
Buono V60 Sıcaklık Kontrollü
Elektrikli Kettle

Kullanım Kılavuzu
Genel Ev Kullanımı İçindir
Bu  HARIO  ürününü  satın  aldığınız  için 
teşekkür  ederiz.  Ürünü  doğru  bir  şekilde 
kullanmak için mutlaka kullanma kılavuzunu
okuyunuz.  Gelecekte  başvurmak  üzere 
saklayınız.Buono  EVKT-80-E

Bu kettle sıcaklık ayar fonksiyonuna sahip olup su kaynatmak için tasarlanmıştır.



elektrik tehlikesi belirtilmektedir.
uyarı detayları işaretle belirtilir. Soldaki örnekte 
Tehlike / Dikkat / Uyarı bildirimleri yapar. Özel 
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Kullanmadan Önce

Bu  kullanım  kılavuzu  tabloda  belirtilen  uyarı  işaretleri  ile  ürünün  kullanıcıya  ve 
çevresindekilere zarar vermeyecek şekilde güvenle kullanımı için önemli noktalara
değinir.  Bu  işaretler  ürünün  yanlış  kullanımından  dolayı  doğabilecek  tehlike  ve 
yaralanmaların ciddiyetine göre sıralanmıştır.  Lütfen bu kullanım kılavuzunu her 
bir  işaretin  anlamını  bilerek  okuyun.  Ayrıca  lütfen  tehlike  işaretli,  güvenlik 
açısından önemli talimatlar bulunduran kısımları uyguladığınızdan emin olun. 

Sembol Anlamı

Tehlike
Dikkat
Uyarı

Elektrik Tehlikesi

Sökmek Yasaktır

Lütfen fişi prizden çekin

Ölüm ya da ciddi yaralanma tehlikesi bulunan 
durumlar

Ölüm ya da ciddi yaralanma tehlikesi bulunan 
durumlar

Yaralanma ya da fiziksel zararın oluşabileceği 
durumlar

Yasaklı eylemleri belirtir. Bu eylemler metin içinde ya 
da sembolün hemen yanında bildirilir. Soldaki 
örnekte sökmenin yasak olduğu belirtilmektedir.

Mecburi ya da önerilen eylemleri belirtir. Bu işaret ile 
özel talimatlar verilir. Soldaki örnekte fişi prizden 
çekmek gerektiği belirtilmektedir. 

Bu ürün yetişkinlerin gözetimi ve kontrolü altında gerekli güvenlik 
talimatları anlatılarak 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından kullanılabilir. 
Temizlik ve bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.  Bu ürünü ve 
kabloları 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde 
saklayınız. Bu ürün ev kullanımı içindir.

Tehlike İşaretleri Hakkında
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● Elektrik çarpmalarını, yanıkları, yangını ve ürün hasarlarını önlemek
   için mutlaka güvenlik uyarılarını kullanım öncesi okuyunuz.

Tehlike Tehlike

Elektrik kablosu veya fiş ısınırsa kullanmayı 
durdurunuz.

Kettle’in alt tepsisini suyla temas ettirmeyiniz. 
Bu  elektrik çarpmasına, kısa devreye veya 
yangına  sebep olabilir.

Ürünü kendi başınıza tamir etmeyiniz.

Bu ürün ısınırken veya yeni ısınmışken kulp 
harici noktalara dokunmayınız. Yanmalara 
sebebiyet verebilir.

Bu ürünü çocuklara kullandırmayın ve 
erişebileceği yerlere koymayınız.

Güvenlik Uyarıları

Uyarı  Uyarı

Uyarı  Uyarı

Uyarı  Uyarı

Elektrik çıkışı olan güç ünitesine metal cisimlerle            Direk ateş üzerinde kullanmayınız.
dokunmayınız. Bu elektrik çarpmasına, kısa 
devreye veya yangına sebep olabilir.

Ürünü çoklu adaptör üstünde başka elektrikli 
cihazlarla birlikte kullanmak adaptörün 
ısınmasına ve yanmasına sebebiyet verebilir.
Ürünü direk olarak prize bağlamanız önerilir.
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Güvenlik Uyarıları

Uyarı  Uyarı

Uyarı Tehlike

Uyarı Uyarı

Uyarı Uyarı

Ürünün kulbunda herhangi bir sorun tespit 
edilmesi durumunda kullanmayı bırakıp 
HARIO ile irtibata geçiniz.

Bu ürün 220-240 V prizlerle kullanılmalıdır. 
Farklı voltajdaki prizlerle kullanılması elektrik 
çarpasına veya yangına sebep olabilir.

Fiş üzerinde birikmiş tozu kuru bir bez ile 
temizleyebilirsiniz.

Priz veya kablo hasarlıysa ürünü kullanmayınız. Fişin prize tamamen oturduğundan emin olunuz.
Aksi takdirde fişin prize oturmaması, elektrik 
çarpması veya ısı oluşmasına ve yangına neden
olabilir.

Fişi ıslak elle takıp çıkarmayınız. Bu elektrik 
çarpmalarına neden olabilir.

Ürünü kullanmadığınız zaman prizden çıkarınız.
Fişi çıkarırken hiçbir zaman kablodan tutup 
çekmeyiniz. Bu elektrik çarpmasına, kısa 
devreye veya yangına sebep olabilir.

Ürünü sert darbelerden koruyunuz. Bu ürün 
ömrünün kısalmasına ve ürünün 
bozulmasına sebep olabilir.
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Güvenlik Uyarıları

Uyarı Uyarı

Uyarı Uyarı

Uyarı Uyarı

Dikkat Dikkat

Ürünü 800ml’den fazla doldurmayınız. Bu su 
kaynadığında suyun taşmasına ve yaralanmalara
sebebiyet verebilir.

Minimum su kapasitesinden (300ml) az su 
kaynatmayınız.

Bu ürünü ısıya dayanıksız ve sabit olmayan 
zeminlerin üzerine koymayınız.  Perde gibi 
yanabilecek objelerin yanına koymayınız.

Güç ünitesi üzerine başka ürünler yerleştirmeyiniz. 
Su ısıtıcıyı yalnızca orijinal tabanı ile kullanınız.

Kapağı sert açıp kapatmayınız. Bu sıcak suyun 
sıçramasına neden olabilir. Kettle’i kapaktan 
tutarak taşımayınız.

Ürünü temizlerken ürünün kapalı ve fişten 
çekilmiş olmasına dikkat ediniz.

Kettle çalışırken ürünün yerini değiştirmeyiniz.
Aksi takdirde yanmalara, yaralanmalara veya 
arızalara neden olabilir.

Hiç bir şekilde güç ünitesi ve kabloya zarar 
vermeyiniz. Kablo üzerinde herhangi bir işlem 
yapmayınız. Sıcak ünitelerin yanında 
bulundurmayınız. Güç kablosunu bükmeyin, 
kıvırmayın, katlamayın ve sıkıştırmayın. Aksi 
takdirde yaralanmalara veya arızalara neden 
olabilir.
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Dikkat Dikkat

Güvenlik Uyarıları

Dikkat Dikkat

Dikkat Dikkat

Dikkat Dikkat

Ürün su ısıtırken kapağı açmayınız. Bu 
durum, otomatik kapanma fonksiyonu ve 
sıcaklık ayarı fonksiyonunun düzgün 
çalışmamasına sebep olur.

Su dışında başka bir ürünü ısıtmak için 
kullanmayınız.

Görüntü paneline su gelmemesine dikkat 
ediniz. Aksi takdirde elektrik çarpması, 
kısa devre veya arıza meydana gelebilir.

Kettle’in burun kısmı sivri olup kullanırken 
kendinizi ve çevrenizdekileri yaralamamaya 
dikkat ediniz.

İçinde su yokken çalıştırmayınız. Ürün kendini 
kapatacak olsa da alt plaka zarar görebilir.

Hasarlı ürünü kullanmayınız. Ürünü uzun süreli güneş ışığında bırakmayınız. 
Banyo gibi nemli ortamlarda kullanmayınız. Bu 
ürünün bozulmasına, yangına ve kazalara 
sebep olabilir.

Ürün çalışırken su eklemeyiniz. Sıcak su veya 
sıcak buharın, su ısıtıcısından dışarı 
püskürmesine neden olabilir.
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Kettle

Parça İsimleri
Kapak Kulbu
(Polipropilen)

Kapak
(Paslanmaz Çelik)

Kulp
(Polipropilen)

(Paslanmaz Çelik)

Sıcaklık Sensörü 

Kettle Gövdesi*Sert darbelere maruz 
bırakmayınız ve bu bölüme 
baskı uygulamayınız. 

Elektrik Fişi

Güç Bağlantısı

Güç Ünitesi
(Polipropilen)

Güç Tuşu

Warm/Keep Tuşu
Sıcaklık Ayar Tuşu

Sıcaklık Gösterge Paneli

Güç Ünitesi Bu cihaz sadece kendi güç
ünitesiyle kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

Kablo Saklama Haznesi Çıkış Bölümü
Güç kablosunu güç ünitesinin altında 
bulunan hazne içinde saklayabilirsiniz. 
Güç kablosunu güç ünitesinin altına 
sarın ve kablonun uç kısmını çıkış 
bölümüne yerleştirin. Ayrıca ürün 
kullanımı sırasında da kabloyu çıkış 
bölümünden geçirerek kullanınız.
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Kullanım Talimatları
Bu ürün 2 çeşit ısıtma moduna sahiptir.

“Kaynatma Modu”:   Su kaynayana kadar ısıtır ama sıcak tutma moduna geçmez.

“Sıcaklık Ayar Modu”:  Suyu tercih ettiğiniz (60 C -96 C ) sıcaklığa kadar ısıtır ve      
                                        daha sonra sıcak tutma modunda bu ısıyı 15 dakika kadar    
                                        korur.

Kaynatma Modu Kullanımı

Fişi prize takınız.

Kettle’ı su ile doldurunuz.

Kapağı takınız ve Kettle’in güç ünitesi (alt tepsi) üzerine yerleştirin.

Buhar çıkış deliği Kapağı  yerleştirdiğinizde  buhar  deliği  musluk  kısmı  tarafına 
olmalıdır. Sıcak buhar bu noktadan çıkacaktır. Buhar deliklerini 
tutacak  tarafına  getirmek  suyu  dökerken  yanıklara  neden 
olabilir.  Güç  ünitesi  tabanı  ve  güç  ünitesi  üzerindeki  soket 
arasında yabancı bir cisim olmamasına dikkat ediniz. Yine güç 
ünitesinin (alt tepsi) kuru olmasına dikkat ediniz.

İlk kullanımınızda yeni kettle’in kokusu ile ilgili endişeleriniz var ise ürünü kullanım öncesi suyla 
durulayınız ve “Kaynatma Modundaki” talimatları takip ederek suyu kaynatıp tüketmeden 
dökünüz.

Kabloyu  alt  güç  ünitesinden  (alt  tepsi)  çıkarıp  fişi  prize 
takınız. 
Güç  ünitesini  düz  ve  sabit  bir  zemine  koyunuz.  Fişi  
prize taktığınızda uzun bir uyarı sesi duyulacaktır.

0.3  Litreden  fazla  ve  0.8  litreden  az  olacak  şekilde  kettle’i 
doldurunuz.  (Kettle  içinde  yer  alan  MAX  ölçeği  yaklaşık  0.8 
Litredir.) Kettle’i fazla doldurmak ısıtma sırasında su 
sıçramasına neden  olabilir.  Yetersiz  su  koymak  ise  
Kaynatma  modunun doğru  çalışmamasına  neden  olabilir.

 Kettle  alt  güç ünitesindeyken su eklemeyeniz.
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Long 
beep♪

Long 
beep♪

Long 
beep♪

Usage Instructions

Using Boil Mode

When using for the first time or if you are concerned about odor from the kettle, rinse the kettle 
out thoroughly, then follow the instructions in “Boil Mode” below once to check that the product 
is operating correctly. Dispose of the water after boiling (do not consume).

Fill the kettle with water.2

Replace the lit and set the kettle on the power supply plate3

This product is equipped with two types of heating mode.

“Temperature Adjustment Mode”: Heats water to the desired set temperature 
  (60°C to 96°C), and then switches to warm mode 
  to maintain the temperature for 15 minutes.

“Boil Mode”:   Heats water until it boils, but does not then switch to warm mode.

Pour more than 0.3L and less than 0.8L of water into the kettle. 
(The MAX scale on the inside of the kettle is approximately 0.8L.)
Overfilling the kettle may result in water spurting out of the 
kettle during heating. Furthermore, insufficient water may 
prevent the boiling function from operating correctly. Do not 
attempt to fill the kettle with water when it is placed on the 
power supply plate

Insert the plug into the wall socket.1

Pass the power cord through the notch in the power supply 
plate, and insert it into the wall socket.
Place the power supply plate on a flat, stable location. A long 
beep sound is heard when the plug is inserted.

Set the lid so that the steam vent is on the spout side of the 
kettle. Hot steam comes out of the steam vent. Setting the 
steam vent on the handle side may result in scalding when 
pouring hot water. Check that there are no foreign materials 
sandwiched between the power supply plate and power supply 
connector section, and check that the power supply connector 
section is completely dry before setting the kettle in place.

Steam Vent

Güç tuşuna basınız.

Uzun BİP sesi duyulduğunda, ekranda o anki su sıcaklığını
 gösterecektir.

Warm/Keep tuşuna basınız.

Uzun BİP sesi duyulduğunda ısıtma başlar. Mevcut sıcaklık 
ve 100 ⁰C gösterge panelinde değişerek gözükür.

Güç tuşuna basarak ısıtmayı sonlandırabilirsiniz. Eğer kettle
güç ünitesinden alındıktan sonra tekrar yerleştirilirse ısıtma 
fonksiyonları yeniden başlatılmayacaktır.  →S.11

Su kaynadığında
Beep, beep 

beep♪Su sıcaklığı göstege panelinde yanıp sönecektir ve 

Bu noktada sıcak tutma (Warm Function)
fonksiyonu çalışmamaktadır.

Kaynadıktan 10 dakika sonra çalışma 
(Otomatik kapanma fonksiyonu devreye girmeden önce)

Su tekrar ısıtılarak kaynatılabilir

Suyu ısı ayar modunu kullanarak tekrar 
ısıtabilirsiniz.
Eğer ayarlanan sıcaklık mevcut sıcaklıktan soğuk ise 
hemen BİP sesi duyulacaktır. Daha sonra su sıcaklığı

BİP sesi duyulur ve ısıtma tekrar başlar. Mevcut su 
sıcaklığı  ve  istenen  sıcaklık  gösterge  panelinde 
değişerek gözükür.

BİP  sesi  3  kere  duyulacaktır.  Daha  sonra  su 
sıcaklığı gösterge panelinde gözükecektir.

istenilen sıcaklığın altına düşerse ısıtma fonksiyonu 
otomatik olarak devreye girecektir.
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beep♪

Fişi prize takınız.

Kettle’ı su ile doldurunuz.

0.3  Litreden  fazla  ve  0.8  litreden  az  olacak  şekilde  kettle’i 
doldurunuz.  (Kettle  içinde  yer  alan  MAX ölçeği  yaklaşık  0.8 
Litredir.)  Kettle’i  fazla  doldurmak  ısıtma  sırasında  su 
sıçramasına neden olabilir. Yetersiz su koymak ise kaynatma 
modunun doğru çalışmamasına neden olabilir. Kettle alt güç 
ünitesindeyken su eklemeyeniz.

Kapağı takınız ve Kettle’in güç ünitesi (alt tepsi) üzerine yerleştirin.

Buhar çıkış deliği
Kapağı  yerleştirdiğinizde  buhar  deliği  musluk  kısmı  tarafına 
olmalıdır. Sıcak buhar bu noktadan çıkacaktır. Buhar deliklerini 
tutacak  tarafına  getirmek  suyu  dökerken  yanıklara  neden 
olabilir.  Güç  ünitesi  tabanı  ve  güç  ünitesi  üzerindeki  soket 
arasında yabancı bir cisim olmamasına dikkat ediniz. Yine güç 
ünitesinin (alt tepsi) kuru olmasına dikkat ediniz.

Güç tuşuna basınız.

Uzun BİP sesi duyulduğunda, ekranda o anki su sıcaklığını
gösterecektir.

Kullanım Talimatları (Devamında)

Sıcaklık Ayar Modu Kullanımı

Kabloyu alt güç ünitesinden (alt tepsi) çıkarıp fişi prize 
takınız.  Güç  ünitesini  düz  ve  sabit  bir  zemine  koyunuz.  
Fişi  prize taktığınızda uzun bir uyarı sesi duyulacaktır.
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Usage Instructions (Continued)

Using the “Temperature Adjustment Mode” (Continued)

Fill the kettle with water.2

Replace the lid and set the kettle on the power supply plate.3

Pour more than 0.3L and less than 0.8L of water into the kettle. 
(The MAX scale on the inside of the kettle is approximately 0.8L.)
Overfilling the kettle may result in water spurting out of the 
kettle during heating. Furthermore, insufficient water may 
prevent the boiling function from operating correctly. Do not 
attempt to fill the kettle with water when it is placed on the 
power supply plate.

 Insert the plug into the wall socket.1

Pass the power cord through the notch in the power supply 
plate, and insert it into the wall socket.
Place the power supply plate on a flat, stable location. A long 
beep sound is heard when the plug is inserted.

Set the lid so that the steam vent is on the spout side of the 
kettle. Hot steam comes out of the steam vent. Setting the 
steam vent on the handle side may result in scalding when 
pouring hot water. Check that there are no foreign materials 
sandwiched between the power supply plate and power supply 
connector section, and check that the power supply connector 
section is completely dry before setting the kettle in place.

Press the power button.4

A long beep is heard, and the current water temperature is 
displayed on the display panel.

Long 
beep♪

Steam Vent

5

6

Beep, beep, 
beep♪

～

Sıcaklık ayar tuşlarına basarak istenilen sıcaklığı ayarlayınız.

Sıcaklık  ayar  tuşlarına      veya     basınız  ve  gösterge 
panelinde 93⁰ C gözükecektir. Tekrar sıcaklık ayar tuşlarına

Ayar Aralığı

basarak  istenilen  sıcaklığı  ayarlayın.  Ayar  sırasında 
gösterge paneli yanıp sönecektir.

Warm/Keep tuşuna basınız.

Long
beep♪

Uzun  BİP  sesi  duyulduğunda  ısıtma  başlar.  Mevcut 
sıcaklık  ve  ayarlanan  sıcaklık  gösterge  panelinde 
değişerek gözükür.
Güç  tuşuna  basarak  ısıtmayı  sonlandırabilirsiniz.  Eğer  kettle  güç 
ünitesinden  alındıktan  sonra  tekrar  yerleştirilirse  ısıtma  fonksiyonları 
yeniden başlatılmayacaktır. →S.11

Ayarlanılan sıcaklığa ulaşıldığında
Su sıcaklığı göstege panelinde yanıp sönecektir ve BİP sesi 
3 kere duyulacaktır.

Bu  esnada  su  sıcaklığı  gösterge  panelinde  gözükecektir. 
Su sıcaklığı  istenilen seviyede tutmak için tekrar ısıtma 
başladığında gösterge paneli yanıp sönecektir.

Sıcak tutma fonksiyonu (Warm Function) bu 
noktadan sonra 15 dakika devrede olalacaktır.

Sıcak tutma fonksiyonundaki 15 dakika içinde çalışma

Warm/Keep ve Isı ayar tuşları çalışmaz.

Eğer kettle güç ünitesinden alındıktan sonra tekrar 
yerleştirilirse  ısıtma  fonksiyonları  yeniden 
başlatılmayacaktır.→S.11

Tekrar başlatmak için güç tuşuna basarak cihazı 
kapatıp tekrar çalıştırınız.

Sıcaklık aralığı 60 ve 96 ⁰C arasındadır. Sıcaklık her tuşa bastığınızda 
1⁰  C  değişirken  tuşa  sürekli  basılı  tutulduğunda  10⁰  C  değişir.  93⁰  C 
Hario’nun önerdiği manuel kahve demleme sıcaklığıdır.
*Sıcaklık  ayar  düğmenisine  basılı  tutulduğunda  93⁰C sıcaklığa 
ulaşıldığında bu seviye duracaktır.
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Beep, 
beep♪

Kullanım Talimatları (Devamında)

Sıcaklık Ayar Modu Kullanımı (Devamında)

Sıcak  tutma  fonksiyonu  tamamlandıktan  sonraki  10  dakika 
(Otomatik kapanma fonksiyonu devreye girene kadarki süre)

Ayarladığınız sıcaklığa tekrar ısıtabilirsiniz.
Warm/Keep tuşuna basınız.
Uzun  BİP  sesi  duyulduğunda  ısıtma  başlar.  Mevcut 
sıcaklık  ve  ayarlanan  sıcaklık  gösterge  panelinde 
değişerek gözükür.

Ayarladığınız  sıcaklığı  değiştirebilir  ve 
tekrar ısıtabilirsiniz.

Long
beep♪

Eğer  tekrar  belirlediğiniz  sıcaklık  mevcut  sıcaklıktan 
düşükse,  BİP  sesi  duyulacaktır.  Mevcut  sıcaklık  istenilen 
sıcaklığın  altında  kendi  kendine  düştüğünde  ısıtma 
fonksiyonu tekrar devreye girecektir. 

Kaynatma Modu  ve Sıcaklık Ayar Modundaki ortak çalışma 
özellikleri

Eğer kettle güç ünitesinden (alt tepsi) kaldırılırsa,

“---°C”  ibaresi  panelde  gözükecektir.  Otomatik  kapanma 
fonksiyonu Kettle 10 dakika içinde güç ünitesine geri konulmazsa
devreye  girecektir.  Eğer 10 dakika içinde konulursa uzun BİP sesi
duyulup mevcut sıcaklık panelde gösterilecektir. Bu noktada, tekrar
ısıtma ve sıcak tutma fonksiyonları yeniden başlatılmayacaktır.

Otomatik Kapanma Fonksiyonu

Eğer  10  dakika  boyunca  herhangi  bir  kullanım 
gerçekleşmezse Otomatik Kapanma Fonksiyonu devreye 
girip cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

“OFF”  ibaresi  panelde  3  saniye  boyunca  yanıp 
sönecektir. Uzun BİP sesi duyulduktan sonra gösterge 
paneli ve güç kapanacaktır.

(“Sıcaklık  Ayar  Modunda”  bu  fonksiyon  15  dakika  Sıcak  tutma 
süresi dolduktan sonra devreye girer)
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Beep,
beep♪

Boş Isıtmayı Önleme Fonksiyonu

Bakım Talimatları
Ürünü temizlerken elektrik bağlantısını kesiniz ve ürünün sıcak 
olmamasına dikkat ediniz. 

～Kettle’in dışının ve alt güç ünitesinin temizliği～
●  Yumuşak  ve  kuru  bir  bezle  temizleyeniz.  Eğer  çok  kirli  ise  yumuşak  temizleyicilerle 

nemlendirilmiş bir bezle temizleyebilirsiniz. Daha sonra kuru bir bezle kalan deterjanı 
temizleyiniz.

● Ürünün tamamını yıkamayınız ve suya batırmayınız. Benzin, tiner, kerosen ve sert         
    deterjanlar kesinlikle kullanmayınız.

● Ürünü diğer metallerle saklamayınız. Bu üründe paslanmalara neden olabilir.

～İç yüzey temizliği～
● Kettle içinde oluşabilecek beyaz noktalar sudaki minerallerden kaynaklanmaktadır. Bu 

beyazlama sağlığa zararlı değildir. Ancak aşağıdaki metotlarla periyodik olarak 
temizlenmelidir.

    yumuşak bir sünger ile siliniz. 

Bu sistem kettle içinde su olmadığını tespit edip ısıtmayı 
otomatik  olarak  durdurur.Bu  fonksiyon  devreye 
girdiğinde  gösterge  panelinde  hemen  bir  değişiklik 
olmayacak olup BİP sesi duyulduktan sonra “E1” ibaresi 
gösterge panelinde belirecektir.

   
4. Sitrik asit kokusu kalırsa kettle’i tekrar temiz suyla kaynatınız.
    Kaynatılan suyu dökünüz.

● Bu ürünü bulaşık makinasında yıkamayınız.
● Kettle’in tabanında ısı sensörü vardır. Buraya dokunmayınız.

1. Kettle’i max işaretine kadar (800 ml) su ile doldurunuz ve içine 30g sitrik asit ekleyin.
2. Kapağını kapatın ve suyu kaynatıp, bir saat kadar bekleyin.
3. Kaynattığınız suyu dökün ve su ile çalkalayın. Lekeler duruyorsa durulamadan önce 
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Beep,
beep♪

Beep,
beep♪

Beep,
beep♪

Beep,
beep♪

Sorun Giderme

Sorun Sebebi Çözümü

Güç gelmiyor.              Elektrik fişi prize takılı Elektrik fişini prize takın.
olmayabilir.

Kettle güç ünitesine doğru
konulmamış olabilir. 

Kettle'ı  güç ünitesine doğru bir 
şekilde yerleştirin.Kettle ısınmıyor.

Isınan suyun sıcaklığı, 
ayarlanan sıcaklığın 
üstünde.

Kettle'da yeterli miktarda su 
olmayabilir.

Su sıcak kalmıyor.

Kettle güç ünitesinden 
çıkarıldığında otomatik olarak
kapanır.

Isınan su 15 dakikadan 
fazla bekle bekletilmiş olabilir.

Kettle'ı 10 dakika içerisinde güç 

Ayrın

ünitesine tekrar oturtun ve 
Warm/Keep tuşuna basın. 
( tılar için S11 bakınız.)

Sıcaklık ayar modunda 15 dakika 
kullanınız. (Ayrıntılar için S11 
bakınız.)

Gevşek kulp

Pa
ne

l H
at

al
ar

ı Isıtıcı Hatası

Sıcaklık 105˚C üstünde

Sıcaklık 0˚C altında

Sensör Hatası

Kettle'da su olmayabilir.

Kettle'da su yoksa cihazı 
kapatın, kettle soğuduktan sonra 
suyla doldurun ve tekrar 
çalıştırın. (Ayrıntılar için S12 
bakın.)

Isıtıcı arızalı.

Hemen kullanmayı bırakın ve 
HARIO ile iletişime geçin.

Hemen kullanmayı bırakın ve 
HARIO ile iletişime geçin.

Hemen kullanmayı bırakın ve 
HARIO ile iletişime geçin.

Sıcaklık sensöründe 
arıza olabilir.

● Bu ürün, yüksek rakımlarda veya soğuk iklimlerde kullanıldığında düzgün çalışmayabilir. 
   Bu tür yerlerde kullanmaktan kaçının.

Kettle'a  en  az  300  ml  su  ile 
doldurun ve çalıştırın.

Kulp bağlantısında sorun 
olabilir.

Kettle'a su harici başka 
birşey (yağ, vb.)konmuş 
olabilir. Sıcaklık sensör 
arızası.

Sadece  su  ile  kullanın.  Su 
il kullanıldığında sorunlar 
çözülmezse, derhal kullanmayı 
bırakın  ve  HARIO  ile  iletişime 
geçin.
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900-1000W

0.8L

0.7m

0.9kg

AC220-240V～50Hz

Satış Sonrası Destek

Bu durumlardan biri gözlemlendiğinde

● Güç kablosu veya fiş fazla ısınıyorsa.

● Kablo katlandığında veya büküldüğünde güç 

kesiliyorsa

● Yanık kokusu geliyorsa

● Su sızıntısı oluyorsa

● Diğer arızalar

ÇİN 'DE ÜRETİLMİŞTİR

Özellikler

Maksimum Kapasite

Minimum Kapasite 0.3L

Boyut
Ağırlık

Materyaller

Güç Kaynağı 

Güç Kaynağı Tüketimi

1. Garanti Koşulları

Arızalanan ürünün servis hizmetiyle alakalı müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz. Ürünün 
garanti süresi sona erdiğinde servis hizmeti ücretlendirilecektir.

2. Tamirler için

3. Yedek Parçalar İçin 
Bu ürüne ait yedek parçaların temini edilebilirlik süresi, üretim tarihi itibari ile beş (5) yıldır.

Ürünü kullanmayı bırakın ve fişini prizden
çekin. Ürün normal olarak çalışmıyor ise 
ürünü satın aldığınız yer veya HARIO  ile 
temasa geçin. Ürünü kesinlikle kendiniz 
sökmeye veya onarmaya kalkışmayın. 
Bu durum son derece tehlikelidir.

G300 x D190 x Y185 (mm)

Su Isıtıcı, Kapak / Paslanmaz Çelik
Kulp, Kapak Kulbu / Polipropilen
Güç Bağlantı Noktası / Polipropilen

Garanti süresi ürünü satın alım tarihi itibariyle bir (1) yıldır. Ürünün garanti süresi içerisinde 
üretim hatalarından, malzeme veya işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde, ürün 
ücretsiz olarak onarılır. Kullanıcıdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına girmez. Ürünün
garanti kapsamında onarılması için fatura ibrazı zorunludur.

Kablo Uzunluğu
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