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1. INTRODUÇÃO                                                                     
Agradecemos a sua escolha. Este aparelho irá facilitar o seu dia-a-dia. Leia 
este manual de instruções antes de o colocar em funcionamento, para que 
possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para consulta futura.

2. FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO                                    

• O aparelho destina-se exclusivamente ao aquecimento de água. Não 
aqueça quaisquer outros líquidos para além de água neste jarro.

• O aparelho destina-se exclusivamente à utilização doméstica, não 
podendo ser utilizado para fins profissionais. Qualquer outra utilização 
é considerada imprópria e, portanto, perigosa.

•  O fabricante não se responsabiliza pelos danos resultantes da 
utilização indevida do aparelho.

• 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                       

Referência: JEBJB-H078 / BT-K01L / JEBJB-H109
Lote nr.: 513/20
Tensão de alimentação: 220–240 V~, 50/60 Hz
Potência: 1850–2200W
Capacidade: 1.7 litros

Peso líquido: 1012 g
Peso bruto: 1270 g
Comprimento do cabo 
de alimentação: 75 cm

4. REGRAS DE SEGURANÇA                                            
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar este artigo. 
Siga rigorosamente estas instruções ao utilizar o artigo. Por favor, 
guarde a embalagem e o manual de instruções, pois contêm informações 
importantes. Este manual também está disponível em www.joinco.pt.

 � ESTE APARELHO DESTINA-SE 
EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO 
DOMÉSTICA!
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 � SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO NO 
INTERIOR DA HABITAÇÃO.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 
8 ou mais anos se tiverem recebido supervisão 
ou instruções relativas à utilização do aparelho 
de forma segura e compreenderem os riscos 
envolvidos. 

• A limpeza e manutenção não devem ser feitas 
por crianças com idade inferior a 8 anos e sem 
supervisão. Mantenha o aparelho e o cabo de 
alimentação fora do alcance de crianças com 
idade inferior a 8 anos.

• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas ou sem experiência e conhecimento 
para o seu manuseamento, se tiverem recebido 
supervisão ou instruções relativas à utilização 
do aparelho de forma segura e compreenderem 
os riscos envolvidos.

• Este aparelho não é um brinquedo, como tal, 
deve ser mantido fora do alcance de crianças.

• Este aparelho não é um brinquedo, como tal, 
deve ser mantido fora do alcance de crianças.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, 
deve ser substituído pelo fabricante, pelo 
serviço autorizado ou por uma pessoa 
devidamente qualificada, para evitar riscos.

• Se o jarro estiver demasiado cheio (com o 
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nível de água acima do nível máximo), pode 
derramar água a ferver.

• Não mergulhe o aparelho em água durante a 
limpeza.

• A superfície do aparelho deve ser limpa de 
acordo com as informações fornecidas no 
capítulo 9 “Limpeza e manutenção”.

• Utilize este aparelho apenas para fins 
domésticos ou utilizações semelhantes, tais 
como:

 � Em copas de lojas, escritórios e outros 
ambientes de trabalho;
 � Em casas de turismo rural;
 � Pelos clientes em quartos de hotel, motéis e 
outros ambientes residenciais;
 � Em alojamentos com serviço de quarto e 
pequeno-almoço.

• AVISO: Não abra a tampa enquanto a água 
estiver a ser fervida.

• ADVERTÊNCIA: A tampa deve estar fechada 
para que o vapor quente seja direcionado 
através do bico, para longe do cabo de 
alimentação.

• O jarro pode ser usado somente com a base 
fornecida.

• ADVERTÊNCIA: Existe o risco de ferimentos se 
o aparelho não for utilizado corretamente.

• Evite qualquer derrame acidental de água 
sobre contatos elétricos da base do jarro.
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• A superfície de aquecimento do aparelho pode 
permanecer quente após a utilização.

Siga rigorosamente as instruções básicas de segurança durante a 
utilização do produto, incluindo as seguintes:

1. Leia todo o manual de instruções antes de utilizar o jarro elétrico.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique na etiqueta de especificações 

técnicas se a corrente elétrica corresponde à rede elétrica da sua 
habitação. A etiqueta está colocada no aparelho e no adaptador. Em 
caso de dúvida, recorra à ajuda de um eletricista qualificado.

3. Depois de utilizar o jarro elétrico e antes de proceder a qualquer 
operação de limpeza, arrumação ou enchimento, certifique-se que o 
aparelho está desligado da fonte de alimentação.

4. Para evitar o derrame de água quente com risco de queimaduras 
graves, o nível de água não deve exceder a marca “MAX” (máximo) 
impressa no jarro.

5. Para evitar o risco de incêndio, não ligue o aparelho na presença de 
vapores explosivos ou inflamáveis. Da mesma forma, não coloque 
o jarro sobre o fogão a gás ou elétrico, no forno, nem perto de tais 
aparelhos que produzam calor.

6. O cabo de alimentação não deve ficar pendurado de uma mesa, na 
borda da bancada, nem deve tocar em superfícies quentes.

7. Nunca puxe o cabo para desligar o aparelho da tomada, pois isso pode 
causar danos ao cabo ou o risco de choque elétrico.

8. Em caso de danos no cabo de alimentação ou na ficha, ou caso o 
aparelho apresente um funcionamento defeituoso ou danos devido 
quedas, todo o aparelho deve ser devolvido à loja para revisão, 
reparação ou ajuste.

9. Não toque na superfície do jarro quando estiver quente, à parte da 
pega e do botão.

10. Enquanto o jarro estiver em funcionamento, não coloque o rosto perto 
do bico de saída de vapor, pois o aumento do vapor pode ser perigoso.

11. Se ao jarro estiver sobre um móvel de madeira, deve-se usar uma 
proteção anti-aquecimento para evitar danos na superfície do móvel.

12. Para evitar queimaduras, certifique-se sempre de que a tampa está 
bem fechada antes de usar o aparelho.

13. Abrir a tampa enquanto a água está a ferver pode resultar em 
queimaduras.
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14. Quando o jarro estiver quente, a tampa deve ser aberta e fechada com 

cuidado.
15. Deve ter cuidado ao segurar o jarro com água quente no interior. 

Nunca segure o jarro por outro local que não a pega.
16. Não ligue ao jarro quando estiver vazio.
17. Para evitar o risco de eletrocussão, nunca mergulhe o jarro, a sua base 

ou o cabo de alimentção em água ou qualquer outro líquido.
18. Não encha o jarro acima do nível máximo, pois pode danificar o 

aparelho ou torná-lo instável.
19. Para garantir que o aparelho está a funcionar corretamente, proceda à 

sua limpeza regularmente o  e remova qualquer resíduo da base.
20. Não perfure o aparelho com um objeto pontiagudo.

Proteção do cabo de alimentação
Para evitar danos ao aparelho, eletrocussão, incêndio ou lesões corporais, 
as seguintes regras devem ser seguidas:
• Mantenha o cabo de alimentação afastado de aparelhos de 

aquecimento.
• Não coloque objetos pesados   sobre o cabo de alimentação.
• Não tente reparar ou trocar o cabo de alimentação sozinho. Isso deve 

ser feito por um especialista qualificado.
• A ficha do aparelho é utilizada para o desligar da fonte de alimentação, 

pelo que deve estar facilmente acessível.
• Não ligue ou desligue o aparelho quando este estiver ligado no botão 

ligar/desligar.
• Não sobrecarregue tomadas com a ligação de vários aparelhos ou 

extensões.
• Desligue o aparelho da fonte de alimentação durante tempestades.
• Para ligar ou desligar a ficha do aparelho  da tomada de parede, segure 

a ficha com segurança e puxe-a como na imagem abaixo.

Correto  Incorreto 
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Quando o aparerlho não estiver a ser utilizado
• Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada. 

Lembre-se de esperar alguns minutos para que o aparelho arrefeça. 
Se o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo, 
desligue-o da tomada.

5. SÍMBOLOS                                                                      

O símbolo significa que a embalagem contém um manual 
de instruções que deve ser lido antes do uso.

A marca „Ponto Verde” na embalagem indica que o 
importador contribuiu financeiramente para a construção 
e funcionamento do sistema nacional de valorização e 
reciclagem de resíduos de embalagens, de acordo com 
as regras resultantes das disposições da legislação 
portuguesa e da União Europeia sobre embalagens e 
resíduos de embalagens.

O produto é destinado ao contato alimentar.

Designação do material de que é feita a embalagem - 
papel.

Este produto stá de acordo com os requisitos da Diretiva 
2011/65 / EU - chamada diretiva RoHS. O objectivo da 
presente directiva é aproximar a legislação dos Estados-
Membros relativa à restrição do uso de substâncias 
perigosas em equipamentos eléctricos e eléctronicos, 
e contribuindo para a proteção da saúde humana e 
recuperação e descarte ecologicamente correto de 
equipamentos elétricos e eletrônicos.
A diretiva RoHS está em vigor desde 3 de janeiro de 2013. 
O novo equipamento eléctrico e electrónico colocado 
no mercado não contém chumbo, mercúrio, cádmio, 
crómio hexavalente, difenilo polibromado ou feniléter 
polibromado.
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6. DESIGN                                                                      
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7. CONTEÚDO DA EMBALAGEM                                     

Depois de retirar o conteúdo da embalagem, verifique se estão presentes 
todos os elementos elencados. Após desempacotar o aparelho, verifique 
se este está a funcionar corretamente. 

1 x Jarro elétrico com base 1 x Manual de instruções

8. UTILIZAÇÃO DO APARELHO                                                     
Prático e fácil de utilizar, o Jarro Elétrico HOFFEN food expert ref. 
JEBJB-H078 / BT-K01L aquece água em poucos minutos. Uma grande 
ajuda na sua cozinha. 

 Antes da utilização 

• Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi retirado 
antes de utilizar o aparelho, incluído autocolantes ou plásticos.

• Este aparelho não é apropriado para utilização dentro de armários ou 
no exterior da habitação.

• Para remover quaisquer resíduos de fabrico e de forma a limpar 
o aparelho, utilize-o primeiramente 1 a 2 vezes consecutivas, 
desperdiçando a água.

 Funcionamento 

• Coloque o aparelho sobre uma superfície estável, plana, protegida de 
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impactos e afastado das extremidades.

• Assegure-se que existe um espaço suficiente livre à  volta do aparelho.
• Verifique se o aparelho está desligado antes de o ligar à fonte de 

alimentação.
• Remova o jarro (A) da base (F) para o encher, de forma a evitar que a 

água caia sobre base (F).
• Abra a tampa (B) levantando-a pelo botão (F). Encha o jarro com água 

natural à temperatura normal. O nível de água não deve ficar abaixo 
do nível mínimo “Min”, nem exceder o nível máximo “Max” indicado na 
janela de visualização (E).

• Feche a tampa (B) e coloque o jarro (A) sobre a base (F), certificando-
se que fica devidamente encaixado.

• Ligue o aparelho à fonte de alimentação e pressione o botão ligar/
desligar (G) para o ligar. A luz existente no botão (G) vai acender para 
indicar que o aparelho está em funcionamento.

• O aparelho desliga-se automaticamente quando a água atingir o 
ponto de ebulição e a luz desligar-se-á.

• Se desejar desligar o aparelho antes da água atingir o ponto de 
ebulição, pressione para cima o botão ligar/desligar (F).

• Retire o aparelho da base (F) e coloque a água no recipiente desejado.
• Após a utilização retire a ficha da fonte de alimentação.
• Se o aparelho for acidentalmente ligado enquanto estiver vazio, os 

mecanismos de proteção irão automaticamente desligá-lo. Adicione 
água fresca para arrefecer os mecanismos de proteção, de forma a 
poder utilizar novamente o aparelho.

 Dicas 

• Manter o aparelho sempre limpo e utilizar água potável limpa e pura 
são dois fatores essenciais para prolongar a vida útil do aparelho.

• Despeje sempre a água que sobra após cada utilização para evitar a 
formação de calcário.

9. LIMPEZA E ARRUMAÇÃO                                                            

• Para proceder à limpeza do aparelho, desligue-o sempre da fonte de 
alimentação e permita que arrefeça por completo.

• Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
• Limpe a parte exterior do jarro (A) e a base (F) com um pano seco ou 
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ligeiramente humedecido e depois seque com um pano limpo e seco.
• AVISO: Não utilize detergentes de limpeza abrasivos, esfregões ou 

utensílios metálicos para limpar o aparelho.
• Quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou estiver armazenado, 

recomenda-se que enrole o cabo de alimentação no suporte existende 
na parte de baixo da base (F).

• É recomendado proceder à descalcificação regular do aparelho, 
dependendo da frequência de utilização e do nível de calcário da 
água. Durante a utilização do aparelho acaba por acontecer alguma 
acumulação de calcário no interior da placa de aquecimento, calcário 
esse que deve ser removido regularmente pois os minerais encontrados 
na água da torneira criam resíduos, diminuindo sua eficiência.

• A descalcificação do aparelho deve ser feita de 2 formas:
1. Com um descalcificante próprio para este tipo de aparelhos à 

venda no mercado, feito à base de ácido cítrico, devendo seguir as 
instruções do fabricante.

2. Com vinagre branco, neste caso, siga as instruções seguintes: 
verta três chávenas de chá de vinagre branco no interior do 
jarro e encha com água para submergir totalmente o fundo da 
chaleira. Deixe a solução atuar durante a noite. Em seguida, verta 
a solução de dentro do jarro e encha-o com água limpa. Ferva a 
água e despeje-a. Repita este procedimento até que o cheiro do 
vinagre desaparecer. Todas as manchas dentro do bico podem ser 
removidas com um pano húmido.

 Arrumação 

• Certifique-se que o aparelho arrefeceu por completo.
• Enrole o cabo de alimentação no suporte existente na parte de baixo 

da base do aparelho
• Armazene o aparelho num local seco e ventilado, afastado de fontes 

de calor ou da luz solar direta.

 Transporte 

• Proteja o aparelho contra vibrações e choques durante o transporte.
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 Reparações 

• Este aparelho não possui peças que possam ser reparadas pelo 
utilizador. Não tente reparar o aparelho por si próprio. Recorra sempre 
a um profissional credenciado para reparações.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído 
pelo fabricante, por um agente de serviço técnico autorizado ou um 
profissional qualificado.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS                               
Sempre que utilizar este aparelho e detetar alguma irregularidade no seu 
funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas 
e as soluções. Caso não seja possível, dirija-se à loja onde adquiriu o 
aparelho ou a um técnico qualificado.

Problema Causa possível Solução / Dica

O aparelho não funciona 
embora esteja ligado à 
tomada.

A ficha não está 
corretamente ligada à 
tomada.

Introduza corretamente 
a ficha na tomada.

A tomada está 
danificada.

Ligue o aparelho a uma 
tomada que funcione 
corretamente. 

O aparelho desliga-se 
antes da água ferver.

Acumulação de calcário 
no aparelho.

Proceda à 
descalcificação do 
aparelho. Siga as 
instruções descritas em 
“Descalcificação”.

Foi colocada pouca 
água no jarro.

Aguarde cerca de 5 
minutos até o aparelho 
ter arrefecido, encha 
o jarro com água 
suficiente e volte a 
utilizá-lo.
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Problema Causa possível Solução / Dica

Aumento do nível 
de ruído durante a 
utilização.

Acumulação de calcário 
no aparelho.

Proceda à 
descalcificação do 
aparelho. Siga as 
instruções descritas em 
“Descalcificação”.

O aparelho produz vapor 
excessivo durante a 
utilização.
O aparelho demora 
muito tempo até ferver 
a água.

A água tem um sabor 
a plástico durante as 
primeiras utilizações.

Não procedeu à limpeza 
dos resíduos de fabrico.

Siga as instruções 
descritas em “Antes da 
utilização”. 

O aparelho não desliga 
automaticamente.

O aparelho está a 
funcionar com a tampa 
aberta e o sistema de 
desligar automático não 
atua.

Feche corretamente a 
tampa do aparelho.

  

11. ELIMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO                            

Os resíduos de dispositivos elétricos são materiais 
recicláveis. Não os elimine no lixo doméstico porque podem 
conter substâncias prejudiciais à saúde humana e ao meio 
ambiente! Por favor, apoie ativamente a gestão dos recursos 
naturais e proteja o meio ambiente colocando o aparelho 
que já não utiliza num ponto de recolha para reciclagem de 
equipamentos elétricos e eletrónicos.

12.  DECLARAÇÃO EUROPEIA DE CONFORMIDADE      
Este aparelho cumpre os requisitos da Diretiva EMC 
(Compatibilidade Eletromagnética) (2014/30/EU), da Diretiva 
de Baixa Tensão LVD (2014/35/EU) e da Diretiva ROHS 
(2011/65/EU) relativa à restrição do uso de substâncias 
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perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos. Portanto, o aparelho 
recebeu a marca CE e a declaração europeia de conformidade.

13. GARANTIA                                                                         
A garantia deste produto é válida por dois anos. No caso de mau 
funcionamento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com a 
respetiva prova de compra. Para este fim, o produto deve estar completo e 
deve ser colocado na embalagem original.

14. APARELHO PRODUZIDO PARA:                               
Joinco - Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisboa
PORTUGAL
VAT: 507 191 765 
Fabricado na China
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1. INTRODUCTION                                                              
Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using it. Before 
using the device, please read the instruction manual carefully, especially 
the instructions on safe use and the instructions on cleaning and storage.
Retain this manual for future reference.

2. INTENDED USE                                                          

• This appliance should be used only for heating water. Do not heat other 
liquids in the kettle.

• The appliance is intended for indoor household use only and must not 
be used for professional purposes. Any other use is considered incorrect 
and therefore dangerous.

• The manufacturer bears no responsibility for any injury resulting from 
improper use of the appliance.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS                                
TYPE: JEBJB-H078 / BT-K01L / JEBJB-H109
Lot No.: 513/20
Power supply voltage: 220–240 V~, 50/60 Hz
Power rating: 1850–2200W
Capacity: 1.7 litres

Net weight: 1012 g
Gross weight: 1270 g
Cord length: 75 cm

4. SAFETY PRECAUTIONS                                               

Read the instruction manual carefully before using the product. Strictly 
follow these instructions while operating the product. Please retain the 
packaging and the instruction manual, as it contains important information. 
The manual is also available in electronic version and can be obtained from 
the following email address: www.joinco.pt.
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 � THIS APPLIANCE IS ONLY FOR 
HOUSEHOLD USE!

 � FOR INDOOR USE ONLY.

• The appliance can be used by children over 8 
years old, if supervised or instructed in the safe 
use of the appliance and the possible dangers.

• Cleaning and maintenance of the appliance 
cannot be conducted by children unless they 
are at least 8 years old and are supervised by 
an adult. Store the appliance and its cord out 
of reach of children under 8 years old.

• The appliance can be used by people with 
reduced physical, sensory or intellectual 
capacities or those without proper experience 
and knowledge, if their actions are supervised 
or they have been previously instructed on the 
safe use of the appliance and the risks resulting 
from it.

• This appliance is not a toy and children must 
not play with it.

• If the power cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, an authorised 
service centre or a qualified individual to ensure 
hazard prevention.

• If the kettle is overfilled, boiling water may spill 
from the appliance.
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• Do not immerse the appliance in water while 
cleaning.

• The surface of the appliance is to be cleaned 
according to the information provided in 
chapter 9 “Cleaning and maintenance”.

• The appliance is intended for household or 
similar use, including:

 � in staff canteen/dining rooms in commercial 
facilities;
 � in rural tourism facilities
 � by customers in hotels, motels and other 
lodging places, in bed-and-breakfast 
establishments.

• WARNING: Do not open the lid while the water 
is being boiled.

• WARNING: The lid must be closed for the rising 
steam to be directed through the spout, away 
from the handle.

• The kettle can be used only on the supplied 
base.

• WARNING: There is a risk of injury if the device 
is not properly used.

• Prevent any accidental spillage of water on the 
kettle electrical contacts in the base.

• The heating surface of the appliance can 
remain hot after use.

Strictly follow basic safety instructions while operating the product, 
including the following:

1. Read the entire instruction manual before using the kettle.
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2. Before plugging the kettle in, check if the voltage on the appliance 
nameplate (kettle and base) corresponds to that of the network. In case 
of voltage discrepancy, please contact the seller and do not use the 
kettle.

3. You should turn the kettle off and remove the cord from the power socket 
before filling, emptying or cleaning, and when the device is not in use.

4. Do not fill above the maximum level indicator, as water may spill while 
boiling. Fill the kettle only with cold water.

5. To avoid a fire, do not turn the appliance on in the presence of explosive 
or flammable fumes. Likewise, do not put the kettle on a gas or electric 
stove, nor in an oven, nor near such appliances.

6. The cord should not hang from a table or countertop edge, nor should it 
touch hot surfaces.

7. Never pull the cord, as it can cause damage to the cord or electrocution.
8. In the event of damage to the cord or the plug, or faulty operation or 

damage to the appliance due to the appliance being dropped, the whole 
appliance must be returned to the store for review, repair or adjustment.

9. Do not touch the surface of the kettle when hot, apart from the handle 
and the button.

10. While the kettle is in operation, do not put your face near the spout, as 
the rising steam may be dangerous.

11. If the kettle is stood on wooden furniture, a pad should be used to prevent 
damage to the furniture surface.

12. To avoid burns, always make sure that the lid is properly closed before 
using the appliance.

13. Opening the lid while the water is boiling may result in burns.
14. When the kettle is hot, the lid should be opened and closed carefully.
15. Caution should be exercised while holding a kettle with hot water. Never 

hold the kettle by anything other than the handle.
16. Do not turn the kettle on when it is empty.
17. To avoid electrocution, never submerge the kettle, its base or cord in any 

liquid.
18. Do not fill the kettle above the maximum level, as it can damage the 

product or make it unstable.
19. To make sure the appliance is working properly, regularly clean the kettle 
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and remove any residue from the base.
20. Do not to pierce the appliance with a sharp object.

Power cord protection
To avoid any damage to the appliance, electrocution, fire, or bodily harm, the 
following rules should be followed:
• Keep the power cord away from heating appliances.
• Do not place heavy objects on the power cord.
• Do not attempt to repair or exchange the power cord by yourself. This 

should be done by a qualified specialist.
• The power plug is used to turn off the device. The plug should be easily 

accessible.
• Do not plug the appliance in or unplug it when it is turned on.
• Do not overload power sockets with multiple plugs or splitters.
• Unplug the appliance during storms.

• While plugging the power cord in or unplugging. hold the plug securely, 
as in the picture below.

Correct   Incorrect  

When the kettle is not in use
When the appliance is not in use, it should be turned off. Remember to wait a 
few minutes for the appliance to cool. If the appliance is not used for a longer 
period, unplug it.

5. SYMBOLS                                                                  

This symbol means that the packaging includes an 
instruction manual that should be read before use.
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The “Green Dot” trademark on the packaging means 
that the importer has contributed financially to the 
development and operation of a domestic system of 
packaging material collection and recycling in line with 
Polish and EU laws on packaging and packaging waste.

This product is suitable for contact with foodstuffs

Designation of the packaging material: paper.

This product conforms to the requirements of Directive 
2011/65/EU, also known as RoHS. The directive aims 
to harmonise the legislation of the Member States with 
respect to restricting the use of hazardous substances 
in electrical and electronic equipment, and to contribute 
to the protection of human health, and environmentally-
friendly recycling and disposal of waste electrical and 
electronic equipment.
The RoHS directive has been in force since 3 January 
2013. Newly distributed electrical and electronic 
equipment contains no lead, mercury, cadmium, 
hexavalent chromium, polybrominated biphenyl or 
polybrominated diphenyl ether
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6. DESIGN                                                                       
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7. PRODUCT CONTENTS                                                 

After unpacking, make sure that the packaging contains all the elements 
listed below. After unpacking the device, check if it works correctly. 

1 x Electric kettle with base 1 x Instruction manual

8. USAGE                                                                        

BEFORE USE 
When using the product for the first time, it is recommended to clean it by 
boiling a full kettle of water, pouring the water away and then repeating the 
process. The surface should be cleaned with a moist wipe. 
WARNING: the maximum capacity of the kettle is 1.7 l.

1. To fill the kettle, remove it from the power base, open the lid by pressing 
the button, pour in the desired amount of cold water and close the lid. 
The kettle can also be filled via the spout. The water level should not be 
filled beyond the level marked as MAX or below the MIN mark. If there 
is not enough water in the kettle, it will turn off before boiling the water.

WARNING: Do not fill the kettle above the maximum level, as the water may 
spill through the spout while boiling. Make sure that the lid is properly closed 
before plugging it to the power socket.

2. Set the kettle on the power base. 
3. Plug the cord into the socket. Turn the kettle on by setting the On/Off 

switch to the On position. The water will begin to boil. The kettle will 
switch off automatically after the water is boiled. You can stop the 
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process at any moment by moving the On/Off switch to the Off position. 
If you want to continue boiling the water, set the On/Off switch to the On 
position.

WARNING: Make sure that the lid is properly closed while in use.

4. Lift the kettle from the power base and pour the water where required.

WARNING: handle the kettle with care when pouring water, as boiling water 
may cause burns.

5. The kettle will not start heating up water again if the switch is not once 
again activated. The kettle may be returned to the power base.

WARNING: Remember to turn off the power supply when the kettle is not 
used.

CAUTION: Do not open the lid when the water is boiling.

WARNING: The lid must be closed for the rising steam the be directed 
through the spout, away from the handle.

DRY BOILING BLOCK

If you accidentally turn on the kettle without water, the dry boiling block will 
automatically turn off the power. Should this occur allow the kettle to cool 
before filling with cold water.

9. CLEANING AND MAINTENANCE                            

Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.

Do not submerge the kettle, the power cord or the power base in water, and 
avoid contact with humidity.

Wipe the outside of the kettle with a damp cloth or cleaning agent. Do not 
use toxic cleaning agents.

WARNING: Do not use chemical agents and cleaning agents used to clean 
steel, wood and abrasive agents to clean the outside of the kettle, to prevent 
loss of shine.

When the kettle is not used or while in storage, the power cord should be 
clipped in place under the base.

Lime scale build-up should be regularly removed from the kettle, as the 
minerals found in tap water will create residue on the kettle bottom, lowering 
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its efficiency. You can use lime scale removal products available on the 
market. In such case follow the instructions on the packaging. You may also 
use white vinegar. For this method follow the instructions below.

1. Pour three teacups of white vinegar and top up with water to fully 
submerge the bottom of the kettle. Leave the solution in the kettle 
overnight.

2. Next, empty the solution from the kettle and fill it with water. Boil the 
water, then pour it away. Repeat until the smell of the vinegar is gone. 
All stains within the spout can be removed by wiping with a damp cloth.

STORAGE: 
The appliance should be stored in a dry, cool place away from humidity 
and direct sunlight. If you do not plan to use the appliance for an extended 
period, we recommend storing it away in the original packaging. The power 
cord should be clipped into the base of the kettle 
TRANSPORTATION:
Protect the appliance against vibrations and shock during transport. 

REPAIR:
This product has no parts serviceable by the user. Do not attempt to repair 
the product on your own. Always have a professional specialist service 
repair the product for you. If the power cord is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer, their authorised technical service or a qualified 
professional to avoid life and health hazards.

10. TROUBLESHOOTING                                             

If the kettle is not working, make sure that the power cord is properly plugged 
in, that the power is on and that the kettle is properly set on the base.

If water evaporates completely from the kettle, a safety switch will turn it off. 
Wait for the kettle to cool and fill it with water. Switch it on, and the kettle will 
turn on automatically.

If the kettle turns off before water is boiled, the lime scale build-up needs to 
be removed.

IF THE SOLUTIONS ABOVE DO NOT HELP, CONTACT A QUALIFIED 
PROFESSIONAL. DO NOT ADJUST AND DO NOT REPAIR THE KETTLE ON 
YOUR OWN.
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11. DISPOSAL OF USED EQUIPMENT                        

Used electrical equipment is recyclable material and 
must not be disposed of with household waste, as 
it may contain substances that are hazardous to 
human health and the environment! Please contribute 
to the economical use of natural resources and save 
the natural environment by handing over your used 
appliance to a recycling collection point for used 
electrical equipment. Consult the seller of this appliance 
or your local authorities about the nearest authorised 
point for disposal of waste electrical and electronic 
equipment.

12. DECLARATION OF CONFORMITY WITH               
EUROPEAN STANDARDS

This appliance meets the requirements of the EMC 
Directive (Electromagnetic Compatibility) 2014/30 / EU, 
the LVD Low Voltage Directive 2014/35 / EU and the 
ROHS Directive 2011/65 / EU on the restriction of the 
use of hazardous substances in electrical and electronic 
equipment. Therefore, the device has received the CE 
mark and the European declaration of conformity.

13. WARRANTY                                                             

The product has a warranty period of 2 years. If defective, the product 
should be returned to the point of sale; also note that proof of purchase 
needs to be shown. The product should be complete and in the original 
packaging.
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14. MANUFACTURED FOR                                              

Joinco - Import and Export, Ltd.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisbon
PORTUGAL
VAT: 507 191 765 
Made in China
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