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ENGLISH

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips!  
To fully benefit from the support that Philips offers, register your  
product at www.philips.com/welcome. 

Important
Read this user manual carefully before you use the 
appliance and save it for future reference.

Danger
 - Do not immerse the appliance or the base in water 

or any other liquid.
Warning

 - Check if the voltage indicated on the appliance 
corresponds to the local mains voltage before you 
connect the appliance.

 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord, 
the base or the kettle itself is damaged. If the mains 
cord is damaged, you must have it replaced by Philips, 
a service centre authorised by Philips or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard.

 - This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, 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.

 - Keep the appliance and its cord out of the reach of 
children.

 - Keep the mains cord, the base and the kettle away 
from hot surfaces.

 - Hot water can cause serious burns. Be careful when 
the kettle contains hot water.

 - Do not let the mains cord hang over the edge of 
the table or worktop on which the appliance stands. 
Excess cord can be stored in or around the base of 
the appliance. 

 - Do not place the appliance on an enclosed surface, 
as this could cause water to accumulate under the 
appliance, resulting in a hazardous situation.

 - Always let the appliance cool down before you clean it.
 - Before you clean the appliance, set the on/off switch 

to 0 and remove the plug from the wall socket.
Caution

 - Clean all parts before first use.
 - Only connect the appliance to an earthed wall socket.
 - Only use the kettle in combination with its original base.
 - The kettle is only intended for boiling water and 

making tea.
 - Never fill the kettle beyond the maximum level 

indication. If the kettle has been  overfilled, boiling water 
may be ejected from the spout and cause scalding.

 - Be careful: the outside of the kettle and the water in 
it become hot. Only lift the kettle by its handle. Also 
beware of the hot steam that comes out of the kettle.

 - Do not remove the lid while the water is heating up. 
Be careful when you remove the lid immediately after 
the water has boiled: the steam that comes out of the 
kettle is very hot.

 - Depending on the hardness of the water in your 
area, small spots may appear on the heating element 
of your kettle when you use it. This phenomenon is 

the result of scale build-up on the heating element 
and on the inside of the kettle over time. The harder 
the water, the faster scale builds up. Scale can occur 
in different colours. Although scale is harmless, too 
much scale can influence the performance of your 
kettle. Descale your kettle regularly by following the 
instructions given in this user manual. 

 - Some condensation may appear on the base of the 
kettle. This is perfectly normal and does not mean that 
the kettle has any defects.

 - This appliance is intended to be used in household and 
similar applications such as: staff kitchen areas in shops, 
offices and other working environments; farm houses; 
by clients in hotels, motels and other residential type 
environments; bed and breakfast type environments.
Boil-dry protection

The kettle is equipped with boil-dry protection: it switches off automatically 
if you accidentally switch it on with no or not enough water in it. Switch 
off the appliance and let the kettle cool down for 10 minutes. Then lift the 
kettle off its base. The kettle is ready for use again. 

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations 
regarding exposure to electromagnetic fields.

Using the appliance

Tip:  You can also use the appliance to boil water for other purposes.
Note: When the water boils, the appliance automatically switches to the keep-
warm mode and the green ‘keep-warm’ light on the handle goes on. In this 
mode, the appliance keeps the water close to boiling point.

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service 
or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips ConsumerCare 
Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). 

Environment
 - Do not throw away the appliance with the normal household waste 

at the end of its life, but hand it in at an official collection point for 
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 1).

Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/
support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
 

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. 

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

Tehlike
 - Cihazı ve elektrik kablosunu suya veya sıvı maddelere 

batırmayın.
Uyarı

 - Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan 
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup 
olmadığını kontrol edin.

 - Su ısıtıcının fişi, elektrik kablosu, tabanı veya kendisi 
hasarlıysa cihazı kesinlikle kullanmayın. Cihazın elektrik 
kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek 
için kablonun mutlaka Philips, yetkili bir Philips servis 
merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler 
tarafından değiştirilmesini sağlayın.



Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm 
standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Cihazın kullanımı

İpucu:  Cihazı başka amaçlar için su kaynatmak üzere de kullanabilirsiniz.
Dikkat: Su kaynadığında, cihaz otomatik olarak sıcak tutma moduna geçer ve 
sap üzerindeki yeşil “sıcak tutma” ışığı yanar. Bu modda, cihaz suyu kaynama 
noktasına yakın tutar.

Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/
service adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda 
ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz (iletişim 
bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun). 

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. 1).

Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız lütfen www.philips.com/support adresini 
ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
 

 - 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.

 - Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri 
yerlerden uzak tutun.

 - Kabloyu, tabanını ve su ısıtıcıyı sıcak yüzeylerden uzak 
tutun.

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

 - Elektrik kablosunun, cihazın üzerinde bulunduğu 
masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına izin 
vermeyin. Kordonun kullanmadığınız kısmını cihazın alt 
kısmındaki bölümde saklayabilirsiniz. 

 - Cihazın altında tehlikeli durumlara yol açabilen su 
birikmesi olabileceğinden, cihazı kapalı yüzeylerin 
üzerine yerleştirmeyin.

 - Cihazı temizlemeden önce mutlaka soğumasını bekleyin.
 - Cihazı temizlemeden önce, açma/kapama düğmesini 0 

konumuna getirin ve cihazın fişini prizden çekin.
Dikkat

 - İlk kullanımdan önce tüm parçaları temizleyin.
 - Cihazı sadece topraklı prize takın.
 - Su ısıtıcıyı yalnızca orijinal tabanı ile kullanın.
 - Su ısıtıcı sadece su kaynatmak ve çay yapmak içindir.
 - Su ısıtıcıyı maksimum seviye göstergesinin üzerinde 

doldurmayın. Su ısıtıcıyı çok fazla doldurursanız, 
kaynayan su ağızlıktan taşar ve haşlanmaya neden 
olabilir.

 - Dikkatli olun: su ısıtıcının dış bölümü ve içindeki su 
ısınır. Su ısıtıcıyı mutlaka sapından tutarak kaldırın. Su 
ısıtıcıdan çıkan sıcak buhara karşı dikkatli olun.

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

 - Bölgenizdeki suyun sertliğine bağlı olarak, kullandıkça 
su ısıtıcının ısıtma elemanı üzerinde küçük lekeler 
oluşabilir. Bu durum, ısıtma elemanında ve su 
ısıtıcının içinde zamanla oluşan kireçlenmenin bir 
sonucudur. Suyun sertlik derecesi ne kadar yüksekse 
kireçlenme de o kadar hızlı olur. Kireçlenme değişik 
renklerde olabilir. Kireç zararsız olsa bile, çok fazla 
kireç su ısıtıcınızın performansını etkileyebilir. Bu 
yüzden kullanım kılavuzunda verilen talimatlara uyarak 
su ısıtıcınızın kirecini düzenli olarak temizleyin. 

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

 - Bu cihaz aşağıdaki gibi ev içi ve benzeri yerlerde 
kullanıma uygundur: mağazalardaki personel mutfağı 
alanları, ofisler ve diğer çalışma ortamları; çiftlik evleri; 
otel, motel ve diğer konaklama ortamları, pansiyonlar.
Susuz kaynama koruması

Su ısıtıcıda susuz kaynama koruması bulunmaktadır : Su 
ısıtıcıyı yanlışlıkla içinde hiç su olmadığında veya yeterince 
su olmadığında çalıştırmanız halinde, ısıtıcı otomatik olarak 
kapanacaktır. Cihazı kapatın ve 10 dakika soğumasını 
bekleyin. Ardından, su ısıtıcıyı kaldırarak tabanından ayırın. 
Su ısıtıcı tekrar kullanıma hazırdır. 




