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  نشانگر آب .8
  پايه .9

  چراغ نشانگر .10
  مهم

 پيش از استفاده از دستگاه دفتر چه راهنما را به طور كامل مطالعه كنيد  
 ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهيد  
 دستگاه هاي ديگر استفاده نكنيد ين دستگاه برايا از پايه  
 موجب صدمه به دستگاه مي شود ،چوناز خشك كار كردن دستگاه جلو گيري كنيد  
 از برق خارج كنيد هنگامي كه از دستگاه استفاده نمي كنيد آن را  
 آن بر روي سطوح داغ جلو گيري كنيد قرار گرفتن روي لبه تيز ميز و از از آويزان شدن سيم  
 پس از فعال شدن قطع كننده . دستگاه ،دستگاه مجهز به قطع كننده خودكار برق است  در صورت خشك كار كردن

  بايد صبر كنيد تا دستگاه سرد شود
 دسترسيبه آن  كودكانو  اطمينان حاصل كنيد كه كتري بر روي يك سطح هموار و مستحكم قرار داشته باشد 

  نداشته باشند
 در آب و ساير مايعات جدا خود داري كنيد لكتريكي از فرو بردن سيم ،دو شاخه و دستگاهبراي جلو گيري از شوك ا  
 هنگام ريختن آب جوش احتياط الزم را به عمل آوريد  
 هنگام باز كردن درب كتري داغ و ريختن آب احتياط الزم را به عمل آوريد  
 دارد نياز به مراقبت و توجه زياد هنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند  
 از دست زدن به سطوح داغ خودداري كنيد و فقط از دسته استفاده كنيد  
 احتياط الزم را به عمل آوريد هنگام جابجايي كتري با آب داغ  
 نگذاريد كودكان با دستگاه بازي كنند  
 استفاده نكنيد زيرا موجب صدمه به شما و دستگاه مي شود از لوازم جانبي توصيه نشده  
 ش آمد يا بالفاصله پس از عمل كليد از بخار دهانه پرهيز كنيدهنگاميكه آب به جو  
 زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد حتما دستگاه را از برق بكشيد. 
  پيش از تميز كردن و جدا كردن بگذاريد دستگاه خنك شود.  
 دست  ا ممكن استزيردر را باز نكنيد ،هنگام جوشيدن آب .هميشه اطمينان حاصل كنيد كه در كتري بسته است

  .سوزدبشما با بخار آب 
 هنگامي كه سيم اصلي . استفاده نكنيد  يا در حالت غير طبيعي و هرگز دستگاه را با دو شاخه و يا سيم معيوب

  .تعويض شود معيوب شود بايد توسط نزديكترين نمايندگي مجاز يا يك متخصص
 تفاده نكنيدطراحي نشده است اس از اين دستگاه براي اموري كه براي آن.  
 كتري را فقط بر روي پايه تعبيه شده براي آن قرار دهيد.  
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 كتري مي شودآب از  سر ريز شدن هنگام جوشيدن باعث،اگر كتري بيش از حد مجاز از آب پر شود  
 ساخته شده است اين دستگاه فقط براي مصارف خانگي  
 ند طراحي نشده استاين دستگاه براي افرادي كه توانايي جسمي و ذهني و تجربه كم دار  
  
  ين دستورالعمل را نگهداري كنيدا

  براي اولين استفاده

  .دو بار كتري را پر از آب كرده بجوشانيد و دور بريزيد كهبراي اين كار كنيد براي اولين بار بهتر است كه كتري را تميز 
  طرز استفاده

و كتري را به ميزان  ر دادن دكمه در باز كنيدآن را از روي پايه برداريد و درب آن را با فشا،براي پر كردن كتري .1
باشد كتري پيش  از حد مجاز اگر آب از كمتر. }عالمت) 7/1(حد  حداكثرتا ) 5/0(حد حداقلبين { آب كنيد  دلخواه

  .خاموش مي شودبه طور خودكار  از جوش آمدن 
 قبل . دهانه به بيرون فوران مي كند  از جوش كتري را بيش از حد مجاز پر نكنيد چون بعد از جوش آمدن آب:نكته

  .از بسته بودن در كتري اطمينان حاصل كنيداز روشن كردن 
  .قرار دهيد بر روي پايه برق را كتري .2
 .كليد را فشار دهيد تا چراغ نشانگر روشن شود سپس عمليات جوش آغاز مي شود،دو شاخه را به برق وصل كنيد  .3

شما مي توانيد با بلند كردن كتري در هر لحظه به .اموش مي شودبا جوش آمدن آب ،كتري به طور خودكار خ
  عمليات جوشيدن آب خاتمه دهيد

 در آن كامال محكم  همچنين برود و نو پاييمي تواند در مسيرش باال  دستگاه اطمينان حاصل كنيد كه كليد:نكته
  .خودكار خاموش نمي شود كتري به صورت ، در صورت باز ماندن در و يا وجود مانع در مسير كليد.شودمي 

  .داخل آن آب بريزيد سو سپكتري را از روي پايه برداريد زماني كه كتري روي پايه قرار دارد ،داخل آن آب نريزيد  .4
ثانيه دستگاه  20تا  15اجازه دهيد براي استفاده مجدد .تا وقتي كه كليد را فشار ندهيد كتري شروع به كار نمي كند  .5

  .كتري استفاده نمي كنيد آن را بر روي پايه اش قرار دهيد زماني كه از .خنك شود 
 هنگامي كه از دستگاه استفاده نمي كنيد آن را از برق خارج كنيد:نكته.  

بايد  خودكارپس از فعال شدن قطع كننده . دستگاه ،دستگاه مجهز به قطع كننده خودكار برق است  در صورت خشك كار كردن
  .صبر كنيد تا دستگاه سرد شود

  تميز كردن 
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 هميشه قبل از تميز كردن دستگاه را از برق خارج كنيد.  
 در آب و ساير مايعات جدا خود داري كنيد از فرو بردن سيم ،دو شاخه و دستگاه  
 از يك دستمال مرطوب استفاده كنيد و از مواد خورنده و ساينده براي تميز كردن  ،براي تميز كردن بدنه دستگاه

  دستگاه استفاده نكنيد
  رسوب زدايي كتري

 جهدر 50(را در يك ليتر آب گرم )در ايران مي توانيد از جرم گير مليكا استفاده كنيد(بسته جرم گير: جرم گير  .1
 .دقيقه صبر كنيد 30سپس . حل كنيد و داخل كتري بريزيد) سانتيگراد

  .دقيقه صبر كنيد 15پس گرم اسيد سيتريك به آن اضافه كنيد س 50يك ليتر آب را جوش آوريد و :اسيد سيتريك .2
  .ساعت رها كنيد 1درجه پر كنيد آن را بجوشانيد و كتري را بمدت  8ميلي ليتر سركه  500كتري را با : سركه سفيد .3

  .مرتبه اين كار را تكرار كنيد 5مايع را خارج كرده و كتري را با آب تميز بشويد و 
  .ريك و غيره استفاده نكنيداز جرم گير هاي ديگري مثل اسيد فورميك ، اسيد سولفو:مهم

  .كرده بجوشانيد و دور بريزيدز آب اپس از جرم گيري دوبار كتري را پر 
  حفاظت از محيط زيست

زماني كه عمر دستگاه شما به پايان رسيد آن را به نزديك ترين محل .شما مي توانيد به حفاظت از محيط زيست كمك كنيد
  .زباله هاي الكتريكي تحويل دهيد
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 سال ضمانت نامه يك

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.  
  رت جداگانه ارايه مي شودكارت به صو(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
و سوختگي قطعات الكترونيكي كاال در  هر گونه ضربه فيزيكي، شكستگي، خراشيدگي، تاب برداشتن، زنگ زدگي .3

  اثر نوسانات برق
  خرابي ناشي از رعايت نكردن به 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 2و1كاال هاي مشمول بند  
  باطل خواهد شد 5،4،3،2مشمول بند ضمانت كاال هاي.  
  مشتري ارسال براي حمل كاال تا تعميرگاه به عهده خريدار است و تحت هيچ شرايطي كاال به صورت غير حضوري

  .نخواهد شد
 به دليل محدوديت هاي وارداتي و شرايط اجتناب ناپذير ممكن است زمان تعمير كاال طوالني شود.  
 ي گرددكاال تحت هيچ شرايطي تعويض نم. 
 بجز تعطيالت رسمي( شنبه الي چهارشنبه روز هاي 15:00الي  9:30زمان پاسخ گويي( 
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  :در غير اين صورت فاقد اعتبار استموارد زير بايد توسط فروشنده پر شود 

  

  :نام فروشنده 

  :تاريخ 

  :مهر و امضا 
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 ياداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


