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Specifications
                                                                                                         Tea Maker, 1.75L

Model: SK-TM01

Power Supply AC 120V, 60Hz

Rated Power 1500W

Kettle Capacity 60 oz / 1.75 L

Teapot Capacity 27 oz / 0.8 L

Keep Warm Temperature Range 94 - 96 °C

Dimensions 8.5 x 7 x 14,5 in

Weight 3.9 lbs / 1.8 kg
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Important Safety and Environmental Instructions
Read all instructions. Do not throw away this safety guide.
Before use, please read these safety warnings carefully and use the tea maker properly. 
These safety warnings are indicated for the safe and proper use of this product, prevent 
danger to the user or others, and damage property.

• Do not touch hot surfaces. Use handle or knob.. 
• To protect against fire, electric shock, and injury 
to persons, do not immerse kettle, plug, or cord in 
water or other liquid. 
• Unplug when not in use and before cleaning. 
Allow cooling before putting on or taking off parts. 
Contact Customer Support. 
• Do not use third-party replacement parts or 
accessories, as this may cause injuries. 
• Do not operate any appliance with a damaged 
cord or plug or after the appliance malfunctions 
or has been damaged in any manner. Contact 
Customer Support. 
• Do not use outdoors. 
• Do not  place on or near a hot gas or electric 
burner. Always attach the plug to the appliance 
first, then plug the cord into the wall outlet. To 
disconnect, turn any control to “off” then remove 
the plug from a wall outlet. 
• Do not use the appliance for other than intended 
use. For household use only. 
• Do not use your kettle for any purpose other than 
described in this manual. 
• Not for commercial use. Household use only. 
• To avoid burns and risk of personal injury, use 
extreme caution when carrying your tea maker 
containing hot water or tea. 
• Do not use the kettle if your hands are wet. 
• Position the kettle properly on the power base 
before switching on. 
• DO NOT HEAT AN EMPTY KETTLE: The concealed 
heating element in the bottom of the kettle is 
protected by an automatic safety device. If your 
kettle is accidentally heated without being filled or 
is allowed to boil dry, the automatic safety device 
will be activated, device will automatically cool 
down and then turn off. If this happens, unplug the 
kettle, fill it with cold water, and wait a few minutes 
before replacing it on the base and plugging it in. 
• Use the kettle only with a delivered power base. 
• Do not use any other kettle on the delivered base 
or any other base with a delivered kettle. Use only 
the original, delivered pair together. 
• After using the kettle, wait until the kettle has 
cooled down before removing the lid. 
• To avoid possible steam damage, turn spout 
away from walls or cabinets during use. 

• Scalding may occur if the lid is removed during 
the brewing cycles. If the kettle is overfilled, boiling 
water may be ejected. 
• Never use your kettle without the parts in place. 
• Keep your unit away from flammable materials. 
Use on a flat, stable, heat-resistant surface away 
from heat sources or liquid. The kettle is only to be 
used with the stand provided. 
• Warning: Avoid spillage on the connector. 
• Warning: Potential injury from misuse. 
• Do not remove the lid while the water is boiling.

• This appliance has a polarized plug (one blade is 
wider than the other). To reduce the risk of electric 
shock, this plug is intended to fit into a polarized 
outlet only one way. If the plug does not fit fully 
into the outlet, reverse the plug. If it still does not 
fit, contact a qualified electrician. Do not attempt 
to modify the plug in any way.   
• Keep the power cord away from hot surfaces. 
Do not plug in the power cord or operate the Unit 
controls with wet hands. 
• Your kettle should only be used with 120V, 60 Hz 
electrical systems. Do not plug into another type 
of outlet.

• If you place the kettle different from the its base, 
use a protective pad under the kettle after it has 
been heated to prevent damage to surfaces. 
• To reduce the risk of fire or electric shock, do 
not remove the bottom cover from the base or 
disassemble the base or kettle in any way. There 
are no user-serviceable parts inside. Repair 
should be done by authorized service personnel 
only. Opening base or kettle will result in a void of 
the one-year warranty.

General Safety

While Boiling

Plug & Cord

Do not throw away this safety and environmental guide.
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Parts Diagram
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Teapot/Body Lid
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Control Panel Diagram
A

B

C

D

E

Power On/Off Button

Start/Stop Button

Temperature Display

Keep Warm Active Icon

Boiling Active Icon

A BC D

E
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Before First Use

Test Run

Please read all use instructions thoroughly before 
turning on and use your tea maker. 

1. Remove and properly discard any packaging material, promotional labels, 
 and tape from the kettle.

2. Place the tea maker base and tea maker on a flat, level surface. 

3. Fill the tea maker with water to MAX 1.75 L (7 cups) line. 

4. Put the teapot on top of the tea maker body. There must be a teapot or 
 the lid on the tea maker. Otherwise, the heating process will keep continuing.

5. Make sure the tea maker base is plugged in, then place the tea maker  
 on the base, ensuring that it is fully seated. 

6. Press the START/STOP button on control panel to begin the heating cycle.

7. Once the boil cycle is complete, discard the water and 
 repeat this process one more time. 
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Getting To Know Your Tea Maker

Control Panel Display & Operating Buttons

1. Temperature Display

1. Temperature Display

2. Power ON/OFF:

3. Start/Stop:

Automatic Shutoff:

2. Power ON/OFF 3. Start/Stop

Live Temperature Readout: When the tea maker is placed on the base, the  temperature 
display will show the current temperature of the water inside. When a heating cycle is 
started, the temperature display will show the current temperature of the water to 
track progress.

Press to turn on the tea maker. The control panel will automatically turn on once pressed.
Press and hold again to turn off the tea maker.

Press to begin a heating cycle. Press again to stop the heating cycle.

The tea maker kettle will automatically power off after 3 hours of inactivity.

Note: The temperature accuracy of the kettle is +/- 3°F.

Note: To change the temperature display from Fahrenheit to Celsius, press and hold 
POWER ON/OFF and START/STOP buttons for 2 seconds.
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Using Your Tea Maker

Note: ONLY fill the tea maker with water.
DO NOT heat or boil other liquids.

Note:  To mute the tea maker, press 
and hold the START/STOP button for 
3 seconds. To indicate the tea maker 
is muted,       icon will read on the 
temperature display.

To turn on the tea maker, plug the 
power cord into the socket. 
The control panel will automatically  
turn on once plugged in.

Powering On

The tea maker will automatically 
power off after 3 hours of inactivity. To 
manually power off, press and hold the 
POWER ON/OFF button 
for 3 seconds.

Powering Off
Auto keep warm is the tea maker’s ability 
to maintain the default temperature for  
3 hours after a heating cycle. Once the 
tea maker reached boiling temperature, 
the tea maker will beep and automatically 
activate keep warm. To indicate that the 
keep warm is activated, the red light ring 
will start pulsing effect.

Auto Keep Warm

If the tea maker has insufficient water 
when starting a heating cycle, the tea 
maker will automatically switch off 
to protect from overheating and causing 
damage. The tea maker will beep and the 
temperature display will read “NO WATER” to 
signify that the tea maker has boiled dry. 
Allow the tea maker to cool for at least 10 
minutes before refilling.

Boil Dry Protection

1. Plug in the tea maker base. Fill the  
 tea maker with the desired amount  
 of water. Put the teapot on top of tea 
 maker body and set the tea maker  
 on the tea maker base.

2. Press START/STOP to begin a heating 
 cycle. To indicate that the heating cycle 
 has started, the red light ring will 
 illuminate, and the tempereature display 
 will show current temperature as it rises.

3. When the water has reached the goal 
 temperature, the tea maker will beep  
 and automatically switch on the  
 keep warm function. The tea maker will  
 continue to keep warm the temperature 
 for 3 hours.

Heating Water
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Cleaning & Care

Warning: NEVER immerse the tea maker 
or tea maker base in water.

Warning: Do not use chemicals or 
abrasive cleaners internally or externally.

1. Unplug your tea maker and allow it to cool 
 before cleaning. 

2. Wipe the tea maker and power base  
 with a soft damp cloth. 

3. Be sure that electric socket is kept dry.

4. Dry all parts after every use.

The tea maker will not work properly 
if it is not descaled regularly. Regular 
descaling can  increase the life of the  
tea maker, allowing it to boil water  

 
Scale is a naturally occurring buildup of 
mineral deposits caused by impurities 
in water, especially hard water. For best 
performance, descale the kettle every 
4-8 weeks or whenever scale buildup is 
present inside. 
 
Descaling can be completed with a 
descaling solutions specifically designed 
for kettles. Follow the directions on the 
descaling solution package

OR

1. Fill the tea maker with equal parts water 
 and white vinegar.

2. Let sit for 30 minutes.

3. Discard solution and rinse tea maker 
 thoroughly with clean water.

4. Repeat this process until all deposits 
 are removed. 

Descaling
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Troubleshooting Guide

• Make sure the power cord is securely plugged into the socket. 
• Insert the power cord into a different socket 
• Reset the circuit breaker if necessary/check the house fuse.

The tea maker base won’t turn on.

• The overheat control may have tripped. Let the kettle cool down. 
• Ensure the tea maker is fully seated on the power base.

The tea maker is not heating up.

• The tea maker may contain too much scale. Refer to the descaling 
instructions on page 8 to descale the tea maker.

The tea maker turns off before reaching the target temperature.

Temperature Display Messages:
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• There is an insufficient amount of water inside the tea maker and the overheat 
control may have tripped.
• Unplug the tea maker base.  
• Add fresh, room temperature water to at least the minimum 0.5 L marking inside
the tea maker.

No Water

• Let the tea maker cool down at least 10 minutes.
• Plug in your tea maker base.  
• Restart the heating cycle.  



Limited One-Year Warranty

Product Tea Maker

Model SK-TM01

For your own reference, we strongly recommend that
you record your order ID and date of purchase.

Order ID

Date of Purchase

SAKI Kitchen Incorporation warrants this product 
to the original and quality, under normal use and 
conditions, for a period of one year from the date 
of original purchase. 

Saki Kitchen agrees, at our option during the 
warranty period, to repair any defect in material 
or workmanship or furnish an equal product in 
exchange without charge, subject to verification 
of the defect or malfunction and proof of the date 
of purchase. 

There is no other express warranty. This warranty 
does not apply:  
• If the product has been modified from its original 
condition;  
• If the product has not been used in accordance 
with directions and instructions in the user 
manual;  
• To damages or defects caused by accident, 
abuse, misuse or improper or inadequate 
maintenance;  
• To damages or defects caused by service 
or repair of the product performed by an 
unauthorized service provider or by anyone other 
than SAKI;  
• To damages or defects occurring during 
commercial use, rental use, or any use for which 
the product is not intended; 
• To damages or defects exceeding the cost of the 
product.  

SAKI Kitchen will not be liable for indirect, 
incidental, or consequential damages in 
connection with the use of the product covered by 
this warranty. 

This warranty extends only to the original 
consumer purchaser of the product and is not 
transferable to any subsequent owner of the 
product regardless of whether the product is 
transferred during the specified term of the 
warranty. 

This warranty does not extend to products 
purchased from unauthorized sellers. Saki 
Kitchen’s warranty extends only to products 
purchased from authorized sellers that are 
subject to Saki Kitchen’s quality controls and have 
agreed to follow its quality controls. 

All implied warranties are limited to the period of 
this limited warranty. 

This warranty gives you specific legal rights, 
and you may also have other rights which 
vary from state to state. Some states do not 
allow the exclusion or limitation of incidental or 
consequential damages, so the above limitation 
or exclusion may not apply to you. 

If you discover that your product is defective 
within the specified warranty period, please 
contact Customer Support via support@saki.us 
NOT dispose of your product before contacting us. 
Once our Customer Support Team has approved 
your request, please return the product with a 
copy of the invoice and order ID. 

Extend Your Warranty by 1 Year  
Register your product within 14 days of purchase 
at www.saki.us/pages/warranty to extend your 
1 - year warranty by an additional year.

Terms & Policy
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Customer Support
If you have any questions or concerns about your SAKI Tea Maker, 
please contact our helpful Customer Support Team.

*Please have your invoice and order ID ready before contacting Customer Support.

SAKI KITCHEN INC

Support Hours

2323 Main Street, Irvine, CA, 92614 
Email: support@saki.us 
Toll-Free: (844) 331-7333

Mon-Fri, 9:00 am - 6:00 pm PST/PDT
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Çay Makinesi
Kullanım Kılavuzu

Sorular, Merak Ettikleriniz?
Pazartesi - Cuma,

09:00 - 18:00 Pasifik Zaman Dilimi



Teşekkür Ederiz

Teknik Veriler

Ürününüzü Kayıt Ettirin
• saki.us/pages/warranty
• 1-844-331-7333
• Mobil cihazınızı kullanarak QR kodunu tarayın

                                                                                                         
Tea Maker, 1.75L
Model: SK-TM01

Güç Kaynağı AC 120V, 60Hz

Maksimum Güç 1500W

Kettle Kapasite 60 oz / 1.75 L

Demlik Kapasite 27 oz / 0.8 L

Sıcak Tutma Aralığı 94 - 96 °C

Boyutlar 8.5 x 7 x 14,5 in

Ağırlık 3.9 lbs / 1.8 kg
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Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları
Tüm talimatları okuyun. Bu güvenlik ve çevre kılavuzunu daha sonra da kullanmak için saklayın.
Kullanmadan önce lütfen bu güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun ve çay makinenizi talimatlara uygun 
şekilde kullanın. Bu güvenlik uyarılarına uyulması, ürünün güvenli ve uygun kullanımı, kullanıcı veya 
başkaları için tehlikeyi önlemek ve maddi hasara sebep olmamak için gereklidir.

• Sıcak yüzeylere dokunmayın. Cihazı tutamağından 
tutun. 
• Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmalara karşı 
korunmak için su ısıtıcısını, kabloyu veya fişi suya veya 
başka bir sıvıya batırmayın. 
• Makine kullanımda değilken ve temizlemeden 
önce fişi prizden çıkarın. Parçaları takmadan veya 
çıkarmadan önce soğumaya bırakın. Tüketici 
hizmetlerine başvurun. 
• Yaralanmalara neden olabileceğinden, üçüncü 
taraflardan temin edilen yedek parçaları veya 
aksesuarları kullanmayın. 
• Hasarlı bir kablosu ya da fişi olan veya arızalanmış 
ya da herhangi bir şekilde hasar almış hiçbir cihazı 
çalıştırmayın. Tüketici hizmetlerine başvurun. 
• Dış mekânda kullanmayın.. 
• Sıcak gaz veya elektrikli ısıtıcıların üzerine veya 
yakınına cihazınızı koymayın. Sıcak gaz veya elektrikli 
ısıtıcıların üzerine veya yakınına veya ısıtılmış bir fırına 
koymayın. Fişi her zaman önce cihaza takın, ardından 
kabloyu duvar prizine takın. Cihazı “OFF” (KAPALI) 
konumuna getirdikten sonra fişi duvar prizinden 
çıkarın. 
• Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaçla 
kullanmayın. Sadece evde kullanım içindir. 
• Su ısıtıcınızı bu kılavuzda açıklanandan başka bir 
amaçla kullanmayın. 
• Ticari kullanım için değildir. Sadece evde kullanım 
içindir. 
• Yanıkları ve kişisel yaralanma riskini önlemek için, 
çay makinenizde sıcak su veya çay taşırken çok 
dikkatli olun. 
• Elleriniz nemli veya ıslaksa cihaza veya fişine 
dokunmayın. 
• Açmadan önce su ısıtıcısını taban ünitesi üzerine 
düzgün bir şekilde yerleştirin. 
• SU ISITICISI BOŞKEN ÇALIŞTIRMAYIN: Su ısıtıcısının 
altına yerleştirilmiş ısıtma elemanı otomatik bir 
güvenlik tertibatıyla korunur. Su ısıtıcınız yanlışlıkla 
doldurulmadan ısıtılırsa veya kaynamasına izin 
verilirse, otomatik güvenlik tertibatı devreye girecek, 
cihaz soğuyacak ve sonra kapanacaktır. Bu durumda, 
su ısıtıcısını fişten çekin, soğuk suyla doldurun, ısıtıcı 
tabana yerleştirip prize takmadan önce birkaç dakika 
bekleyin. 
• Su ısıtıcısını yalnızca verilen ısıtıcı taban ünitesiyla 
kullanın. 
• Teslim edilen taban ünitesi üzerinde başka bir su 
ısıtıcı veya teslim edilen su ısıtıcısını başka bir taban 
ünitesi üzerinde kullanmayın. Sadece orijinal, birlikte 
gelen çifti kullanın. 
• Su ısıtıcısını kullandıktan sonra, kapağı kaldırmadan 
önce su ısıtıcısı soğuyana kadar bekleyin. 

• Demleme aşamalarında kapak kaldırılırsa haşlanma 
kaynaklı yanıklar meydana gelebilir. Su ısıtıcısı aşırı 
doldurulursa, kaynar su dışarı fışkırabilir. 
• Su ısıtıcınızı asla üzerinde demlik olmadan veya 
kapak kapalı olmadan kullanmayın. 
• Çay makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutun. Isı 
kaynaklarından veya sıvıdan uzak, düz, stabil, ısıya 
dayanıklı bir yüzeyde kullanın. Su ısıtıcısı yalnızca 
birlikte verilen taban ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır. 
• Uyarı: Konnektörün üzerine su dökülmesinden 
sakının. 
• Uyarı: Yanlış kullanımdan kaynaklanan potansiyel 
yaralanma. 
• Su kaynarken kapağı kaldırmayın.

• Bu cihazın polarize bir fişi vardır (bir uç diğerinden 
daha geniştir). Elektrik çarpması riskini azaltmak için 
fişin kutuplu bir prize sadece tek bir yönde takılması 
amaçlanmıştır. Fiş prize tam oturmazsa fişi diğer 
şekilde deneyin. Hala tam yerleşmiyorsa kalifiye 
bir elektrikçi çağırın. Hiçbir şekilde fişi değiştirmeye 
çalışmayın. 
• Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Elleriniz 
ıslak veya nemliyken güç kablosunu takmayın veya 
ünite kumandalarını çalıştırmayın. 
• Su ısıtıcınız sadece 120V, 60 Hz elektrik sistemleriyle 
kullanılmalıdır. Başka bir priz türüne takmayın

• Olası buhar hasarını önlemek için, kullanım sırasında 
su ısıtıcının ve demliğin ağzını duvarlardan veya 
dolaplardan uzaklaştırın. 
• Kendi altlığından başka bir yere koyacaksanız, 
yüzeylerin zarar görmesini önlemek için ısıtıldıktan 
sonra su ısıtıcısının altında koruyucu bir ped kullanın. 
• Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak 
için, alt kapağı tabandan çıkarmayın, taban ünitesi 
veya su ısıtıcısını herhangi bir şekilde sökmeyin. 
Cihaz içinde kullanıcıların müdahale edebileceği bir 
parça yoktur. Onarım sadece yetkili servis personeli 
tarafından yapılmalıdır. Taban ünitesin veya su 
ısıtıcısının açılması, bir yıllık garantinin geçersiz 
kalmasına neden olacaktır.

Genel Güvenlik

Kaynama Sırasında

Fiş ve Kablo

Bu güvenlik ve çevre kılavuzunu daha sonra da kullanmak için saklayın.
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SAKI Çay Makineniz
A
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C

E

G

E

B

F

C

G
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H

Demlik/Su Isıtıcısı Kapağı

Çay Makinesi Su Isıtıcısı

Demlik/Su Isıtıcısı Kapak Tutamağı

Lastik Su Isıtıcısı Tutamağı

Çay Makinesi Demliği

Kontrol Paneli

Lastik Demlik Tutamağı

Çay Makinesi Su Isıtıcısı Taban Ünitesi

B

D

F

H
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Control Panel Diagram
A

B

C

D

E

Açma/Kapama Düğmesi

Başlatma/Durdurma Düğmesi

Sıcaklık Ekranı

Sıcak Tutma Aktif Simgesi

Kaynama Aktif Simgesi

A BC D

E
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İlk Kullanımdan Önce

Deneme Çalıştırması

Çay makinenizi açmadan ve kullanmadan önce 
lütfen bu güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun. 

1. Herhangi bir ambalaj malzemesini, promosyon etiketlerini ve bandı su 
 ısıtıcısından çıkarın ve uygun bir şekilde atın.

2. Çay makinesi su ısıtıcısı taban ünitesini ve çay makinesi su ısıtıcısını düz bir 
 zemin üzerine yerleştirin. 

3. Çay makinesinin su ısıtıcısını MAKSİMUM 1.75 L (7 su bardağı) hattına kadar 
 suyla doldurun. 

4. Demliği su ısıtıcısının üzerine koyun. Su ısıtıcının üzerinde demlik veya kapak 
 olmalıdır, yoksa ısıtma işlemi devam edecektir.

5. Çay makinesi su ısıtıcısı taban ünitesinin prize takılı olduğundan ve çay 
 makinesinin taban ünitesi üzerine tam olarak yerleştiğinden emin olun. 

6. Isıtma işlemini başlatmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın.

7. Kaynama işlemi tamamlandığında, ilk ısıtma suyunu dökün ve bu işlemi 
 bir kez daha tekrarlayın. 
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Çay Makinenizi Tanıyın

Kontrol Paneli Ekranı & Çalıştırma Düğmeleri

1. Sıcaklık Ekranı

2. Güç Açma/Kapama: 3. Başlatma/Durdurma:

1. Sıcaklık Ekranı
Canlı Sıcaklık Okuması: Çay suyu ısıtıcısı tabana yerleştirildiğinde, sıcaklık göstergesi 
içerideki suyun mevcut sıcaklığını gösterecektir. Isıtma işlemi başlatıldığında, sıcaklık 
göstergesi ilerlemeyi izlemek için suyun mevcut sıcaklığını gösterecektir.

2. Güç Açma/Kapama:
Çay makinesi su ısıtıcısını açmak için basın. Basıldığında kontrol paneli otomatik olarak 
açılacaktır. Çay makinesi su ısıtıcısını kapatmak için tekrar basın ve basılı tutun.

3. Başlatma/Durdurma:
Isıtma işlemini başlatmak için basın. Isıtmayı durdurmak için tekrar basın.

Otomatik Kapatma:
Çay makinesi su ısıtıcısı 3 saat hareketsiz kaldıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Note: Ekran ile su sıcaklığı arasında +/- 3°F fark olabilir.

Not: Sıcaklık göstergesini Fahrenheit’tan Santigrat’a değiştirmek için, GÜÇ AÇMA/KAPAMA 
ve BAŞLATMA/DURDURMA düğmelerine aynı anda 2 saniye basılı tutun.
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Çay Makinenizin Kullanımı

Not: Çay makinesini sessize almak için, 
BAŞLAT/DURDUR düğmesini 3 saniye 
basılı tutun. Cihazın sessizde olduğunu 
göstermek için, sıcaklık ekranında 
     simgesi okunacaktır

Note: Su ısıtıcısını SADECE suyla doldurun.
BAŞKA sıvıları ısıtmayın veya kaynatmayın.

Su ısıtıcısını açmak için güç kablosunu 
prize takın. Prize takıldığında kontrol paneli 
otomatik olarak açılır.

Açma

Çay makinesi su ısıtıcısı 3 saat hareketsiz 
kaldıktan sonra otomatik olarak 
kapanacaktır. Manuel olarak kapatmak için, 
GÜÇ AÇMA/KAPAMA düğmesini 3 saniye 
basılı tutun.

Kapama
Otomatik sıcak tutma, çay makinesinin bir 
ısıtma işleminden sonra 3 saat boyunca 
varsayılan sıcaklığı koruma yeteneğidir. Çay 
makinesi kaynama sıcaklığına ulaştığında, 
su ısıtıcısı bip sesi çıkarır ve otomatik olarak 
devreye girer ve sıcak tutar. Sıcak tut 
fonksiyonu etkinleştiğinde, kırmızı ışık halkası 
titreşim etkisine başlayacaktır. 

Otomatik Sıcak Tutma

Çay makinesi su ısıtıcısının ısıtma işlemi 
başlarken yetersiz suyu varsa, çay makinesi 
su ısıtıcısı aşırı ısınmadan ve hasara 
neden olmaktan korumak için otomatik 
olarak kapanacaktır. Çay makinesi bip 
sesi çıkaracak ve sıcaklık göstergesinde su 
ısıtıcısının boş olarak kaynadığını göstermek 
için “NO WATER” (SU YOK) yazacaktır. 
Yeniden doldurmadan önce su ısıtıcısını en 
az 10 dakika soğumaya bırakın.  

Boş Kaynatma Koruması

1. Çay makinesi su ısıtıcısının taban 
 ünitesini prize takın. Su ısıtıcısını istenilen 
 miktarda su ile doldurun. Demliği su 
 ısıtıcısının üzerine koyun ve su ısıtıcısını 
 taban ünitesine yerleştirin. 

2. Isıtma işlemini başlatmak için 
 BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın. Isıtma 
 işleminin başladığını göstermek için, 
 kırmızı ışık halkası yanacak ve sıcaklık 
 göstergesi yükseldikçe mevcut sıcaklığı 
 gösterecektir.

3. Su arzulanan sıcaklığa ulaştığında, su 
 ısıtıcısı bip sesi çıkaracak ve otomatik 
 olarak sıcak tutma işlevini açacaktır. 
 Su ısıtıcısı sıcaklığı 3 saate kadar 
 muhafaza edecektir.

Suyu Isıtma
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Temizlik ve Bakım

Uyarı: Çay makinesi su ısıtıcısını veya 
su ısıtıcısı taban ünitesinı ASLA suya 
batırmayın.

Uyarı: Kimyasal veya aşındırıcı 
temizleyicileri dahili veya harici olarak 
kullanmayın.

1. Su ısıtıcınızı fişten çekin ve temizlemeden 
 önce soğumasını bekleyin. 

2. Su ısıtıcısını ve taban ünitesinı yumuşak 
 nemli bir bezle silin.  

3. Elektrik prizinin kuru tutulduğundan 
 emin olun. 

4. Her kullanımdan sonra tüm parçaları 
 kurulayın.

Su ısıtıcısı düzenli olarak kireç çözme 
işlemine tabi tutulmazsa düzgün çalışmaz. 
Düzenli kireç giderme, su ısıtıcısının ömrünü 
artırarak suyun daha hızlı ve daha az 
enerjiyle kaynamasını sağlar.   
 
Kireçlenme, sudaki kirliliklerin, özellikle sert 
suyun neden olduğu mineral birikintilerinin 
doğal olarak meydana gelen bir sonucudur. 
En iyi performans için, su ısıtıcısını her 
4-8 haftada bir veya içinde kireç birikintisi 
olduğunda kireçten arındırın.  
 
Kireç giderme, özellikle su ısıtıcıları için 
tasarlanmış bir kireç giderme çözeltisi ile 
çözümlemebilir. Kireç çözelti paketindeki 
talimatları takip edin

VEYA

1. Su ısıtıcısını eşit miktarda su ve beyaz 
 sirke ile doldurun. 

2. 30 dakika bekletin.

3. Çözeltiyi atın ve su ısıtıcısını temiz suyla 
 iyice durulayın.

4. Tüm tortular çıkarılana kadar bu işlemi 
 tekrarlayın. 

Kireç Çözme
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Sorun Giderme Rehberi

• Güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun. 
• Güç kablosunu farklı bir prize takın. 
• Gerekirse devre kesiciyi sıfırlayın/Evin sigortasını kontrol edin.

Su ısıtıcısı taban ünitesi çalışmıyor.

• Aşırı ısınma kontrolü devreye girmiş olabilir. Su ısıtıcısını soğumaya bırakın. 
• Su ısıtıcısının taban ünitesine tam olarak oturduğundan emin olun.

Çay makinesi su ısıtıcısı ısıtmıyor.

• Çay makinesi su ısıtıcısı tabanı çok fazla kireç kaplanmış. 
Su ısıtıcısını kireçten arındırmak için 10. sayfadaki kireç giderme talimatlarına bakın.

Çay makinesi su ısıtıcısı,
hedef sıcaklığa ulaşmadan önce kapanıyor.

• Çay makinesi su ısıtıcısının içinde yetersiz miktarda su vardır. Su ısıtıcısını 
en az 10 dakika soğumaya bırakın, ardından en az 0.5 L işaretine kadar oda 
sıcaklığında su ekleyin ve ısıtma işlemini yeniden başlatın.

• Halihazırda minimum 0.5 L işaretine kadar su doldurulmuşsa, lütfen 
support@saki.us adresinden Tüketici Hizmetlerine e-posta gönderin.

Sıcaklık Göstergesi Mesajları:
No Water (Su Yok)

23



Sınırlı Bir Yıllık Garanti

Ürün Tea Maker Kettle

Model SK-TM01

Kendi referansınız için sipariş numaranızı ve satın alma 
tarihinizi not almanızı tavsiye ederiz.

Sipariş No

Satın Alma Tarihi

Saki Kitchen Anonim Şirketi, bu ürünü orijinal satın 
alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle, normal 
kullanım ve koşullar altında orijinal ve kalitede 
olduğunu garanti eder.

Saki Kitchen, garanti süresi boyunca bizim 
tercihimize bağlı olarak, malzeme veya işçilikteki 
herhangi bir kusuru onarmayı veya satın 
alma tarihinin kanıtına ve kusur veya arızanın 
doğrulanmasına tabi olarak ücretsiz olarak eşit bir 
ürün sağlamayı kabul eder. 

Bunların dışında ilave bir garanti 
bulunmamaktadır. Bu garanti aşağıdaki durumları 
kapsamaz:  
• Ürün orijinal durumundan değiştirilmişse;

• Ürün kullanma kılavuzundaki bilgilere ve 
talimatlara uygun kullanılmamışsa;

• Kaza, kötüye kullanım, yanlış kullanım veya yanlış 
veya yetersiz bakımdan kaynaklanan hasar veya 
kusurlara;

• Yetkisiz bir servis sağlayıcı veya SAKI dışında 
herhangi biri tarafından gerçekleştirilen ürünün 
servis veya onarımından kaynaklanan hasar veya 
kusurlara;

• Ticari kullanım, kiralama kullanımı veya ürünün 
maksadı dışında herhangi bir kullanımından 
meydana gelen hasar veya kusurlara;

• Ürünün maliyetini aşan hasar veya kusurlara.

Saki Kitchen, bu garanti kapsamındaki ürünün 
kullanımıyla bağlantılı dolaylı, arızi veya sonuç 
olarak ortaya çıkan hasarlardan sorumlu 
olmayacaktır.

Bu garanti sadece ürünün orijinal  alıcısını 
kapsar ve ürünün belirtilen garanti süresi 
içinde başkasına transfer edilip edilmediğine 
bakılmaksızın ürünün sonraki sahibine 
devredilemez.

Bu garanti, yetkisiz satıcılardan satın alınan 
ürünleri kapsamaz.

Saki Kitchen’ın garantisi sadece Saki Kitchen’ın 
kalite kontrollerine tabi olan ve kalite kontrollerine 
uymayı kabul eden yetkili satıcılardan satın alınan 
ürünleri kapsar.

Tüm zımni garantiler bu sınırlı garantinin süresi ile 
sınırlıdır.

Bu garanti size özel yasal haklar verir ve eyaletten 
eyalete değişen başka haklara da sahip 
olabilirsiniz.

Bazı eyaletler, kaza sonucu oluşan hasarların veya 
nedensel hasarların kısıtlanmasına ya da dışarda 
bırakılmasına müsade etmez, bu durumda 
yukarıda yer alan sınırlandırma ve istisna sizin için 
geçerli olmayabilir.

Ürününüzün belirtilen garanti süresi içinde arızalı 
olduğunu fark ederseniz, lütfen support@saki.us 
adresinden Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçin 
ve bizimle iletişime geçmeden önce ürününüzü 
imha ETMEYİN.

Tüketici Hizmetleri Ekibimiz talebinizi onayladıktan 
sonra, lütfen ürünü fatura ve sipariş belgesinin bir 
kopyasıyla birlikte iade edin.

Garantinizi 1 Yıl Uzatın  
1 yıllık garantinizi bir yıl daha uzatmak için 
ürününüzü satın aldıktan sonraki 14 gün içinde 
www.saki.us/pages/warranty adresinden 
tescil ettirin.

Garanti Şartları ve Uygulama
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Tüketici Hizmetleri
SAKI Çay Makinenizle ilgili herhangi bir sorunuz veya merak ettiğiniz 
konu varsa, lütfen Tüketici Hizmetleri Ekibimizle iletişime geçin.

*Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçmeden önce lütfen fatura ve sipariş numaranızı hazırlayın.

SAKI KITCHEN INC

Çalışma Saatleri

2323 Main Street, Irvine, CA, 92614 
Email: support@saki.us 
Toll-Free: (844) 331-7333

Pazartesi - Cuma, 09:00 - 18:00 Pasifik Zaman Dilimi
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Sorular, Merak Ettikleriniz?
Pazartesi - Cuma, 09:00 - 18:00 Pasifik Zaman Dilimi

support@saki.us | (844) 331-7333


