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lowed to get lime dissolved and then the boiler is 
emptied. Please remember to rinse the unit fresh 
water.

After boiling a certain amount of water the switch 
is turned off, commercially decalcifies or some 
vinegar are added to water and some time is al-

TROUBLESHOOTİNG
Problems 

It does not 
boil water.

It boils 

It delays 
heating 
water.

On-off 
switch does 
not work.

Possible Causes

• Boiler, boiling switch, 
on-off switch or 
energy transmitting 
contacts may have 
failed.

• Boiling switch and 
on-off switch are not 
in “on” position.

• Because of little 
water, safety 
thermostat has 
operated to prevent 
the unit from starting.

• Lid or teapot is not 
on the kettle

• Boiling switch has 
failed.

• Excess lime on the 
kettle base

• Boiling switch is not 
in boiling position

• Excess lime on the 
kettle base

Solutions

• Contact technical service.

• Take the boiling switch and on-off switch to 
“on” position.

• Wait until the unit to cool down or add cold 
water.

• Close the lid of boiler or place the teapot on 
the kettle.

• Contact technical service.

• Clean the lime in the equipment as described 
in the user’s manual.

• When on-off switch is in “on” position, take 
the boiling switch to boiling position.

• Clean the lime in the equipment as described 
in the user’s manual.
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separately in order to optimise the recovery and 
recycling of the materials they contain and reduce 
the impact on human health and the environment. 
The crossed out “wheeled bin” symbol on the 
product reminds you of your obligation, that when 
you dispose of the appliance it must be separately 
collected. Consumers should contact their local 
authority or retailer for information concerning the 
correct disposal of their old appliance.

DISPOSAL OF OLD 
ELECTRICAL APPLIANCES

The European Directive 2002/96/
EC on Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment (WEEE), requi-
res that old household electrical 
appliances must not be disposed 
of in the normal unsorted munici-
pal waste stream. 
Old appliances must be collected 
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CIHAZ TANIMI  VE
ÖZELLİKLERİ
1. Su ısıtıcısı 
2. Kaynatma şalteri
3. Ana şalter
4. Şebeke kablosu
5. Enerji iletim tabanı
6. Kablo sarma yatağı
7. Cam demlik çay filtresi
8. Cam (F1 ve F2 modelleri)
9. Demlik/ ısıtıcı kapağı

10. Isıtıcı pilot ışığı

Teknik Özellikler: 

Şebeke gerilimi: 220-240 V AC 50/60 Hz
Çekilen güç (kaynatma): 1650 W
Su ısıtıcı: 2 litre
Demlik hacmi: 0,8 litre 
Su ısıtıcısı bağlantısı: Kablosuz, 360° dönebilir
Kaynatma kontrolü: Otomatik
Çay filtresi: Paslanmaz çelik

Su Isıtıcısı: Plastik (TM VPL JW0, TM VPL JR0) 
/ Paslanmaz Çelik (TM VMT JX0-TM VMT JX1)
Demlik: Cam (Model TM VPL JW0, TM VPL JR0/ 
TM VMT JX0 / Paslanmaz Çelik (TM VMT JX1)   

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte ve-
rilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili stan-
dartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu 
değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ
• Güvenliğiniz için, çay makinenizi kullanma-

dan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. 
Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere 
saklayın.

• Bu cihaz evlerde kullanmak üzere 
tasarlanmıştır ve sadece verilen talimatlara 
uygun biçimde kullanılmalıdır.

• Kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyu-
nuz ve daima cihazı sapından tutunuz. 
Çocukların kullanmasına izin vermeyiniz.

YAPMANIZ GEREKENLER
• Çay makinesinin üzerinde belirtilen ana 

şebeke voltajının evinize gelen elektrik 
voltajına uygun olup olmadığını kontrol edin.

• Çay makinesini kullanmadan önce elektrik 
kablosunu kablo sarma yatağından çıkarın.

• Cihazınızda sadece kendi enerji iletim 
tabanını kullanın.

• Su ısıtıcısında su yokken veya 
kullanılmadığında ana şalter mutlaka “OFF” 
durumunda bulunmalıdır.   
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• Çayı, kaynamış su ile demleyerek demliği 

yerine koyunuz.
• Gerekli ise su ısıtıcısına su ilave ediniz. Eğer 

su ilave ederseniz tekrar kaynatma şalterini 
açık konuma getiriniz.

SU ISITMA (B)
Mutfakta gerektiğinde su ısıtma ve kaynat-
ma için de kullanılabilmektedir. Bunun için çay 
hazırlamada olduğu gibi su ısıtma gurubuna su 
doldurularak enerji iletim tabanına yerleştirilir ve 
ısıtma grubu demlik veya kapak ile kapatılarak 
ana şalter ve kaynatma şalteri açılır. Cihaz çay 
hazırlamada anlatıldığı gibi suyu kısa süre-
de kaynattıktan sonra kaynar tutma konumuna 
geçer ve su ısıtıcı mutfakta iş yapıldığı sürece 
bu şekilde açık bırakıldığında devamlı kaynar su 
emre hazır olur. Su ilave edildiğinde kısa zaman-
da kaynamayı sağlamak için kaynatma şalteri 
tekrar (  ) konumuna getirilir.

Fiziksel sebeplerden dolayı taban veya 
ana şalter üzerinde yoğuşmuş su olabilir. 

Bu normal bir durumdur. Çay makinenizin su 
sızdırıyor olması anlamına gelmez.

TEMİZLİK VE BAKIM 
Çay servisi veya su ısıtma işlemi 
bittiğinde önce mutlaka ana şalter 

kapatılmalıdır (OFF).

Demlik ve filtre elde veya bulaşık maki-
nesinde yıkanabilir. Su ısıtıcısında bulu-

nan su boşaltılır ve bu bölüm kuru veya nemli 
bir bezle silinir, kesinlikle suya daldırılarak 
yıkanmaz.

Çay makinesinin hiçbir aksesuarını sert ve 
kimyasal temizleyiciler  (çamaşır suyu, tuz ruhu 
vb.)  kullanarak temizlemeyiniz. Bu durumda bir 
miktar su kaynatıldıktan sonra şalter kapatılarak, 
piyasada satılan limon tuzu veya bir miktar sir-
ke, kaynatılmış su içerisine karıştırılır ve bir süre 
bekledikten sonra çözülen kireç çalkalanarak 
atılır. Daha sonra temiz su ile iyice durulamayı 
unutmamak gerekir.

Kireçlenmeyi Giderme

Zamanla kullanılan suyun içerisinde bulunan ki-

kapatılmalıdır. 

Emniyet bakımından böyle durumlar için cihaz 
iki adet termostat ile korunmuş olup, susuz 
kaldığında bu sigortalar devreyi açar ve su ilave 
edildiğinde tekrar çalışmaya başlar.

Mutfakta su ısıtıcısı olarak da kullanılabilir. Bu du-
rumda su ısıtıcı grubunun üzeri cihazla birlikte ve-
rilen özel kapak ile kapatılır. Enerji tasarrufu konu-
munda suyu devamlı kaynar durumda muhafaza 
eden cihaz, mutfakta çalışırken el altında devamlı 
olarak kaynar su bulunmasını sağlar. Kaynar du-
rumda beklerken ısıtma minimum olduğundan, 
mevcut su buharlaşıp bitmeden uzun süre hazır 
olarak bekleyebilmektedir.

ÇAY HAZIRLAMA (A)
• Cihazınızın enerji iletim tabanı altına sarılı 

bulunan şebeke kablosunu yeterli miktarda 
açarak topraklı bir prize takınız. 

• Cihaz kullanılmadığı zamanlarda ana şalter 
kapalı olmak şartı ile bu ünitenin mutfakta 
devamlı olarak prize takılı kalması kolaylık 
sağlayacaktır. 

• Su ısıtıcısına demlemek istediğiniz çay 
miktarına göre maksimum ve minimum 
sınırları arasında su doldurunuz.

• Su Isıtıcısını enerji iletim tabanına 
yerleştiriniz.

• Demlik kapağını açarak çay filtresini yerin-
den çıkarınız. Filtreye yeteri kadar çay koyup 
üzerinden bir miktar soğuk su geçirdikten 
sonra demliğe yerleştiriniz.

• Kapak ve filtreden oluşan grubu demliğe, 
demliği de su ısıtıcı bölümünün üzerine 
yerleştiriniz. 

• Ana şalteri (ON), ve kaynatma şalterini de  
        (  ) konumuna getirerek açınız.
• Gövde üzerinde bulunan kırmızı pilot ışığı 

yanacak ve su ısınmaya başlayacaktır. 
Konulan su miktarına bağlı olarak 3-8 da-
kika içerisinde su kaynamaya başlayacak 
ve kaynatma şalteri otomatik olarak kapalı          
(  ) konuma geçerek suyu minimum se-
viyede kaynar durumda tutmak ve enerji 
tasarrufu sağlamak üzere ısıtma gücünü 
azaltacaktır. Bu sırada kırmızı ışık sönerek 
yeşil ışık yanacaktır.

• Su ısıtıcısına konulan su miktarı maksimum 
ve minimum seviye sınırları içerisinde (0,5 – 
2,0 lt) olmalıdır.  Bu sınırlar su ısıtıcısı üze-
rinde işaretlenmiştir. Fazla su konulduğunda 
kaynarken taşma yapabilir. Suyun minimum 
seviye sınırının altına inmemesine de özen 
gösteriniz, su azaldığında ilave edin.

• Su ısıtıcısı ve enerji iletim tabanını kesinlikle 
suya daldırmayın.

• Hasar gördüğünde veya düzgün 
çalışmadığında çay makinesini kullanmayın.

• Çay makinesi düşürülmüşse, gözle görünür 
hasar varsa ya da sızıntı yapıyorsa, 
kullanılmamalıdır.

• Çay makinesini açmaya veya herhangi bir 
parçasını çıkarmaya çalışmayın; çay ma-
kinesinin içinde sizin onarabileceğiniz bir 
parça yoktur.

• Bu cihaz sadece ev kullanımı için 
tasarlanmıştır. Aşağıda sıralanan profesyo-
nel kullanımlar için tasarlanmamıştır;
- Dükkân, ofis ve diğer çalışma
       ortamlarında yer alan profesyonel 
       mutfaklar,
- Çiftlik evler,
-      Hotel, motel ve diğer yerleşim
       alanlarındaki müşteriler tarafından
       kullanım,
- Yatak ve kahvaltı tipi yerler

•  Cihazı açık alanda kullanmayınız.

KULLANIM
Çay Makinesi çalıştırıldığında kısa zamanda 
suyu kaynatır ve otomatik olarak enerji sarfiyatını 
%90 oranında azaltarak kaynar tutma konumu-
na geçer. Bu konumda, suyu minimum seviyede 
kaynatarak hem gereksiz buharlaşmayı önler, 
hem de demlikteki çayın devamlı sıcak kalmasını 
ve enerji tasarrufu sağlar.

Isıtıcıya su ilave edildiğinde kaynamanın kısa za-
manda gerçekleşmesi için tekrar kaynatma şalteri 
açık konuma getirilir. Su kaynadığında, ısıtma 
yine otomatik olarak minimum seviyeye inerek 
suyun kaynar kalması sağlanır.

Su ısıtıcısında su olmadan veya mini-
mum sınırından az iken ana şalter 

açılmamalıdır. Su bittiğinde de ana şalter 

• Çay makinesini kullanacağınız ve 
koyacağınız yüzeyin sabit bir yüzey olması 
gerekir.

• Çay makinesine su doldururken cihazı enerji 
iletim tabanı üzerinden alın.

• Kaynatma şalteri açık iken (konumu), su 
ısıtıcı bölümünün üzerinde demlik veya ka-
pak mutlaka bulunmalıdır. Aksi halde cihazın 
suyun kaynadığını algılayarak enerji tasarru-
funa geçmesi gecikecektir.

• Elektrikli cihazları çocukların ve sağlığı ye-
rinde olmayan kişilerin erişemeyeceği yer-
lerde tutun. Başlarında denetleyici bir kimse 
olmadan bu kişilerin cihazları kullanmalarına 
izin vermeyin.

• Şebeke kablosu hasar görmüşse tehlike-
leri önlemek için yetkili servis tarafından 
değiştirilmelidir.

• Çay makinesi, fiziksel (görsel, işitsel) veya 
zihinsel engelliler, çocuklar ve deneyim 
eksikliği olan kişiler tarafından, güvenlikle-
rinden sorumlu bir kişi gözetimi olmaksızın 
kullanılmamalıdır.

• Cihazla oynamadıklarından emin olmak için 
çocuklara gerekli dikkat gösterilmelidir.

• Cihazınızı mutlaka topraklı bir prize takın. 
Uzatma kablosu kullanıldığında yine topraklı 
ve kablo kesitinin 0,75 mm2 olmasına dikkat 
edin.

• Çay doldurmak üzere demliği alırken, 
tabanını oturduğu yüzeyden sıyırarak çe-
kin. Böylece demlik tabanına birikmiş olan 
damlacıklar su ısıtıcısının içerisine döküle-
cektir.

• Demlenmiş çayınızı bardaklara koyarken el 
süzgeci kullanabilirsiniz, bu şekilde çayınıza 
karışabilecek çay taneleri tekrar süzüle-
rek daha berrak ve temiz bir çay keyfine 
kavuşursunuz.

YAPMAMANIZ GEREKENLER
• Çay makinesi kullanırken, çocukların 

dokunmalarına izin vermeyin.
• Yetkili servis tarafından onaylanmadıkça, 

uzatma kablosu kullanmayın.
• Su ısıtıcısında sudan başka bir şey kesinlikle 

koymayınız ve kaynatmayınız.
• Çay makinesini  mutfakta yanan ocak gibi ısı 

üreten cihazlardan uzak tutunuz.

tr
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Sitrik asit (limon tuzu) ile temizlemek 
için

Çay makinesine maksimum kapasite su koyup 
25 gram limon tuzu ilave ediniz ve kaynatınız. 15 
dakika bekletip daha sonra da ısıtıcıyı boşaltıp te-
miz su ile 2–3 kez yıkayınız. Gerekirse bu işlemi 
tekrarlayınız. Sitrik asit kullanırken daima su 
ekleyiniz, susuz temizlemeyiniz.

TEKNİK SERVİS 
Servise başvurmadan önce:

• Servise başvurmadan çözülebilecek bir ariza olup 
olmadığını kontrol ediniz (problemlerin çözümüne 
bakınız).

• Sonucun olmusuz olması durumunda en yakın 
Teknik Servise başvurunuz.

Şunları bildiriniz:

• arıza tipini
• cihazın modeli (Mod.)
• seri numarası (S/N)

Kesinlikle sadece yetkili teknisyenlere başvurunuz ve ori-
jinal yedek parçaları kullanınız.
Cihazın ömrü 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine ge-
tirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

INDESIT COMPANY BEYAZ ESYA SANAYI VE 
TICARET A.S., BALMUMCU MH. KARAHASAN 
SOK. NO:11 BESIKTAS-ISTANBUL

TEL: (+90) 212 355 53 00
FAKS: (+90) 212 212 95 59
WEB: www.hotpoint.com.tr 

INDESIT COMPANY SpA

Viale Aristide Merloni, 47
60044 - Fabriano - Ancona - Italy
Tel. +39 0732 6611 - fax: +39 0732 662501

reç, ısıtıcı tabanı üzerinde birikip yanarak kahve-
rengi bir kat oluşturacak ve ısıtıcının verimini 
düşürecektir. Limon tuzu(sitrik asit) veya sirke ile 
temizleyebilirsiniz.

Sirke ile temizlemek için

Cihazınızı sirke ile doldurarak 1 saat bekletiniz, 
daha sonra sirkeyi boşaltıp cihazınızı 2–3 kez te-
miz su ile yıkayınız.

OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
Sorunlar

Su 
kaynatmıyor.

Sürekli 
kaynatıyor.

Geç ısıtıyor.

On-off 
anahtarı 
tutmuyor.

Olası Nedenler

• Isıtıcı, kaynatma 
şalteri, on-off 
anahtarı veya enerji 
iletim kontakları  
bozulmuş olabilir.

• Kaynatma şalteri ve 
on-off anahtarı “on” 
konumunda değil.

• Susuz kaldığı 
için güvenlik 
termostatı devreye 
girerek, ürünü 
çalıştırmamaktadır.

• Kapak veya demlik 
çaydanlık üzerine 
konmamış

• Kaynatma şalteri 
bozuk.

• Su ısıtıcı tabanında 
aşırı kireç birikmiş

• Kaynatma 
şalteri kaynatma 
pozisyonuna 
getirilmemiş

• Su ısıtıcı tabanında 
aşırı kireç birikmiş

Çözümler

• Yetkili servise başvurunuz

• Kaynatma şalteri ve on-off anahtarı “on” 
konumuna getiriniz.

• Ürünün soğumasını bekleyiniz veya içine 
soğuk su koyarak soğutunuz.

• Su ısıtıcısının kapağını kapatınız veya 
demliği   su ısıtıcısının üzerine koyunuz.

• Yetkili servise başvurunuz.

• Kullanma kılavuzunda önerilen şekilde 
ürünün içindeki kireci temizleyiniz.

• On-off anahtarı “on” durumundayken, 
kaynatma şalterini de kaynatma pozisyonuna 
getiriniz.

• Kullanma kılavuzunda önerilen şekilde 
ürünün içindeki kireci temizleyiniz.

ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKİLDE 
İMHA EDİLMESİ 

AEEE Yönetmeliğine uygundur. Atık 
Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların 
(WEEE) imha etme hakkında Avrupa 
birliği Direktifi 2002/96/EC, elektrikli ev 
aletlerinin normal evsel atıklar gibi el-
den çıkarılmaması gerektiğini be-
lirtmektedir. Hizmet ömrünü tamamlay-
an cihazlar, makinenin içindeki 

malzemelerin yeniden kullanılma ve geri dönüştürülme 
maliyetlerinin optimize edilmesini sağlamak ve doğaya 
ya da halk sağlığına zararlı etkileri önlemek amacıyla 
ayrı bir şekilde toplanmalıdır. Üzeri çarpı işaretli çöp 
kovası simgesi, ilgili ürün sahibine bu özel atık toplama 
maddesini hatırlatmak amacıyla tüm ürünlere 
konmaktadır. Hizmet ömrünü tamamlamış elektrikli ev 
aletlerinin doğru bir şekilde elden çıkarılması hakkında 
detaylı bilgi almak için, ilgili kamu kuruluşuna veya yerel 
bayinize danışabilirsiniz.

tr
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to go bellow minimum level; in such case, 
add water.

• Do not immerse the boiler and energy 
transmitting plate in water.

• Do not use the tea machine, if it is damaged 
or not operating properly.

• Do not use the tea machine, if it was drop-
ped and there is a visible damage or a lea-
kage on it.

• Do not attempt to dismantle the tea machine 
or remove any of its parts; there is no part 
in the tea machine that can be repaired by 
the user.

• This appliance is intended to be used in hou-
sehold only. It is not designed for professio-
nal use in:
- staff kitchen areas in shops, offices and 
other working environments;
- farm houses;
- hotels, motels, and other residential type 
environment
- bed and breakfast type environment

PRODUCT USAGE
Once turned on, it quickly boils water and automa-
tically takes the ‘keep boiling’ position to reduce 
energy consumption by %90. In that position it 
boils the water at minimum level both preventing 
excess boiling, ensuring that the tea in the teapot 
is kept hot and saving energy.

When water is added to the boiler, boiling switch is 
turned on again to make the water boil. Once the 
water boils, heating function automatically goes to 
the minimum level to keep the water boiling.

Main switch must not be turned on when 
the boiler contains no water or when 

water is below the minimum limit. Main switch 
must be turned off when the water is used up. 

For safety purposes, two thermostats protect the 
appliance. When water is used up, the appliance 
stops and water is added the appliance stops and 
when the water is added the appliance restart.

The Tea Machine can also be used as a kettle in 
the kitchen. In that case, the lid originally provided 
as part of the appliance covers the boiler. With its 

boiler must be covered with either teapot or 
the lid. Otherwise, the appliance will not per-
ceive that the water has boiled and will not 
make energy saving.

• Keep the electrical appliances away from 
children and persons with reduced capabili-
ties. Do not allow such persons use this ap-
pliance without supervision of a responsible 
person.

• Damaged network cables should be chan-
ged by the authorized personnel.

• Tea machine is not intended for use by per-
sons (including children) with reduced physi-
cal, sensory or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that 
they do not play the appliance.

• Always connect the appliance to an earthed 
socket. When using the extension cable, 
make sure that is it earthed and has a 0,75 
mm2 cable section.

• When picking the teapot to pour tea, slide 
it on boiler’s upper edge, so that the water 
drops accumulated on tea pot’s base drip 
into the boiler.

• Suggested to use a tea strainer before ser-
ving tea into tea cups to have a better tea 
time pleasure.

DON’TS
• Suggested to use a tea strainer before ser-

ving tea into tea cups to have a better tea 
time pleasure. 

• Do not allow the children touch the tea ma-
chine while it is being used.

• Do not use extension cable unless it is ap-
proved by the authorized service.

• Do not fill and boil anything other than water 
in the boiler.

• Keep the tea machine from heat sources, 
such as a burning oven.

• The amount of water poured into the boiler 
must be between the maximum and mini-
mum level limits (0.5 – 2,0 lt).  These limits 
are marked on the boiler. Excess water may 
overflow during boiling. Do not allow water 

tea machine matches to the mains voltage 
of your house.

• Unwind the cable of the tea machine from 
the cable storage unit before using the tea 
machine.

• Only use the original energy transmitting pla-
te of the appliance.

• Always keep the main switch at ‘OFF’ posi-
tion when the boiler is not used or does not 
contain water.   

• Place and use the tea machine on a fixed 
surface.

• While filling the tea machine with water, take 
the appliance from the energy transmitting 
plate.

• When the boiling switch is on (  position), the 

PARTS AND FEATURES
1. Boiler/ Kettle
2. Boiling switch
3. Main switch
4. Power cord
5. Energy transmitting plate
6. Cable storage unit
7. Teapot tea filter
8. Glass (model F1 and F2)
9. Teapot / kettle lid

10. Pilot Light

Technical Specifications 

Voltage: 220-240 V ac 50/60 Hz
Power (boiling): 1650  W
Kettle volume: 2 lt
Tea pot volume: 0,8 lt
Kettle connection:Cordless, Reversible 360°
Boiling control:Automatic
Tea filter:Stainless steel
Water filter: Stainless steel
 
Boiler/ Kettle: Plastic (TM VPL JW0, TM VPL 
JR0)/ Stainless steel (TM VMT JX0 and TM VMT 
JX1)
Teapot: Glass (TM VPL JW0, TM VPL JR0 and 
TM VMT JX0) / Stainless steel (TM VMT JX1)

Values indicated on the markings on the appliance or other prin-
ted documents delivered together with the appliance are obtained 
in the laboratory in accordance with the related standards. Such 
values may differ depending on the conditions of use and storage 
of the appliance.

SAFETY WARNINGS
• Please read this manual thoroughly for your 

safety before using your tea machine. Plea-
se keep this manual for future reference.

• This appliance is designed for residential 
use and should be used only as to the in-
structions given in this manual.

• Keeps your hand away from the vapor co-
ming off the boiling water? Do not let the 
children use the appliance.

DO’S
•  Check if the mains voltage indicated on the 
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eps it boiled and when the kettle remains turned 
on during the work in the kitchen, boiled water is 
always available. When water is added, boiling 
switch is taken to (  ) position again to make 
water boiled.
 

There may the condensed water on the 
plate or main switch due to physical rea-

sons. This is a normal situation. This does not 
mean that your tea machine is leaking water.

CLEANING AND 
MAINTENANCE

After the tea service is over and boiled 
water no longer needed, first of all the 

main switch must be turned off (OFF).

Teapot and the filter can be washed ma-
nually or in dishwasher. The water in the 

boiler is emptied and the unit is wiped with a 
dry or damp cloth but it must never be immer-
sed in water.

Do not clean any accessories of the tea machine 
using an abrasive and chemical cleaner (bleach, 
hydrochloric acid etc.).

Removing Calcification

The lime in the water may accumulate on the boi-
ler bottom in time and burns to form a brown lay-
er, which reduces the boiler’s efficiency. You can 
remove it using sour salt (citric acid) or vinegar.

Using vinegar

Fill your appliance with vinegar and wait for 1 
hour, and then empty the vinegar and rinse your 
appliance with fresh water for 2-3 times.

Using citric acid (sour salt)

Fill the tea machine with water up to its maximum 
level and add 25 grams of salt sour and boil it. 
Wait for 15 minutes and then empty the machi-
ne and rinse with fresh water for 2-3 times. If re-
quired, repeat this procedure. Always add water 
when using citric acid, do not clean without water.

capability to keep the water boiling at the energy 
saving position, the appliance keeps the water hot 
and supplies you constantly with it, when you are 
working in the kitchen. Since heating is minimum 
level when keeping the water boiling, water may 
be available for long period of time before it eva-
porates.

PREPARING TEA (A)
• Unwind of sufficiently of the power card that 

is hidden beneath the energy transmitting 
plate of your appliance and connect it to an 
earthed socket. The unit may remain plug-
ged in provided that the main switch is tur-
ned off when the appliance is not used. 

• Fill the boiler with water between the maxi-
mum and minimum limits depending on the 
amount of tea you want to brew

• Place the boiler on the energy transmitting 
plate and plug it in.

•  Open the lid of teapot and take off the tea 
filter. Put a sufficient amount of tea leaves in 
the filter, shortly pass it through cold water 
and place the filter in the teapot.

• Take the main switch in (ON) position and 
the boiling switch in (  ) position.

• The red pilot light on the skirt will turn on and 
the water will start heating. Water starts to 
boil in 3-8 minutes depending on the amount 
of water and switch automatically shifts to off 
(  ) position in order to reduce heating po-
wer to keep water boiling at minimum level 
and to save energy. At that time, the white 
pilot light in the glass body turns on.

• Pour the boiled water on the tealeaves and 
replace the teapot.

• Add water into the boiler, if required. If you 
do so, turn the boiling switch on again.

USAGE AS A KETTLE (B)
It can also be used in purpose of heating or boi-
ling water in the kitchen as a kettle. To do that, just 
as in the tea making method, the boiler is filled 
with water and placed on the energy transmitting 
plate and the boiler is covered with the teapot or 
lid and the main and boiling switches are turned 
on. The unit boils the water in a short time and ke-
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