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  درباره چای
 ، نـوع و کيفيـت       طعمتمام انواع چای از گونه گياه کامليا می باشند ولی           

چـای بـه محـل رویـش و     ) برگ کامل ، برگ خرد شده و خاک بـرگ چـای       (
  . استطمرتب) خشک کردن برگ و عمل آوری(روش تهيه

از برگ های کهنه چـای تهيـه شـده کـه ابتـدا بـرگ را                 :چای سياه  •
 دقيقـه   ۵بـا   . آن را تخمير کرده انـد      پيچيده بعد خشک کرده سپس    

بـه  )برای چای ترکی و روسی زمان بيشتری نيـاز اسـت          (دم کردن 
   . جا افتاده و رنگ دلخواه می رسيدطعم

برای جلوگيری از تخمير چای آن را ابتدا خشک سـپس           :چای سبز  •
 دقيقـه دم  ٣تنهـا بـا     .پيچيده و خرد کرده و حرارت مالیم می دهند        

دارای مقـداری تلخـی و   . مطلوب رسـيد عمطکردن آن می توان به      
  .رنگی روشن است

چای مابين چای سبز و چای سـياه اسـت          ):چينی (Oolongچای   •
ی مالیم تر و    طعم دقيقه به    ٧با  . که مقدار کمی تخمير می شود     

  .رنگی روشن تر از چای سياه می رسد
چـای  (در صورت نياز می توانيد شير در فنجان ریخته و سپس به آن چـای              

چـای  (اضافه کنيد و یـا اینکـه پـس از ریخـتن چـای             )  یا چای سيالن   هندی
  .به آن ليمو و شکر اضافه کنيد) سبز یا چای معطر
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  شرح دستگاه

  

  پایه
  خاموش صفحه گرم کننده/کليد روشن .١

.٢ صفحه گرم کننده 
.٣ چراغ صفحه گرم کننده 

۴  کتری گرفتنپایه قرار .

۵ سيم  .
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  قوری
 در .۶
 دسته .٧
 محفظه تفاله .٨

 کتری
 در .٩
 و خاموشکليد روشن  .١٠
 نمایشگر ميزان آب .١١
 خروجی با صافی رسوب گير .١٢
 اتصال الکتریکی پایهمحل  .١٣

  قبل از استفاده
دستگاه را از بسته بنـدی خـارج کـرده و سـپس بـا یـک دسـتمال                    •

برای تميز کردن آن از پاک کننده های خـانگی و         .مرطوب تميز کنيد  
  .اشيا زبر استفاده نکنيد

  .محصول جدا کنيدتمام برچسب و کاغذهای الحاقی را از  •
اطمينان حاصل فرمایيد که ولتاژ دسـتگاه بـا ولتـاژ محـل اسـتفاده                •

  .مطابق باشد
قبل از استفاده از کتـری نـو        . کتری و قوری را بيش از حد پر نکنيد         •

،کتری را به مقدار حداکثر مجاز پر از آب کـرده ، دو یـا سـه مرتبـه                     
  .رد بشویيدآنرا جوشاند ، آب را دور ریخته و کتری را با آب س

  .يدیمحفظه تفاله و قوری را به دقت بشو •
  با دقت مطالعه کنيدرا قبل از استفاده نکات زیر  •
این دستگاه شامل یک سری تجهزات محافظتی و تطبيق دهنـده            •

  :در خارج از خانه از آن استفاده نکنيد . می باشد
  .ذکر شده در روی دستگاه استفاده کنيد مناسب فقط از ولتاژ  •
 شاخه ، کتری ، پایه را در داخل آب یا مایع دیگـری قـرار                سيم ،دو  •

  .ندهيد
را در داخــل مــاکروویو اســتفاده ) مــواد حــاوی فلــز( کتــری و قــوری •

  .نکنيد
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 یـا ضـربه خـوردگی        و در مواقع خرابی سيم ، دو شاخه ، دستگاه         •
دستگاه اقدام به تعمير دستگاه نکنيد و آن ار به تعمير کار مربوطه 

  .نشان دهيد

  :ين استفادهدر ح
   را ببندیدکتری و قوریهميشه در  •
باید توجه کرد که کـودک بـه        . مراقبت دقيق بزرگساالن الزم است     •

آب  پس از جوشيدن در خـود گرمـا          . زندنسيم یا چای ساز دست      
 توجه داشـته باشـيد کـه     را برای زمان  قابل توجهی نگه می دارد          

  .آب گرم خطرات زیادی دارد
  یی که حرارت مستقيم است قرار ندهيدکتری و قوری را در جا •
  .زمانی که کتری روی پایه قرار دارد روی آن آب نریزید •
  کتری را فقط با پایه برای آن تعبيه شده استفاده کنيد •
زمــانی کــه کتــری بــيش از حــد پــر شــده باشــد هنگــام جوشــيدن  •

  .سرریز می شود
  . تازه شستشو دهيدگرم کتری را با آب داخلبعد از مصرف، •
  . و ماده دیگری در کتری نریزیدکتری حرارت دهيدر ب را دفقط آ •
  .قوری خالی را روی صفحه گرم کننده نگذارید •
  .از ظرف دیگری به جای قوری مخصوص استفاده نکنيد •
  .بين صفحه گرم کننده و قوری چيزی قرار ندهيد •
  .قوری را با احتياط حمل کنيد زیرا شکستنی است •
  . کنيددقتداغ است زمانی که کتری و یا بدنه قوری  •

  بعد از استفاده
  .بکشيدبيرون هميشه اول پریز را از دو شاخه  •
زمانی که کتری یا قوری پر و یا داغ بودند از حمـل آن هـا                : هشدار •

  .آب جوش هميشه دارای خطر است.بروی پایه خودداری کنيد
عمـل از ایـن وسـيله اسـتفاده کـرد و در صـورت خـراب                 الباید طبق دستور    

 ه دیدن ناشی از استفاده نادرسـت هـيچ گونـه مـسئوليتی             شدن و صدم  
  .نخواهد بودپذیرفته 
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  دستور العمل استفاده

  آماده کردن قوری
.١  .سيم چای ساز را به پریز برق متصل کنيد 
برای روشن کردن صفحه گرم کننده قـوری دکمـه           

چــراغ روشــن خواهــد (زیــر دســته را فــشار دهيــد 
  .)شد

٢.

  .در قوری را برداشته و محفظه تفاله را آزاد کرده .٣
  .قوری را بر روی صفحه گرم کننده قرار داده .۴

   چای طعمباال بردن 
بـا  فـشار دادن      . مقدار کمـی آب در کتـری بریزیـد         .۵

  .دکمه، کتری روشن می شود
چــای مــورد عالقــه خــود را در محفظــه تفالــه قــرار  .

 .دهداده بعد محفظه تفاله را توی قوری قرار دا
۶

زمانی که آب جوش آمد داخل قوری آب ریخته تا برگ ها چـای در                
 داخل آب کامال قرار گيرند

٧.

  دم کردن چای
به عالمت حـداکثر و حـداقل      .در کتری را باز کرده و در آن آب بریزید          .

بـه صـورت خودکـار    ،کتری بعد از جوش آمدن آب  . کتری توجه کنيد  
آب ریختـه تـا     قطع می شود زمانی که آب جوش آمد داخل قـوری            

 .برگ ها چای در داخل آب کامال قرار گيرند

٨

٩ .صبر کنيد تا چای دم کشد .
  :برای چای ترکی و روسی

توانيد آب را در کتری جوش آوریـد        ی  زمانی که چای دم می کشد شما م       
  .سرو کنيد با چای راتا آن 

  گداشتن چایهسرو و گرم ن
فالـه  شـما مـی توانيـد بـا محفظـه ت          . حاال چای شما آمـاده اسـت       .١٠

 .چای را سرو کرده و یا با برداشتن
 .قوری را بر روی صفحه گرم کننده قرار داده تا گرم بماند .١١
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  تميز کردن و مراقبت
  

  . بکشيد برقپریزدو شاخه را از هميشه اول  •
  .کتری و پایه را برای تميز کردن در آب فرو نبرید •
ت و پایه و کتری را با دستمال نمناک تميز کنيد از مواد زبـر و سـخ    •

شوینده برای تميز کردن استفاده نکنيد زیرا ممکـن اسـت صـدمه             
  .بزند

ایـن عمـل    .زمانی که از کتری استفاده ندارید آب در آن قرار ندهيد           •
 .باعث جلوگيری از تشکيل رسوب می شود

  صافی کتری
  .بطور منظم تميز کنيد تا آب به راحتی خارج شود را صافی
 آن را از لبـه متحـرک آن   برای خـارج کـردن صـافی  از دهنـه کتـری          •

  .بکشيد
 چند ساعت در اسيد سيتریک      در صورت نياز  .يدیبا برس آن را بشو     •

  .بگذاریدیا سرکه 
 .صافی را در دهانه خروجی با فشار دادن  قرار دهيد •

  قوری
 را از قوری خارج کرده و آن را مثل ظرف شيـشه ای              همحفظه تفال  •

  .با دست یا ماشين ظرفشویی بشویيد
 ماشـين   از بهتـر اسـت      . باید به آرامی شسته شود     همحفظه تفال  •

 .شوداستفاده ظرفشویی 

  رسوب زدایی کتری
  :رسوب زدایی کتری از

ــد و   :اســيد ســيتریک  • ــر آب را جــوش آوری ــک ليت ــرم اســيد  ۵٠ی  گ
  . دقيقه صبر کنيد١۵سيتریک به آن اضافه کنيد سپس 

 درجـه پـر کنيـد       ٨ ميلی ليتر سرکه     ۵٠٠کتری را با    : سرکه سفيد  •
  . ساعت رها کنيد١جوشانيد و کتری را بمدت ب را آن

 مرتبه این کـار را تکـرار        ۵مایع را خارج کرده و کتری را با آب تميز بشوید و             
  .کنيد
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 مثـل اسـيد فورميـک ، اسـيد سـولفوریک و             ی دیگـر   های از جرم گير  :مهم
  .غيره استفاده نکنيد

  رفع اشکال
خه درسـت بـه     زمانی که دستگاه کار نکرد کنترل کنيد کـه دو شـا            •

 وصل شده است اگر درست بود چک کنيد که پریز سالم             برق پریز
  .است 

 اگر کتری زود قطع شد  •
o           قطـع خودکـار کتـری      "آب جوش نيامده بـود، ممکـن اسـت

 دقيقـه صـبر کنيـد تـا سـرد           ١۵. فعال شده باشد   " خشک
 دوباره امتحان کنيـد     سپسشود، کتری را دو باره آب کرده        

بـه قـسمت    .(رم گيری نيـاز دارد    اگر مشکل حل نشد به ج     
  )باال مراجعه کنيد

اگر صفحه گرم کننـد عمـل نمـی کـرد چـک کنيـد کـه دکمـه آن در حالـت                       
  .باشدروشن 
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   سال ضمانت نامهکی
ایـن  , در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دسـتور العمـل              

 بمـدت یـک سـال از تـاریخ خریـد دارای ضـمانت نامـه                 چـای سـاز   دستگاه  
  .نتی است گارا
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 
رت فاقـد اعتبـار     موارد زیر باید توسـط فروشـنده پـر شـود در غيـر ایـن صـو                 

  :است 
  

  :نام فروشنده 

  :تاریخ 

  :مهر و امضا 
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