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  آشنای با قهوه جوش
  

  

  شرح
  در مخزن آب .١
  مخزن آب .٢
  نمایشگر ميزان آب .٣
۴  کليد خاموش و روشن .
۵  بدنه اصلی .
۶  شدر پو .

صفحه     کنندهگرم ٧.
٨  صافی  محورهنگهدارند .
٩  در قوری .
  دسته قوری .١٠
  شيشه قوری .١١
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  قبل از استفاده
اطمينان حاصل فرمایيد که ولتاژ دسـتگاه بـا ولتـاژ محـل اسـتفاده                •

  .مطابق باشد
  . مکان های گرم قرار ندهيددستگاه را در •
  .سيم دستگاه با سطوح داغ تماس پيدا نکند •
  .نگاه دازیددستگاه را از دسترس کودکان  •
  .از دستگاه،سيم و دو شاخه صدمه دیده استفاده نکنيد •
اگر سيم دستگاه صدمه دید باید توسـط نماینـدگی مجـاز تعـویض               •

  .شود
  .نکنيدرف خانگی دیگری استفاده امصبرای از این دستگاه  •
  .وقتی دستگاه روشن است آنرا آب نکنيد •
  . روشن است صفحه گرم کننده داغ است دستگاهوقتی •
  . کنيدهتازه استفاد سرد برای پر کردن مخزن آب از آب  •

  اولين استفادهقبل از 
 کـرده و آن را       پـر   آب تـازه    بـا   مرتبـه  ٣ تا   ٢دستگاه را   قهوه   بهتر   طعمبرای  

  )بدون قهوه.(جوش آورده
 دقيقه صبر ۵تمام آب دستگاه خارج شد دستگاه را خاموش کنيد و وقتی 

  .کنيد تا خنک شود و دوباره آین کار را از اول با آب تازه تکرار کنيد

  درست کردن قهوه
مقـدار فنجـان هـای آب را        .دبریزیـ به مقدار دلخواه آب در مخزن آب         •

 صـافی بـه     سپس یک عدد  .می توانيد روی نشانگر مشاهده کنيد     
 بدر دستگاه قرار داده و به مقدار دلخواه قهوه آسيا      را   ١×۴ اندازه

  .بریزیدشده در آن 
مرحلـه دم کـردن بـه پایـان          صبر کنيـد تـا       ،دستگاه را روشن کرده      •

  .برسد و صافی از آب خالی شود
 آسـياب شـده اسـتفاده        گـرم قـوه    ۵۶ فنجـان بـزرگ       هر عدد  برای •

   .کنيد
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  درست کردن قهوه پشت سر هم
اگر شما یک قوری قهوه درست کردید و می خواهيد دوباره قهوه درسـت           

  . سرد شوددستگاهدقيقه صبر کنيد تا ۵کنيد حداقل 
  .حاال دوباره مخزن آب را پر کنيد

   دستگاهتميز کردن
  .دي را از دو شاخه بکشزی اول پرشهيهم •
  .دستگاه را داخل آب نکنيد •
  .با دستمال نمناک دستگاه را تميز کنيد •
 شــوینده  مــوادری و صــافی را مــی تــوان در آب گــرم همــراه بــاقــو •

  . می توانيد در ماشين ظرفشویی آن را بشویدو یا.شست

  رسوب زدایی
  .به صورت مرتب قهوه جوش را جرم گيری کنيد •
از سرکه معمولی می توانيد برای جـرم گيـری دسـتگاه اسـتفاده               •

  .کنيد ولی در صافی را قهوه نریزید
 آن را   سـپس گذارید دستگاه فقط با آب کار کند        بعد از جرم گيری ب     •

بشورید بيشتر از دو مرتبـه ایـن عمـل را انجـام دهيـد تـا سـرکه و           
  .رسوب از آن خارج شود
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   سال ضمانت نامهکی
 نیـ ا,  طبق دسـتور العمـل       ی و مراقبت  یمنی کردن نکات ا   تی صورت رعا  در

نامـه   ضـمانت    ی دارا دیـ  خر خی سـال از تـار     کیـ  بمدت   قهوه جوش دستگاه  
  . است یگارانت
ــذکر ــی    :ت ــات ،بــی احتياطی،اســتفاده نادرســت و خراب شکــستگی قطع

  .ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد
غيـر مجـاز خطرنـاک اسـت و دسـتگاه از             تعمير دستگاه توسط افـراد    :تذکر

  .خارج خواهد شدگارانتی کليه خدمات شرکت و 
 صـورت فاقـد اعتبـار       نیـ  ا ريـ  توسـط فروشـنده پـر شـود در غ          دی با ری ز موارد

  :است 
  
  : فروشنده نام

   :خیتار

 : و امضا مهر
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