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Kayzer 36090 / 36091 / IH36092
    SU ISITICISI
         Kettle

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
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 KAYZER  36090-36091-IH36092 KULLANMA  KILAVUZU

    Su ısıtıcınızı kullandıkça ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz 
size ödediğinizden fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Su 
ısıtıcınızı bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin 
ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece su ısıtıcınızdan en yüksek performansı elde 
edebilirsiniz. İyi günlerde kullanınız.

İÇİNDEKİLER
A.Emniyet Kuralları
B.Cihazın Tanıtımı
C.Teknik Özellikler
D. Kullanım
E. Temizlik ve Bakım

A.EMNİYET KURALLARI
•Cihazınızı kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayınız.
•Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını 

kontrol ediniz. Uygun değil ise cihazı satın aldığınız yere başvurunuz.
•Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
•Cihazınızı mutlaka topraklı prize takınız. Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım 

sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı ve 
kablo kesitinin 1 mm² olmasına dikkat ediniz.

•Su ısıtıcınızı soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına 
yerleştirmeyiniz.

•Cihazınızı düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına 
yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbede cihazınız aşağıya düşebilir. Su ısıtıcınızın sıcak su ile 
dolu olabileceğini unutmayınız.

•Kablonun, masa yada tezgahınızın kenarından sarkmamasına yada başka bir cihaz ile 
temas etmemesine dikkat ediniz.

•Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak 
taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, ASLA kablosundan çekmeyiniz.

•Cihazınızı daima sapından tutarak kaldırınız. Dış yüzeyi sıcak olabilir.
•Su kaynarken veya kaynadığında, cihazınızın tutma sapı ve açma/kapama düğmesi 

dışındaki yerlerine dokunmayınız. 
•Cihazınızı kullanmadığınız zaman veya temizlerken cihazın fişini prizden çıkarın ve 

temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.
•Su ısıtıcınızı sadece kendi enerji iletim tabanı ile kullanınız. Başka cihazlara ait enerji 
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iletim tabanı kullanmayınız.
•Su kaynadığında cihazınız otomatik olarak kendiliğinden kapanır. Ancak daha önce 

kapatmak istediğinizde, açma/kapama düğmesini kapalı konumuna getirmelisiniz.
•Eğer suyunuzu tekrar kaynatmak istiyorsanız, cihazınızı çalıştırmadan önce 15-20 sn. 

bekleyiniz.
•Su kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve cihazınızı çocukların kullanmasına izin 

vermeyiniz.
•Su kaynarken su ısıtıcınızın kapağını kesinlikle açmayınız. Su ısıtıcınızdaki kaynamış suyu 

bardağa vb. bir kaba boşaltırken gereğinden fazla eğmeyiniz.
•Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat 

verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri 
çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi 
eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.Temizleme 
ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

•Cihazınıza MAX. işaretinden daha fazla, MİN. İşaretinde daha az su doldurmayınız.
•Cihazınızı, enerji iletim tabanını ve fişli kablosunu KESİNLİKLE suya yada herhangi bir 

sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız, banyoda ve nem oranı yüksek 
benzeri mekanlarda kullanmayınız.

•Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını ASLA ıslak bırakmayınız. Eğer 
ıslanmışsa kurulamadan önce mutlaka fişini prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan 
cihazınız çalıştırmayınız.

•Cihazınıza su doldururken, cihazınızı enerji iletim tabanı üzerinden alınız.
•Cihazınızın dışını nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Enerji iletim tabanını temizlerken 

kuru olmasına dikkat ediniz.
•Cihazınız sadece su ısıtmak için dizayn edilmiştir. Başka sıvıları ısıtmak için kullanmayınız.
•İlk kullanımdan önce bir kere suyu kaynatıp boşaltınız.
•Aşağıdaki durumlarda su ısıtıcınızın fişini prizden çekiniz;

 » Kullandıktan sonra,
 » Anormal çalışması halinde veya arıza yapması durumunda,
 » Temizleme işleminden önce.

•Cihazınızda herhangi bir aksaklık yada arıza meydana geldiyse, cihazınızı kesinlikle 
çalıştırmayınız ve en yakın Arnica Yetkili Servisine götürünüz.

•Tamir ve yedek parça için en yakın Arnica Yetkili Servisine başvurunuz.
•Cihazınızda sadece orijinal parça ve aksesuarlar kullanınız. Bu parça ve aksesuarları en 

yakın Arnica Yetkili Servisinden temin edebilirsiniz.
DİKKAT: Satın almış olduğunuz cihaz ev tipidir. Ticari amaçla ve iş yerlerinde 

kullanmayınız. 
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UYARI :
•Su ısıtıcısında su olmadan veya su minimum sınırından az iken açma/kapama düğmesi 

açılmamalıdır. Yani  cihazınız bu durumlarda çalıştırılmamalıdır.
•Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde de açma/kapama düğmesi MUTLAKA kapatılmadır.

B.CİHAZIN TANITIMI (şekil 1) 
1. Üst kapak
2. Su çıkış yuvası
3. Ergonomik tutma sapı
4. Açma/Kapama ve düğmesi
5. Enerji iletim tabanı
6. Üst kapak açma düğmesi

C.TEKNİK ÖZELLİKLER
Markası : ARNICA
Modeli : Kayzer 36090-36091-IH36092
Gerilimi : 220-240V
Frekansı : 50-60Hz.
Gücü : 1500-1800W
Kapasite : 1,8 lt.
Kullanım Ömrü : 7 yıl

D.KULLANIM
•Cihazınızı enerji iletim tabanından almak istediğinizde, cihazınızın otomatik olarak 

kapanmış olması yada sizin kapamanız gerekmektedir.
•Su ısıtıcınız ile sadece su kaynatabilirsiniz. Başka bir sıvı yada solüsyon kullanmayınız.
•İlk kullanımdan önce su ısıtıcınızı temizleyiniz, daha sonra MAX su seviyesine kadar 

doldurun ve cihazınız otomatik olarak kapanıncaya kadar suyu kaynatınız.
•Suyu dökün ve cihazınızı soğumaya bırakınız.
•Bu işlemi yaparken suyun maksimum seviyede olmasına dikkat ediniz. 
•Suyu kaynattıktan sonra, suyun sertlik derecesine göre kaynamış suda pudramsı tortu 

oluşması normaldir. Bu durum sudan kaynaklanır ve insan sağlığına herhangi bir zararı 
yoktur.

Bu cihaz Avrupa Birliği   ve                  
Kalite Onay Belgelerine uygun olarak üretilmiştir.
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INSTRUCTIONS MANUAL
Thank you for choosing our products. This instructions manual has been prepared for you 

to achieve complete satisfaction and maximum performance from you product.

I. IMPORTANT SAFEGUARDS
• Check the appliance and the supply cord for damage regularly.
• Check your mains supply is the same as that indicated on the product before connecting. 
• Ensure that the appliance is used on a firm, flat surface. 
• Always close the lid securely, otherwise the kettle may not switch off automatically and 

may eject boiling water. 
• Ensure the kettle is switched off before removing it from the power base. 
• Always remove the kettle from the power base before filling or pouring. 
• Take care when carrying the kettle before and after boiling water. 
• Always pour slowly and do not over tilt the kettle to avoid splashing. 
• Never leave the appliance unattended whilst in use.
• Never immerse the appliance in any water or other liquids. 
• Never over fill or under fill the kettle and never use without water. 
• WARNING - Never open the lid while the water is heating. 
• Never move the kettle whilst it is in use. 
• Never allow the supply cord to touch hot surfaces. 
• Never use the appliance if the supply cord or plug is damaged or if the appliance has 

been damaged in any manner. 
• Never use this kettle with any power base other than the one provided. 
• Do not touch hot surfaces i.e. body or lid. Use handles or knobs. 
• Do not use the kettle for any other purpose than for heating water. 
• Never use the appliance in a bathroom or near any source of water. 
• Never use the appliance outdoors. 

IMPORTANT! 
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with 

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and if they understand the hazards involved. 

• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 
• Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. 
• Children shall not play with the appliance. 
• Do not attempt to make repairs to the appliance. Always contact a qualified technician. 

If the supply cord becomes damaged, it must be replaced by a suitably qualified person 
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using the same rated cable. 
• 

. 

1. Lid                   5. Base
2. Water gauge     6. Lid on button
3. Handle                     

Model 
Rated Voltage 

 : 50-60Hz 
 : 1500-1800W  

• Remove ALL packaging. 
• Ensure the supply voltage is the same as that indicated on the product. 
• 

Positioning;
• 
• 
• 

it may be accidentally caught or tripped over. 

Filling;
• 

markings. 
• 

• 

: Kayzer 36090-36091-IH36092
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Operating the kettle; 
• Making sure the kettle switch is in the ‘off’ position; plug the power base into the wall 

socket. 
• After filling the kettle and carefully positioning it on the base (without spilling), press the 

kettle switch up. A light should come on to indicate the kettle is ON. 
• When the kettle has completed boiling the water the kettle switch will return to its original 

position and the light should go out (indicating the kettle is OFF). 
• To stop the kettle early during use, simply push the kettle switch back into its original 

position). 

Safety Device: 
• The kettle is fitted with an ON/OFF switch which automatically switches off once the water 

has boiled. Do not hold the ON/OFF switch in the on position. 
• If the kettle is switched ON with too little water, or no water, it is protected against damage 

by a safety cut-out which will switch off the power. If the cut-out operates, disconnect the 
kettle from the mains supply and leave to cool down before refilling with cold water. 

V. MAINTENANCE & CLEANING
Care:
Misuse such as overfilling the kettle, allowing excessive scale build-up, and boiling with 
water below the MIN mark will reduce the life of the element and product. 
Cleaning:  
• Turn off and unplug the kettle and power base. 
• To clean make sure the kettle is empty and, before continuing, ensure the kettle has 

completely cooled. 
• Using a soft, damp cloth and detergent (if necessary) wipe down the kettle. 
• Make sure all connectors, sockets and switches are kept dry. 
• DO NOT IMMERSE ANY PART OF THE PRODUCT IN WATER OR ANY OTHER LIQUID. 
• Do not use harsh or abrasive cleaners as these can damage the product surfaces. 

Scale&De-Scaling: 
• To minimize scale build-up, empty the kettle after every use and do not leave unused 

water in the kettle over long periods of time. 
• Regularly de-scale the kettle using a proprietary brand of de-scaler. Follow the de-scaler 

instructions thoroughly. 
• After de-scaling, clean the kettle and boil with MAX capacity (empty the boiled water and 

rinse with cold water). 
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