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Description

1.2

Kettle Body 

Water lever 
indicator

Kettle handle

Open lid button

Kettle lid

FilterTea pot lid

Open lid button

Tea pot 
handle

Keep warm 
heater

Kettle switch

Tray
Tray power switch
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در اين . كندجوشي دستگاه را خاموش مياگر بر حسب تصادف، كتري بدون آب به كار انداخته شود، محافظ ضد خشك-2
. آوري دوباره، بگذاريد كتري خنك شودحالت، پيش از ريختن دوبارة آب در دستگاه و جوش

. افي چاي را از قوري بيرون آوريد، چاي را در آن بريزيد و به درستي در جايش قرار دهيدص-سبد-3
. كتري آب را از روي پاية توان برداريد، سپس با احتياط آب جوش را در قوري بريزيد، بالفاصله درپوش قوري را ببنديد-4

. است سبب سوختگي شودهنگام ريختن آب جوش از كتري بسيار مراقب باشيد، آب جوش ممكن : توجه
 قرار دهيد تا چراغ نشانگر آن روشن شود، در اين حالت صفحة (ON)كليد روي پايه را بر روي موقعيت روشن -5

. توانيد از نوشيدن چاي لذت ببريدشود و ميدارنده فعال مينگهگرم
نگرفته باشد يا آبي در قوري نباشد، يا دارنده قرار جوشي، اگر قوري بر روي صفحة گرم نگهگيري از خشكبراي پيش: توجه

 قرار (OFF)ورشدن صافي در آن كافي نيست، كليد را بر روي موقعيت خاموش هنگامي كه آب درون قوري براي غوطه
. دهيد

دارنده را خاموش كنيد تا از جوشيدن چاي داري، صفحة گرم نگهنگه ساعت از عملكرد گرم1پس از گذشت حدوداً -6
. گيري شودپيش

. ساز خاموش است و دوشاخه به برق نيستكنيد، مطمئن شويد كه دستگاه چايهنگامي كه از قوري و كتري استفاده نمي: توجه

داري تميزكاري و نگه
. پيش از تميزكاري، دوشاخه را از برق بكشيد•
. گاه كتري و پاية توان يا سيم برق را در آب فرو نبريد؛ و نگذاريد خيس شوندهيچ•
. گاه در پاية توان آب نريزيديچه•
استفاده ) خورندة سطوح(هاي سايا كنندهگاه از پاكدار تميز كنيد؛ هيچاي نرم و نمكتري، پايه و قوري چاي را با پارچه•

. پس از استفاده از قوري، قوري را بشوييد و خشك كنيد تا بوي چاي مانده به خود نگيرد. نكنيد
. اي طبيعي تميز كنيدكنندهبا پاكصافي را بشوييد و آن را •

. ، چوبي، فلزي يا شيميايي استفاده نكنيد)خورندة سطوح (هاي ساياكنندهبراي تميزكردن بدنة كتري از پاك

هاي معدني زدودن پسماند
اما طعم . ندرسابندد، اين ماده به سالمتي شما آسيبي نميشدن آب شكل مياي رسوب است كه هنگام گرماكسيد كلسيم گونه
شود كه دوبار در سال دستگاه را رسوب زدايي توصيه مي. بايد رسوبات را به طور منظم بزداييدبنابراين، مي. دهدچاي را تغيير مي

. كنيد
: به روش زير عمل كنيد

يد تا هنگامي سپس كتري را به كار انداز.  تا حداكثر گنجايش آن پر كنيد2 به 1كتري را از مخلوط سركه و آب به نسبت -1
. شودكه به طور خودكار خاموش مي

كتري را از آب شير پر كنيد و .  ساعت در كتري بماند، سپس آن را دور بريزيد1آمده به مدت زمان بگذاريد محلول جوش-2
. مرحلة اول را تكرار نماييد
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توصيف اجزا

 ليتر7/1: گنجايش كتري
ليتر2/1: گنجايش قوري

پيش از استفاده از دستگاه 
شود كه كتري و قوري را پر از آب كنيد و دوبار بجوشانيد و آب كنيد، توصيه مياگر براي نخستين بار از دستگاه استفاده مي

. شويي بشوييد تا پسماندهاي مرحلة توليد دستگاه زدوده شونداي را با مايع ظرفقوري شيشه. آمده را تخليه كنيدجوش

دستگاهبه كار انداختن 
سپس به ميزان . براي پركردن كتري از آب، آن را از روي پاية توان جدا كنيد و با فشردن دكمة رهاننده، درپوش را باز كنيد-1

. توجه كنيد)  ليتر7/1(و حداكثر )  ليتر5/0(هاي حداقل هنگام ريختن آب هميشه به عالمت. دلخواه كتري را آب كنيد
پيش . عالمت حداكثر در كتري يا قوري آب نريزيد؛ ممكن است پس از جوشيدن، آب از دهانه به بيرون بپاشدبيش از : توجه

. از قراردادن كتري بر روي پاية توان، مطمئن شويد كه درپوش محكم بسته شده باشد
. ابتدا سيم برق را به سوكت پاية دستگاه وصل كنيد؛ سپس دوشاخه را به برق بزنيد-2
سپس عمل . كليد زير دستگيره را فشار دهيد؛ چراغ نشانگر روشن خواهد شد. ر روي پاية توان قرار دهيدكتري را ب-3

در صورت لزوم، براي جوشاندن . شودپس ازجوشيدن آب كتري به طور خودكار خاموش مي. شودجوشاندن آب آغاز مي
در طول فرايند جوشاندن آب، هر وقت كه خواستيد .  ثانيه صبر كنيد30خاموش /دوبارة آب، پيش از زدن دكمة روشن

. خاموش به سمت پايين، برق دستگاه را قطع كنيد/توانيد با فشاردادن كليد روشنمي
:توجه

اگر كليد گير كرده باشد يا درپوش باز . مطمئن شويد كه كليد مسدود نشده است و درپوش كتري محكم بسته شده است-1
. نخواهد شدمانده باشد، دستگاه خاموش 

3

كتريدنة ب

ميزان آبنشانگر 

كتريستة د

بازكردن درپوشكمة د

كتريرپوش د

قوريرپوش دافيص

 بازكردن درپوشكمةد

قوريستة د

فحةص
دارندهنگهگرم

كتريخاموش/روشنليدك

سيني
خاموش سيني/روشنليد ك
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 هشدارهاي مهم ايمني
ارد عمل شده، برق و) جوشيدندر برابر خشك(در غير اين صورت، تمهيدي ايمني در كتري . كتري را بدون آب روشن نكنيد•

.كندكتري را قطع مي
. يدساز را در هيچ مايعي فرو نبرسيم برق، دوشاخه، خود كتري، يا بدنة چاي•
.كندگيري ميگيري رسوبات بر روي المنت پيشاين كار، از شكل. كنيد، نگذاريد آب در كتري بماندهنگامي كه از كتري استفاده نمي•
. براي تميزكاري، يا تعمير، هرگز المنت يا ديگر اجزاي دستگاه را جدا يا باز نكنيد•
.  پر كرد(MIN) و حداقل (MAX) حداكثر هايبايد مطابق با عالمتكتري و قوري چاي را حتماً مي•
. هاي بدون حفاظ قرار ندهيددار، يا شعلههاي فنكتري و قوري چاي را بر روي يا در نزديكي اجاق گاز يا برقي، بخاري•

. ازحد پر كنيد، آب جوش ممكن است سر بروداگر كتري را بيش: هشدار
. يريد، دقت كنيد؛ چون بدنة آن ممكن است بسيار داغ باشدگرا با دست مي) يا قوري(هنگامي كه دستة كتري •
. ، در زماني كه داغ هستند، دست نزنيد)يا قوري(ساز يا بدنة كتري دقتي مضاعف داشته باشيد تا به صفحة چاي•
. ي وجود داردجا نكنيد؛ زيرا هميشه خطر سوختگهساز را جابزماني كه كتري و قوري پر از آب و چاي هستند، هرگز چاي: هشدار•
. پس از هر بار استفاده، كتري را آب بكشيد و تنها آب تميز و تازه را براي جوشاندن در كتري بريزيد•
. در كتري، فقط آب بجوشانيد•
. دارنده بماندنگهگاه، پس از استفاده، نگذاريد قوري چاي خالي بر روي صفحة گرمهيچ•
.دارنده قرار ندهيدنگهروي صفحة گرمهيچ گونه ظرف ديگري را، جز قوري چاي، بر •
رساندن به سيني يا قوري كردن يا جوشاندن آب سرد استفاده نكنيد تا از آسيبدارنده براي گرمنگههيچگاه از صفحة گرم•

. داشتن چاي استاين صفحه تنها براي گرم نگه. گيري شوداي پيششيشه
در اين . كند ميجوشي به طور خودكار دستگاه را خاموشزيد، محافظ ضد خشكي كتري را بدون آب به كار اندااگر به طور تصادف•

. حالت، پيش از پركردن و جوشاندن آب، بگذاريد كتري خنك شود
 و از تماس ستگاه، به سطوح داغ آن دست نزنيدجاكردن دهنگام جابه. هميشه دستگاه را بر روي سطحي صاف و پايدار قرار دهيد•

. ون آن بپرهيزيدبا مايعات داغ در

هاويژگي
كتري
. زيبا، ظريف و كم حجم است- 
. جوشاندآب را در چند دقيقه مي- 
. كندهنگام جوشيدن آب، به طور خودكار برق دستگاه را قطع مي- 
. جوشي استداراي محافظ ضد خشك- 
.، مطمئن و ايمن با طراحي منحصر به فردداراي القاگر جريان- 
. تميزكاري آن آسان است- 
. داراي سيم برق با كاربري آسان است- 
. شودچراغ داخلي كتري، هنگام عملكرد آن روشن مي- 
. دارينگهچراغ نشانگر عملكرد گرم- 
قوري 
طراحي ظريف / اي ضد اسيد و ضد حرارتبدنة شيشه- 
صافي ضدرنگ، تميزكاري آسان - 
داري با چراغ نشانگر عملكرد گرم نگه- 
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