksiyonu	iptal	edilene	
veya	30	dakika	sonra	otomatik	olarak	kapanana	kadar	yavaşça	titreşir.

Not: KEEP WARM (SICAK TUTMA) düğmesine bir ön ayar düğmesi veya kişisel 
ayar düğmesinden (sadece HD9386/HD9388) önce basarsanız, hiçbir şey 
olmaz. Sıcak suyu zaten hazırladıysanız, aynı ön ayar düğmesi veya kişisel ayar 
düğmesine (sadece HD9386/HD9388) tekrar basabilir ve ardından KEEP 
WARM (SICAK TUTMA) düğmesine basabilirsiniz.
 3 	Su	ısıtıcı	suyu	30	dakika	boyunca	sıcak	tutar.
 , 30	dakika	sonra,	sesli	bir	sinyal	duyulur	ve	cihaz	otomatik	olarak	
kapanır.

Not: Sıcak tutma işlemini istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Bunun için, KEEP 
WARM (SICAK TUTMA) düğmesine tekrar basın, seçilen ön ayar düğmesi 
veya kişisel ayar düğmesine (sadece HD9386/HD9388) basın veya su ısıtıcıyı 
tabanından ayırın.
Not: Su ısıtıcıyı tabanından alırsanız, ayarlanan sıcak tutma sıcaklığı silinir. 
Not: Sıcak tutma fonksiyonu etkinken başka bir ön ayar düğmesi veya 
kişisel ayar düğmesine (sadece HD9386/HD9388) basarsanız, sıcak tutma 
fonksiyonu kapanır ve su ısıtıcı suyu ön ayar düğmesi veya kişisel ayar 
düğmesinin sıcaklığına ısıtmaya başlar.
Not: Sıcak tutma fonksiyonu etkin değilse, cihaz 5 dakikalık etkinsizlik 
durumunun ardından otomatik olarak kapanır.

Temizlik ve kireç temizleme
Temizlemeden	önce	tabanı	mutlaka	prizden	çekin.
Temizlemeden	önce	su	ısıtıcıyı	mutlaka	tabanından	alın.
Su	ısıtıcıyı	veya	tabanı	asla	suya	batırmayın.
Cihazı	temizlemek	için	bulaşık	süngeri,	aşındırıcı	temizlik	malzemeleri	veya	
benzin	ya	da	aseton	gibi	zarar	verebilecek	sıvılar	kullanmayın.

Su ısıtıcının ve tabanının temizlenmesi

 1 	Su	ısıtıcının	ve	tabanın	dış	yüzeyini,	ılık	su	ve	yumuşak	bir	temizlik	
maddesi	ile	nemlendirilmiş	yumuşak	bir	bezle	temizleyin.

Dikkat:	Nemli	bezi	kablo,	fiş	ve	taban	konnektörüne	temas	ettirmeyin.

Filtrenin temizlenmesi
Kireç sağlığa zararlı bir madde değildir fakat içeceğinizin tadını bozabilir. Kireç 
önleyici filtre, kireç zerreciklerinin içeceğinize karışmasını engeller. 
Tek etkili filtreyi aşağıda belirtilen şekilde düzenli olarak temizleyin:

 1 	Filtreyi	su	ısıtıcıdan	çıkarın	(Şek.	19).
 2 	Filtreyi	yumuşak	bir	naylon	fırçayla	hassas	bir	şekilde	temizleyin.
 3 	Filtreyi	su	ısıtıcısına	geri	takın.
Not: Sadece HD9386/HD9388 için: Su ısıtıcısının altındaki filtre çıkarılamaz. 
Bu filtreyi temizlemek için su ısıtıcısının kirecini temizleyin; aşağıdaki ‘Su ısıtıcının 
kirecinin temizlenmesi’ konulu bölüme bakın.

Su ısıtıcının kirecinin temizlenmesi (HD9380/HD9384)
Kirecin düzenli olarak temizlenmesi, su ısıtıcının ömrünü uzatır.
Normal kullanımda (günde 5 kullanıma kadar), aşağıdaki kireç temizleme 
sıklığı önerilmektedir :
 - Su sertliğinin düşük olduğu bölgelerde 6 ayda bir.
 - Su sertliğinin ortalama olduğu bölgelerde 3 ayda bir.
 - Su sertliğinin yüksek olduğu bölgelerde ayda bir.

 1 	Su	ısıtıcıya	MAX	göstergesinin	dörtte	birine	kadar	beyaz	sirke	(%8	
asetik	asit)	doldurun.

 2 	MAX	göstergesine	kadar	su	doldurun.
 3 	Suyu	80ºC’ye	kadar	ısıtmak	için	yeşil	çay	düğmesine	ve	ardından	KEEP	

WARM	(SICAK	TUTMA)	düğmesine	basın.
 4 	30	dakika	sonra	su	ısıtıcıyı	boşaltın	ve	içini	iyice	durulayın.



Sorun Olası	çözüm

İstediğim sıcaklığı 
ayarlayamıyorum.

Su ısıtıcıdaki suyun o anki sıcaklığı, muhtemelen 
ayarlamak istediğiniz sıcaklıktan yüksektir. Su ısıtıcıya 
soğuk su ekleyebilirsiniz. Suyu hemen tekrar ısıtmak 
istiyorsanız, sadece 100ºC ayarını seçebilirsiniz.

Su ısıtıcıyı 
çalıştırmayı 
deniyorum ancak 
cihaz otomatik 
olarak kapanıyor.

Su ısıtıcıda su yokken, susuz kaynama koruması 
etkinleşir ve su ısıtıcı otomatik olarak kapanır. Su 
ısıtıcıya daha fazla su koymanız gerekebilir (en az 
0,25 litre).

Su ısıtıcı tabanına doğru yerleştirilmemiştir. Su ısıtıcısı 
tabanından ayırın ve tabana doğru biçimde tekrar 
yerleştirin.

Sıcak tutma 
fonksiyonu 
devredeyken su 
ısıtıcısı otomatik 
olarak kapanıyor.

Su ısıtıcısı suyu 30 dakika boyunca sıcak tutar ve 
ardından otomatik olarak kapanır. Suyu daha uzun 
süre sıcak tutmak için, süre dolduğunda KEEP 
WARM (SICAK TUTMA) düğmesine tekrar basın.






