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DEUTSCH

Tee Station
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Beleuchtung während des Kochvorgangs
Kontaktstift Teekaane (Rostfreier Edelstahl)

Beleuchtung während der Warmhaltefunktion
9
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Elektronisches Bedientafel Warmhalteplatte

(LCD)
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ENGLISH

Tea Station
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Electronic Control panel keep warm plate

 Illumination lights during kettle operation
Illumination for keep warm function  10

  9

75

(Stainless Steel)

LCD
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ESPAŇOL

Estación de té
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Iluminación para mantener la función de 
caliente

Descripción 

Luz iluminadora durante la operación de tetera9
10

Clavija de contacto de la jarra (Acero inoxidable)

(LCD)
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هاي فني داده
TS 1060: مدل

 هرتز50– ولت 240- 220: توان مصرفي
 وات 2200-1850: آور جوشتوان

 وات 55: دارندهتوان صفحة گرم نگه
I: ردة محافظتي
IP X0: مقولة محافظت
 ليتر 7/1: آور آبگنجايش جوش

 ليتر5/1: ايگنجايش قوري شيشه

. ي در طراحي محصول و اشتباهات چاپي محفوظ استحق تغييرات فنّ

ها گواهينامه

.  كنترل شده و مورد تأييد قرار گرفته استTüv Südاين دستگاه به وسيلة 

EC/89/336الكترومغناطيسي حادية اروپايي مربوط به سازگارياين دستگاه با رهنمودهاي ات
(EMC) 73/23و رهنمود ولتاژ پايين به شمارة/EC(LVD)مطابق است  .

ت استفاده از مواد  مربوط به ممنوعيEC/2002/95 شماره ROHSاين دستگاه با رهنمود 
. خطرناك ويژه در تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي مطابق است

 مربوط به دور انداختن تجهيزات الكتريكي و EC/WEEE/2002/95اين دستگاه با رهنمود 
. الكترونيكي مطابق است
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هاي ديگري با ميزان توان دستگاه. ليتر است ميلي140خالي است يا آب آن كمتر از عالمت حداقل ) 3(اي قوري شيشه•
ابتدا دوشاخة دستگاه را از برق بكشيد، . شودشدن فيوز برق يا مدارشكن مياين مسئله سبب خاموش. اندزياد همزان فعال

. فيوز را دوباره روشن كنيد
 وسيلة كاركنان مركز بايد بهدر اين حالت، دستگاه مي. اگر فيوز اصلي پريده، در حالت عادي نشانة عملكرد ناقص است•

. ازفروش آزمايش شودخدمات پس

هشدار
خطر سوختگي 

بايد انجام تميزكاري تنها هنگامي مي. پيش از تميزكاري، دوشاخه را از برق بكشيد و بگذاريد دستگاه خنك شود
. آور خنك شده باشدشود كه جوش

خطر
گرفتگي خطر مرگ ناشي از برق

.  تماسي دستگاه را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريدةآور يا پايگاه جوشهيچ

توجه 
خطر آسيب رساندن به دستگاه 

. آور را پوشانده است، دستگاه ممكن است آسيب ببينداگر رسوبات آهكي كف جوش

تميزكاري 
. رساندن به آن بپرهيزيدب آن را خم نكنيد و از آسيعمل كنيد؛آور آب با احتياط  لولة بخار داخل جوشهنگام تميزكاريِ•
 درصد 5حدوداً (از آب ليمو يا سركه استفاده كنيد . زدايي كردبايد رسوب بار استفاده، دستگاه را مي40 تا 20پس از هر •

). جوهر ليمو
. اندمطمئن شويد كه اجزاي فلزي دستگاه خشك•
بايد با آور را ميبدنة جوش. ه دقت آب بكشيدآور آب را با برسي نرم و دسته بلند تميز كنيد و بفضاي داخلي جوش•

. اي نرم خشك كرددار تميز كرد و سپس با پارچهابري نم/پارچه
. كننده تميز كنيد و كامالً آب بكشيداي را با اندكي مادة پاكقوري شيشه•
. رسانداستفاده نكنيد؛ اين كار به دستگاه آسيب مي) خورندة سطوح(هاي سايا كنندهاز پاك•

. دوشاخه را از برق بكشيد. كنيداگر از دستگاه براي مدت زماني طوالني استفاده نمي: توجه
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اي قوري شيشه
. را از قوري جدا كنيد) 4(صافي چاي •
. اي را در آن قرار دهيد يا چاي كيسه خشكچاي•
. اي قرار دهيدصافي را در قوري شيشه•
. بجوشانيد) 2(آور ر جوششده در باال، آب تازه را دبه روش توصيف•
. اي بريزيدآمده را در قوري شيشهآب جوش•

.  آب داغ، احتياط كنيد دستگاه محتويجا كردنديدگي هنگام جابهبراي پرهيز از آسيب: توجه
گر چراغ نشان. روشن شود)  الف1(دارنده بر روي پاية دستگاه را فشار دهيد تا صفحة گرم نگه)  الف1(خاموش /دكمة روشن•

. شوندپاية دستگاه روشن مي)  ب7(و نمايشگر ديجيتالي )  الف7(توان 
. داري را تنظيم كنيدنگه دماي گرم-+/ هاي با فشردن دكمه•
. دهدرا نشان مي)  ج7(و دماي واقعي )  د 7(به نوبت دماي تنظيمي )  ب7(نمايشگر •
 صفر به ترتيب بر روي نشانة عددگراد باشد، دو تي درجة سان85اي بيش از تا هنگامي كه دماي داخل قوري شيشه•

گراد، نمايشگر دماي واقعي داخل قوري را  درجة سانتي85تنها پس از كاهش دما به زير . شوندنمايشگر نمايش داده مي
. دهدنشان مي

. گراد با دماي واقعي فرق داشته باشد سانتي درجة5–يا + دماي نشان داده شده ممكن است •
. گراد تنظيم كرد سانتي درجة85 درجه تا 50توان از داري را مي گرم نگهيدما•
گرم شده )  الف1(دارنده نگهشود كه صفحة گرمتنها هنگامي روشن مي) 1(بر روي پاية دستگاه )  الف7(چراغ نشانگر توان •

. ز دماي تنظيمي باشدشود كه دماي آب درون ظرف كمتر اچراغ نشانگر توان تنها هنگامي روشن مي. باشد
چاي به وسيلة صفحة . بيرون آوريد) 3(اي را از قوري شيشه) 4(كني دلخواه، صافي چاي پس از مدت زمان دم•

. دارنده، گرم خواهد ماندنگهگرم
كه با وزن ) 8(اين صفحه داراي خار تماسي كوچكي است . شدن خودكار استدارنده داراي عملكرد خاموشصفحة گرم نگه•

ته كشيده  جدا شده باشد يا آب درون آنهاي از صفحاگر قوري شيشه. شوداي به سمت پايين كشيده ميوري شيشهق
شدن بيش از حد معمول و آسيب رساندن كند و از گرمآيد و دستگاه را خاموش ميباشد، اين خار به طور خودكار باال مي

. كندگيري ميبه دستگاه پيش
براي اين كار، هميشه از . اي براي گرم كردن يا جوشاندن آب يا مايعات سرد استفاده نكنيدهگاه از قوري شيشهيچ•

. استفاده كنيد) كتري(آور جوش

يابي دستگاه نقص عملكرد و عيب
. در صورت نقص عملكرد، هنگام استفاده از دستگاه، دوشاخه را از برق بكشيد

: ر افتاده است، لطفاً موارد زير را بررسي كنيددارنده از كاآور يا صفحة گرم نگهاگر جوش
. دستگاه به برق متصل شده است•
). بايد روشن باشدمي)  الف2(نشانگر توان بر روي كليد (روشن شده است ) 2(آور آب جوش•
ال بايد فعمي)  بLCD ) 7 نمايشگر صفحة(روشن است )  الف1( دارنده نگه گرمصفحة)  ه 7( خاموش /دكمة روشن•

. )باشد
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ديدگي براي پرهيز از آسيب-هشدار

. نگذاريد سيم برق دستگاه از لبة سطح كار آويزان شود-20

ها رساندن به دستگاه و دارايي براي پرهيز از آسيب-توجه

. پذير قرار دهيدنادستگاه را بر روي سطحي صاف و پايدار و اشتعال-21
. يد با آن در تماس باشدهنگامي كه دستگاه داغ است، سيم برق نبا-22
.  به طوري كه بتوانيد در مواقع ضروري به سرعت آن را از برق بكشيد؛بايد به راحتي در دسترس باشددوشاخه مي-23
حرارت خارجي ممكن است به . گاه دستگاه را در نزديكي شعلة گاز، سيني اجاق يا ديگر منابع گرمايشي قرار ندهيدهيچ-24

. دستگاه آسيب برساند
. گيردهاي ناشي از استفادة نادرست از دستگاه بر عهده نميگونه مسئوليتي در قبال آسيباً توجه كنيد كه سازنده هيچلطف

پيش از استفاده براي نخستين بار 

. اندبندي از سطح داخلي يا بدنة خارجي دستگاه جدا شدهلطفاً مطمئن شويد كه تمامي موارد بسته•
. هاي هشدار را نكَنيدبرچسببرچسب مشخصات دستگاه و •

ديدگي، دستگاه را به كار نيندازيد و با مركز در صورت وجود هرگونه آسيب. بودن وارسي نماييددستگاه را از نظر سالم: توجه
. ازفروش تماس بگيريدخدمات پس

. آب، قرار دهيد/را بر روي سطحي صاف و هموار و ضد گرما) 1(پاية دستگاه •
را تا عالمت حداكثر از آب پر كنيد؛ آب را گرم كنيد تا به جوش آيد، ) 1(آور آب پيش از استفاده براي نخستين بار، جوش•

 تميز كنيد تا هرگونه پسماند را با مايع شوينده معمولي) 3(اي قوري شيشه. آب را تخليه نماييد و اين كار را تكرار كنيد
. ده شودناشي از فرايند توليد دستگاه زدو

هاي استفاده دستورالعمل

) كتري(آور آب جوش
. فرو بريد؛ سپس دوشاخه را به برق بزنيد) 1( دستگاه را در سوكت برق پاية) 6( برق مسي•
درپوش را باز كنيد و آن را به ميزان دلخواه از آب )  ب2(را از پايه جدا كنيد، با فشاردادن دكمة رهاننده ) 2(آور آب جوش•

. نيدپر ك
. باشد)  ج2 () ليتر5/0(تر از عالمت حداقل تجاوز كند يا پايين)  ليتر7/1(آور نبايد از عالمت حداكثر سطح آب درون جوش•
خواهيد، توانيد از هر موقعيتي كه مياي، مي درجه360 سيستم چرخشي به دليل. قرار دهيد) 1(روي پايه آور را بر جوش•

. دهيددستگاه را بر روي پايه قرار 
. اي ايمن بسته شده باشدكردن دستگاه، درِ كتري به گونهمطمئن شويد كه پيش از روشن•
. شودرا به سمت پايين فشار دهيد؛ چراغ نشانگر روشن مي)  الف2(خاموش /كليد روشن•
. شود ميشود و چراغ نشانگر خاموشبه طور خودكار خاموش مي) 2(خاموش /كليد روشن. آيدآب به سرعت به جوش مي•
آور، صافي هنگام تميزكاري جوش. گيرداست كه پسماند رسوبات يا موارد مشابه را مي) 5(اي آور آب مجهز به صافيجوش•

. بايد از داخل به آرامي فشار دهيد و آن را بيرون آوريدرا مي
. و فرايند جوشاندن را آغاز كنيدرا دوباره فشار دهيد )  الف2(خاموش /آور سرد شد، كليد روشنهنگامي كه آب درون جوش•
. شودشود، كليد به طور خودكار خاموش ميآور از پايه جداآمدن آب يا هنگام جوشيدن، جوشاگر پيش از جوش•
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روش استفاده 
. اين دستگاه تنها براي استفاده در منزل در نظر گرفته شده است و براي استفاده تجاري مناسب نيست-1
. داشتن چاي يا موارد مشابه استفاده كردبايد براي جوشاندن آب و گرم نگهمياز اين دستگاه تنها -2

خطر براي كودكان 
. شود، بسيار مراقب باشيداگر از دستگاه در مجاورت كودكان استفاده مي-3
. دستگاه را از دسترس كودكان دور نگه داريد-4
. گيري شودهاي ديگر پيشطر خفگي يا آسيببندي را از دسترس كودكان دور نگه داريد تا از خموارد بسته-5

خطرات ناشي از برق 
ديدگي، در فضاي باز از دستگاه استفاده نكنيد و آن را در آب يا گرفتگي و آسيبسوزي، برقبراي پرهيز از خطر آتش-6

. مايعات ديگر فرو نبريد
تان مطمئن صات دستگاه با ولتاژ برق مصرفيشده در برچسب مشخبودن ولتاژ درجپيش از اتصال دستگاه به برق، از يكي-7

. شويد
. اي وصل كنيدشود كه دستگاه را به مدار الكتريكي جداگانه ميتوصيه-8
.  وصل كرد)ارت(بايد به پريز برقي با اتصال زميني مناسب دستگاه را تنها مي-9
. گاه براي قطع جريان برق دستگاه، سيم برق را نكشيد؛ دوشاخه را بكشيدهيچ-10
. هاي تيز تماس پيدا كندنگذاريد سيم برق دستگاه از سطح كار آويزان شود يا با سطوح داغ و لبه-11
گاه سعي نكنيد خودتان دستگاه را تعمير كنيد؛ و نيز در صورتي كه دوشاخه يا سيم برق آن آسيب ديده است، يا هيچ-12

آن را به مركز خدمات پس از . تگاه استفاده نكنيدديدگي، از دسكند يا در صورت هرگونه آسيبدستگاه درست كار نمي
. فروش تحويل دهيد

. شودنامة دستگاه مياعتبارشدن ضمانتتعمير دستگاه به دست افراد غيرمجاز سبب بي
: دوشاخه را از پريز بكشيد-13

كنيد؛ اگر از دستگاه استفاده نمي•
اگر هنگام عملكرد با مشكلي مواجه شديد؛ يا •
.ري دستگاهپيش از تميزكا•

سوزي آتش/ براي پرهيز از سوختگي-  هشدار

. گاه دستگاه روشن را به حال خود رها نكنيدهيچ-14
. پذير قرار ندهيدگاه دستگاه را در مجاورت منابع گرما يا بخار يا مواد اشتعالهيچ-15
. دجايي آن بسيار مراقب باشيلطفاً هنگامي كه دستگاه پر از آب داغ است، هنگام جابه-16
. كتري يا قوري را بيش از عالمت حداكثر گنجايش از آب پر نكنيد؛ آب داغ ممكن است به بيرون پاشيده شود-17
. شده به كار اندازيد ارايهرا تنها با پاية) كتري(آور آب جوش-18
 برق  ، دوشاخه را ازپيش از تميزكاريو  پس از استفاده .شدن دستگاه مطمئن شويدپيش از تميزكاري، از خنك-19

. بكشيد
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يف اجزا توص

 پاية تماسي دستگاه -1
دارنده نگهصفحة گرم)  الف1
آور آب محل اتصال برقي جوش)  ب1
)كتري(آور آب  جوش-2
خاموش با چراغ نشانگر /كليد روشن)  الف2
دكمة بااليي رهانندة درپوش كتري )  ب2
حداكثر/قلحدانشانگر ميزان آب )  ج2

اي  قوري شيشه-3
دكمة بازكردن درپوش قوري )  الف3
نشانگر ميزان آب )  ب3
 صافي چاي، جداشدني -4
آور  صافي ضدرسوبات براي جوش-5

) كتري(آب 
 سيم برق-6

 صفحة  الكترونيكي صفحة كنترل-7
دارنده نگهگرم
)استيل( خار تماسي قوري -8
كتري چراغ داخلي نشانگر عملكرد -9
داشتنچراغ نشانگر عملكرد گرم نگه-10

توصيف صفحة كنترل 

چراغ نشانگر توان )  الف7
(LCD)صفحة نمايشگر نماب )  ب7
چراغ نشانگر دماي واقعي )  ج7
چراغ نشانگر دماي تنظيمي )  د7
خاموش /دكمة روشن)  ه7
دكمة كاهش دما ) و7
دكمة افزايش دما )  ز7

2

ج2

 ب 7

 الف 7

 ج 7

د 7

 ه 7

ز 7 و 7 3

75

الف1

ب1

الف3

ب3

9

ب2

لفا2

3
56

4

7
810
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مشتري گرامي
توانيد هر نوع چاي را آماده با اين دستگاه مي. دهد كه از نوشيدن چاي لذتي وافر ببريداين دستگاه به شما اين امكان را مي

.  داريد يا فقط آب را بجوشانيدكنيد، چاي را گرم نگه

ها درآمدي بر اين دستورالعمل

حال، لطفاً به دقت اين دفترچه را بخوانيد و براي پرهيز از با اين . اين دستگاه مجهز به تمهيدهاي ايمني گوناگوني است
دفترچه را براي مراجعات بعدي . ها دستگاه را به كار اندازيدشده در اين دستورالعملشدن، به روش توصيفديدگي و زخميآسيب

.  تحويل دهيد دفترچه را نيز به آنها،ديدهدر صورتي كه دستگاه را در اختيار ديگران قرار مي. نگه داريد

:  راهنمارفته در دفترچهاصطالحات ايمني به كار
. هاي جدي و مرگبار استخطر آسيبدهندة، نشانخطرواژه
. ستها اموال و داراييزدن بهصدمهشدن و  خطر زخميدهندة، نشانهشدارواژه
. هاي سطحي استشدن و آسيب خطر زخميدهندة، نشانتوجهواژه
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