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   كلي شرح

  

  در پوش  .1
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  مخزن آب .2
  پايه .3
  گرم كنندهصفحه  .4
  قوري .5
  يقور دسته .6
  يپوش قور در .7
  مجراي آب .8
  يشها و صفحه نما دكمه .9

  مهم 
  :هنگام استفاده از وسايل الكتريكي رعايت نكات ايمني زير الزم است

 پيش از استفاده از دستگاه، اين دفترچه راهنما را به طور كامل مطالعه كنيد.  
 ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهيد.  
 براي جلو گيري از شوك الكتريكي از فرو بردن سيم ،دو شاخه و دستگاه در آب و ساير مايعات جدا خودداري كنيد.  
 هنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند نياز به مراقبت و توجه زياد است.  
  كنيد كنيد و يا پيش از تميز كردن حتما دستگاه را از برق خارج نمي زماني كه از دستگاه استفاده.  
  هنگامي كه سيم صدمه ديد . استفاده نكنيد ) در حالت غير طبيعي(هرگز دستگاه را با دو شاخه و يا سيم آسيب ديده

  .بايد توسط نزديكترين نمايندگي مجاز تعويض شود
 از آويزان شدن سيم روي لبه ميز و يا از قرار گرفتن آن بر روي سطوح داغ جلوگيري كنيد.  
 اموري كه براي آن طراحي نشده است استفاده نكنيد از اين دستگاه براي.  
 از لوازم جانبي توصيه نشده استفاده نكنيد زيرا موجب صدمه به شما و دستگاه مي شود.  
 طراحي نشده است ،اين دستگاه براي افرادي كه توانايي جسمي و ذهني و تجربه كم دارند.  
 اطمينان حاصل كنيد كه كودكان با دستگاه بازي نكنند.  
 هرگز سيم را زير دستگاه قرار ندهيد.  
 اين دستگاه براي مصارف خارج از منزل تعبيه نشده است.  
 اين دفترچه را نگهداري كنيد.  
 اين دستگاه فقط براي مصارف خانگي ساخته شده است.  
  دستگاه آب نريزيدهنگامي كه دستگاه روشن است ، داخل.  
 داغ است ياربس ، صفحه گرم كننده هنگام كار كردن دستگاه.  
 يدسرد استفاده كنتازه و پر كردن مخزن آب فقط از آب  براي. 
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  دو شاخه را بگيريدفقط براي خارج كردن دو شاخه از پريز، سيم را نكشيد. 
 قوري را بر روي دستگاه هاي ديگر استفاده نكنيد. 
 ا براي مصارف ديگر استفاده نكنيدقوري ر. 
 وري استفاده نكنيدبا مشاهده هر گونه نشانه ي ترك از ق. 
 دستگاه را بر روي سطوح صاف و هموار قرار دهيد. 
 نگذاريد در صورت خالي بودن قوري آن را روي صفحه گرم كننده.  

  دكمه ها

  

  خاموش/ دكمه روشن): (ON/OFF   
 دستگاه در حالت آماده باش قرار مي ، فشار دهيدرا ON/OFF) (خاموش/ روشن  بعد از وصل كردن دستگاه به پريز برق ،دكمه

  .شروع به كار مي كند دستگاهدكمه گيرد و با فشار دادن مجدد 
  .با فشار دادن اين دكمه اگر دستگاه در حال كار كردن باشد از كار مي ايستدو همچنين  

فشار دهيد تنظيم هاي  را دو بارو روشن خاموش اگر دكمه  و زماني كه كار نمي كند، داراي برنامه است هنگامي كه دستگاه
   .لغو مي شودبرنامه 
 ثبت كردن(SET):به كار مي رود ها براي تنظيم ساعت و برنامه.  
 ساعت(HOUR) :نگه داريددكمه را اگر  ، اضافه مي شودبه زمان يك ساعت  ، ان اين دكمه را فشار دهيدهر زم 

  .تغيير مي كندبه سرعت ساعت 
  دقيقه(MIN) :  دقيقه  نگه داريد دكمه رااگر  ، اضافه مي شودبه زمان دقيقه  يك ، زمان اين دكمه را فشار دهيدهر

  .تغيير مي كندبه سرعت 

  فحه نمايشص
 شدن مي  خاموش و روشن شروع بهدهد و  را نشان مي 00:00 ساعت ،نمايشصفحه  :هنگام وصل به پريز برق

 .مقدار آن تغيير نمي كند ليكند و
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 نمي شودخاموش و روشن  ،ساعت ليدهد و را نشان مي 00:00ساعت ، صفحه نمايش: آماده باش حالت. 

 صفحه نمايش ،ساعت بعد از تنظيم.نمايان مي شوددر صفحه نمايش  اين شكل براي تنظيم ساعت :ساعت 
 .دهد ساعت را نشان مي

  برنامهبعد از تنظيم . نمايان مي شوددر صفحه نمايش اين شكل براي ثبت برنامه به دستگاه :برنامهثبت ،
 .مي شودروشن دهد و چراغ نشانگر آبي  ساعت را نشان مي صفحه نمايش

  از بعد. نمايان مي شوددر صفحه نمايش اين شكل براي ثبت زمان اتمام كار دستگاه  :اتمام كارثبت زمان 
  .مي شودروشن  دهد و نشانگر آبي  ساعت را نشان مي صفحه نمايش ،ثبت زمان اتمام كار

 به طور پيوسته و  اين شكل كندمي صفحه گرم كننده شروع به گرم كردن  زماني كه: وضعيت گرم كردن

 .مي شود روشن و نشانگر قرمزنمايان مي شود  در صفحه نمايش يكنواخت
 ت، در صورتي كه دست خود را بر روي دكمه ه اسساعت 24 بازهدستگاه به صورت پيش فرض در  :نمايشگر زمان

و در قسمت گوشه بااليي  ساعته قرار مي گيرد 12 بازهدر ساعت   xx :23بعد از گذراندن ساعت  ساعت نگه داريد
 .داده مي شود نشان  ”PM“يا بعد از ظهر” AM“صبح  زمان سمت راست

  بعد از گذراندن  را بر روي دكمه ساعت نگه داريددر صورتي كه دست خود ساعته قرار داريم  12هنگامي كه در بازه
 .ساعته قرار مي گيرد 24ساعت در بازه  ،بعد از ظهر xx :11ساعت 

 روش كار
خاموش / دكمه روشن .دهد را نشان مي ”00:00“ ساعت صفحه نمايش دستگاه را به برق بزنيد ،:حالت آماده باش  .1

) (ON/OFF را نشان مي دهد ولي ”00:00“ساعت كه  .آماده باش در آيددستگاه به حالت تا  فشار دهيد را
  .خاموش و روشن نمي شود

  (MIN) و دقيقه (HOUR)ساعت  هاي دكمهاز  با استفاده و سپس را فشار دهيد (SET)دكمه ثبت: تنظيم زمان  .2
فشار را  (SET)ثبت دكمه بار به طور متوالي 3ثانيه دكمه اي را فشار ندهيد يا  5اگر بعد از  . زمان را تنظيم كنيد

  .كند و از برنامه خارج مي شود مي ذخيره تنظيم شده را در حافظه خود دهيد ، دستگاه ساعت
 هاي دكمهو سپس با استفاده از فشار دهيد را  (SET)ثبت  دكمه بار 2: زمان شروع به كار خودكار ثبت برنامه .3

(HOUR)  و),(MIN  بار  2ثانيه دكمه اي را فشار ندهيد يا  5اگر بعد از .را تنظيم كنيد به كار دستگاه زمان شروع
 كند و از مي ثبتشروع به كار را در حافظه خود ساعت فشار دهيد ، دستگاه  را  (SET) ثبت دكمه به طور متوالي
به شما نشان كار را به زمان شروع فشار دهيد را  (SET)ثبت  دكمه بار 2اگر . برنامه خارج مي شود وضعيت تنظيم



 COM-90W-411 قهوه جوش 

5 

دهد و  صداي بيب ميدستگاه برسد  شروع به كار داده شده به دستگاه  هنگامي كه زمان به زمان . خواهد داد
دقيقه  120بعد از  تنظيم نشده باشد  ،اتمام كاراگر زمان .نشانگر قرمز روشن مي شودكند و  ميكار شروع به 
در حالت سپس  ،صداي بيب  بيب مي دهدبار  16دستگاهموقع در اين  قرمز خاموش مي شود نشانگردستگاه و 

  .و برنامه قطع مي شود آماده باش قرار مي گيرد
 دكمه سپس با فشار دادن، به طور متوالي فشار دهيد  را (SET) ثبت دكمه بار 3:زمان اتمام كار دستگاهثبت برنامه  .4

دقيقه تنظيم  99الي  1ان را مي توانيد بين زم( توانيد زمان پايان كار دستگاه را مشخص كنيد مي (MIN) دقيقه
فشار دهيد ، دستگاه به طور را  (SET) ثبت دكمه بار 1يا  و ار ندهيدثانيه دكمه اي را فش 5اگر بعد از . )كنيد 

را  (SET) ثبت دكمه بار 3اگر  .و از برنامه خارج مي شود ثبت مي كند در حافظه خود زمان پايان كار را خودكار
دستگاه به زمان شروع به كار خودكار  زماني كه ،دهد  را نشان مي دستگاه زمان خاموش شدن خودكار فشار دهيد

 پس از طي زمان تنظيم شده اتمام كار گرم شدن دستگاه وفعال مي شود ، عمليات خاموش شدن خودكار  برسد
 ماده باشحالت آ دردستگاه  سپس،مرتبه بيب بيب مي كند  16قرمز خاموش مي شود و نشانگر  متوقف مي شود و

  .قرار مي گيرد
     

 خاموش مي شود خودكاربه طور  ساعت دكمه اي را فشار ندهيد دستگاه   2 اگر تا. 

  استفاده يناز اول قبل
آب از تمام ، هنگامي كه  دهيدانجام ) بدون قهوه(آب تازه  را با مرتبه عمل جوشاندن 3- 2، خوبطعم  با داشتن قهوه براي

 عمل ينسپس دوباره ا وقفه داشته باشد يقهدق 5مدت  بهدستگاه  يداجازه ده. يدرا خاموش كن خروجي گذشت ، دستگاهمجراي 
  .يدرا تكرار كن

  درست كردن قهوه
كمتر و از مقدار  حداقليزان ماز  مخزن آب داخلمقدار كه  يدحاصل كن يناناطم.يدآب به مقدار الزم آب پر كن مخزنداخل  

مخزن آب  يتوان از رو يتعداد فنجان ها را مميزان الزم آب براي  .يدفقط از آب سرد و تازه استفاده كن .نباشد يشترب حداكثر
  .خواند
  .در صافي بريزيدقهوه به مقدار الزم .  قرار دهيد  در محل خود  را 1x 4 اندازه به يكاغذ صافي
  .شوداز آب  يخال يفتمام شود و ق يدنتا مراحل دم كش يدصبر كن.يدرا روشن كن دستگاه
  .الزم استهر فنجان  يبرا ،گرم قهوه 6تا 5 ينب بزرگ يفنجان ها براي
 يقهدق 5مدت  به و حداقل يد،لطفاً دستگاه را خاموش كن يددوباره قهوه درست كن يدخواه يو م يدقهوه درست كرده ايك بار  اگر

  .بقيه مراحل را انجام دهيديد و سپس دوباره مخزن آب را پر كن وقفه دهيد
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  رسوب زدايي
  .به شرح زير جرم گيري كنيدنياز است كه دستگاه را در فواصل زماني معين  ،براي داشتن كار كرد بهينه دستگاه

  
 تاقرار دارد  سمت راست مخزن كه ،مخزن را با توجه به نشانگر آب .باز كنيد را مخزن شدر پو: كردن مخزنپر  .1

 . آب و رسوب زدا پر كنيد زحداكثر ا ميزان
ميلي ليتر سركه استفاده  500گرم اسيد سيتريك و يا از  50يا از  بسته بندي آماده وبراي رسوب زدايي مي توان از  .2

 .كرد
  .بايد قوري را در صفحه گرم كننده قرار دهيد:قبل از رسوب زدايي  .3
  .ه خواهد شدبر روي نمايشگر نشان داد ”00:00“ .را به برق وصل كنيد  هدو شاخ .4
  . مي توانيد عمل رسوب زدايي را آغاز كنيد) ON/OFF(روشن /دكمه خاموش فشار دادن دو مرتبهبا  .5
 15به مدت و  از برق خارج كنيد خاموش و يك فنجان از محلول فوق به درون قوري دستگاه را ريختن پس از .6

  .دقيقه صبر كنيد
  .ون مخزن خالي شودتا كل محتويات در نيدسپس دوباره دستگاه را روشن ك .7
و اين عمل  دور بريزيدآب داخل قوري را .راه اندازي كنيد )بدون قهوه (را فقط با آب  و سپس آن دستگاه را شسته .8

 .را تا سه مرتبه تكرار كنيد

  كردن تميز
  .يدبرق خارج كن يزآن را از پر ، كردن دستگاه يزقبل از تم هميشه
  .يدگاه دستگاه را داخل آب فرو نبر هيچ
  .يدكن يزتم مرطوب دستگاه را با دستمالبدنه 

  .ييدبشو يندهبا آب گرم و ماده شو يدتوان يرا م يفو ق يو صافقوري 
  

  حفاظت از محيط زيست
  .شما مي توانيد به حفاظت از محيط زيست كمك كنيد

  .ل دهيدزماني كه عمر دستگاه شما به پايان رسيد آن را به نزديك ترين محل زباله هاي الكتريكي تحوي
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 يك سال ضمانت نامه
اين دستگاه به مدت يك سال از تاريخ خريد، داراي ضمانت , در صورت رعايت كردن نكات ايمني و مراقبتي طبق دستور العمل 

  .است 

  شرايط كاالي داراي ضمانت
 اعتبار اين ضمانت نامه تا تاريخ قيد شده بر روي كارت خواهد بود.  
  كارت به صورت جداگانه ارايه مي شود(ضمانت  دفترچهداشتن كارت يا(  
  توسط كارشناسان شركت اقدام به تعمير خواهد شد شرايط ضمانتكاالي معيوب تنها پس از تست و تاييد.  

  موارد خارج از ضمانت
  نداشتن كارت ضمانت يا دفترچه .1
  مخدوش بودن شماره سريال و برچسب .2
هر گونه ضربه فيزيكي، خرابي باطري ،شكستگي، خراشيدگي، سوختگي قطعات الكترونيكي كاال در اثر نوسانات  .3

  برق ،تاب برداشتن و زنگ زدگي 
  خرابي ناشي از رعايت نكردن ،دستورات در دفترچه راهنما  .4
  انجام هر گونه تعميرات و دستكاري توسط افراد غير مجاز  .5

  نكات مهم
 بدون هيچ گونه رسيدگي به مشتري باز گردانده مي شوند 2و1ند كاال هاي مشمول ب  
  باطل خواهد شد 5،4،3،2ضمانت كاال هاي مشمول بند.  
  مشتري ارسال براي حمل كاال تا تعميرگاه به عهده خريدار است و تحت هيچ شرايطي كاال به صورت غير حضوري

  .نخواهد شد
  ناپذير ممكن است زمان تعمير كاال طوالني شودبه دليل محدوديت هاي وارداتي و شرايط اجتناب.  
 كاال تحت هيچ شرايطي تعويض نمي گردد. 
 تحت هيچگونه شرايطي قطعه و لوازم يدكي به مشتري داده نخواهد شد. 
 بجز تعطيالت رسمي( شنبه الي چهارشنبه روز هاي 15:00الي  9:30زمان پاسخ گويي( 
 021 - 22890168: تلفن خدمات پس از فروش تهران  
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  :موارد زير بايد توسط فروشنده پر شود در غير اين صورت فاقد اعتبار است

  

  :نام فروشنده 

  :تاريخ 

  :مهر و امضا 

  


