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  مهم

  :تهنگام استفاده از وسايل الكتريكي رعايت نكات ايمني زير الزم اس
 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.  
 هستند نياز به مراقبت و توجه زياد است هنگامي كه كودكان نزديك دستگاه.  
 زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد و يا پيش از تميز كردن حتما دستگاه را از برق خارج كنيد.  
  هنگامي كه سيم صدمه ديد بايد . استفاده نكنيد ) در حالت غير طبيعي(هرگز دستگاه را با دو شاخه و يا سيم معيوب

  .گي مجاز تعويض شودتوسط نزديكترين نمايند
 از آويزان شدن سيم روي لبه ميز و يا از قرار گرفتن آن بر روي سطوح داغ جلوگيري كنيد.  
 از اين دستگاه براي اموري كه براي آن طراحي نشده است استفاده نكنيد.  
 از لوازم جانبي توصيه نشده استفاده نكنيد زيرا موجب صدمه به شما و دستگاه مي شود.  
 براي افرادي كه توانايي جسمي و ذهني و تجربه كم دارند طراحي نشده است اين دستگاه.  
 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. 
  براي تميز كردن آن از پاك كننده .خارج كرده و سپس با يك دستمال مرطوب تميز كنيددستگاه را از بسته بندي

  .هاي خانگي و اشيا زبر استفاده نكنيد
 تمام برچسب و كاغذهاي الحاقي را از محصول جدا كنيد.  
 اطمينان حاصل فرماييد كه ولتاژ دستگاه با ولتاژ محل استفاده مطابق باشد.  
 قبل از استفاده از كتري نو ،كتري را به مقدار حداكثر مجاز پر از آب كرده ، . پر نكنيد كتري و قوري را بيش از حد

  .را جوشاند ، آب را دور ريخته و كتري را با آب سرد بشوييد دو يا سه مرتبه  آن
 يديتفاله و قوري را به دقت بشو صافي.  
  با دقت مطالعه كنيدرا قبل از استفاده نكات زير  
  در خارج از خانه از آن استفاده نكنيد . يك سري تجهزات محافظتي و تطبيق دهنده مي باشداين دستگاه شامل:  
 را در داخل ماكروويو استفاده نكنيد) مواد حاوي فلز( كتري و قوري.  
  را ببنديد كتري و قوريهميشه در.  
 جوشيدن در خود گرما را آب  پس از . هنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند نياز به مراقبت و توجه زياد است

  .آب گرم خطرات زيادي دارد توجه داشته باشيد كهبراي زمان  قابل توجهي نگه مي دارد 
 كتري و قوري را در جايي كه حرارت مستقيم است قرار ندهيد.  
 زماني كه كتري روي پايه قرار دارد روي آن آب نريزيد.  
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 براي آن تعبيه شده استفاده كنيد اي كه كتري را فقط با پايه.  
 زماني كه كتري بيش از حد پر شده باشد هنگام جوشيدن سرريز مي شود.  
 ،تازه شستشو دهيد گرمكتري را با آب  داخلبعد از مصرف.  
 و ماده ديگري در كتري نريزيد كتري حرارت دهيدر فقط آب را د.  
 قوري خالي را روي صفحه گرم كننده نگذاريد.  
  ديگري به جاي قوري مخصوص استفاده نكنيداز ظرف.  
 بين صفحه گرم كننده و قوري چيزي قرار ندهيد.  
 قوري را با احتياط حمل كنيد زيرا شكستني است.  
  كنيد دقتزماني كه كتري و يا بدنه قوري داغ است. 
 آب جوش هميشه داراي .زماني كه كتري يا قوري پر و يا داغ بودند از حمل آن ها بروي پايه خودداري كنيد: هشدار

  .خطر است
  عمل از اين وسيله استفاده كرد و در صورت خراب شدن و صدمه ديدن ناشي از استفاده نادرست البايد طبق دستور

  .نخواهد بودپذيرفته  هيچ گونه مسئوليتي 
  درباره چاي

چاي به ) برگ خرد شده و خاك برگ چايبرگ كامل ، (تمام انواع چاي از گونه گياه كامليا مي باشند ولي طعم ، نوع و كيفيت 
  .است طمرتب) خشك كردن برگ و عمل آوري(محل رويش و روش تهيه

 از برگ هاي كهنه چاي تهيه شده كه ابتدا برگ را پيچيده بعد خشك كرده سپس آن را تخمير كرده :چاي سياه
جا افتاده و رنگ دلخواه مي  به طعم)براي چاي تركي و روسي زمان بيشتري نياز است(دقيقه دم كردن 5با .اند

   .رسيد
 تنها .براي جلوگيري از تخمير چاي آن را ابتدا خشك سپس پيچيده و خرد كرده و حرارت ماليم مي دهند:چاي سبز

  .داراي مقداري تلخي و رنگي روشن است.دقيقه دم كردن آن مي توان به طعم مطلوب رسيد 3با 
  چايOolong )دقيقه به طعمي  7با . ي سياه است كه مقدار كمي تخمير مي شودچاي مابين چاي سبز و چا):چيني

  .ماليم تر و رنگي روشن تر از چاي سياه مي رسد
اضافه كنيد و يا اينكه پس از ) چاي هندي يا چاي سيالن(در صورت نياز مي توانيد شير در فنجان ريخته و سپس به آن چاي

  .ر اضافه كنيدبه آن ليمو و شك) چاي سبز يا چاي معطر(ريختن چاي
  دستور العمل استفاده

  آماده كردن قوري

  .سيم چاي ساز را به پريز برق متصل كنيد .1
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  .را فشار دهيد  براي روشن كردن صفحه گرم كننده قوري دكمه  .2
  .تفاله را آزاد كرده صافيدر قوري را برداشته و  .3
  .دهيدقوري را بر روي صفحه گرم كننده قرار  .4
  كردن چايدم 

بعد از جوش آمدن آب . به عالمت حداكثر و حداقل كتري توجه كنيد.در كتري را باز كرده و در آن آب بريزيد .5
 .به صورت خودكار قطع مي شود،كتري 

 .برگ هاي چاي بريزد تفاله صافيداخل  .6
پس قوري را روي ،سدر داخل آب قرار گيرند كامال زماني كه آب جوش آمد داخل قوري آب ريخته تا برگ ها چاي .7

 .كشدبصبر كنيد تا چاي دم .دهيد صفحه گرم كننده قرار

  گرم نگهدارنده خودكار

 .را نشان مي دهد 80صفحه نمايش عدد را فشار دهيد  دكمه  .8

  .درجه سانتيگراد تنظيم كنيد 90تا  70دما را از  يا با استفاده از دكمه  هاي   .9
  .ساعت ادامه پيدا مي كند و سپس بطور خودكار  خاموش مي شود 6عملكرد گرم نگهداري تا  .10
صافي را برداريد و چاي را سرو ه و يا چاي را سرو كرد،صافي تفالهشما مي توانيد با . حاال چاي شما آماده است .11

 .كنيد
 .تا گرم بماند دهيدقوري را بر روي صفحه گرم كننده قرار  .12

  نگهداري و شستشو

  بكشيد برق پريزدو شاخه را از هميشه اول.  
 كتري و پايه را براي تميز كردن در آب فرو نبريد.  
 ت و شوينده براي تميز كردن استفاده نكنيد زيرا پايه و كتري را با دستمال نمناك تميز كنيد از مواد زبر و سخ

  .صدمه بزندبه دستگاه ممكن است 
 اين عمل باعث جلوگيري از تشكيل رسوب مي شود.زماني كه از كتري استفاده نداريد آب در آن قرار ندهيد. 

  صافي كتري
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  .بطور منظم تميز كنيد تا آب به راحتي خارج شودرا  صافي
 دهنه كتري آن را از لبه متحرك آن بكشيد براي خارج كردن صافي  از.  
 بگذاريدچند ساعت در اسيد سيتريك يا سركه  در صورت نياز.يديبا برس آن را بشو.  
 صافي را در دهانه خروجي با فشار دادن  قرار دهيد. 
  قوري
 بشوييد ظرف شوييرا از قوري خارج كرده و آن را مثل ظرف شيشه اي با دست يا ماشين  صافي تفاله.  
 شوداستفاده  ظرف شوييماشين  ازبهتر است  .بايد به آرامي شسته شود صافي تفاله. 

  رسوب زدايي كتري
  بريزيدكتري  داخلحل كنيد و ) در سانتيگراد 50(را در يك ليتر آب گرم )مثل مليكا( بسته جرم گير: جرم گير. 

 .دقيقه صبر كنيد 30سپس 
 دقيقه صبر كنيد 15گرم اسيد سيتريك به آن اضافه كنيد سپس  50يك ليتر آب را جوش آوريد و :اسيد سيتريك.  
 ساعت رها كنيد 1جوشانيد و كتري را بمدت بدرجه پر كنيد آن را  8ميلي ليتر سركه  500كتري را با : سركه سفيد.  

  .مرتبه اين كار را تكرار كنيد 5مايع را خارج كرده و كتري را با آب تميز بشويد و 
  .مثل اسيد فورميك ، اسيد سولفوريك و غيره استفاده نكنيد يديگر هاي از جرم گير:مهم

  رفع اشكال

  .وصل شده است برق زماني كه دستگاه كار نكرد كنترل كنيد كه دو شاخه درست به پريز
 اگر كتري زود قطع شد 

د شود، كتري را دو دقيقه صبر كنيد تا سر 15. فعال شده باشد "خشك خودكار كتري  قطعآب جوش نيامده بود، ممكن است 
  )به قسمت باال مراجعه كنيد.(دوباره امتحان كنيد اگر مشكل حل نشد به جرم گيري نياز دارد سپسباره آب كرده 

كنيد كه دكمه آن در  كنترلاگر صفحه گرم كنند عمل نمي كرد 

.باشدحالت روشن 
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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
 قيد شده بر روي كارت خواهد بود اعتبار اين ضمانت نامه تا تاريخ.  
  جداگانه ارايه مي شودصورت كارت به (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
  ل و برچسبمخدوش بودن شماره سريا .2
هر گونه ضربه فيزيكي، شكستگي، خراشيدگي، تاب برداشتن، زنگ زدگي و سوختگي قطعات الكترونيكي كاال در  .3

  اثر نوسانات برق
  دستورات در دفترچه راهنما ،خرابي ناشي از رعايت نكردن  .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،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. 
 بجز تعطيالت رسمي( شنبه الي چهارشنبه روز هاي 15:00الي  9:30زمان پاسخ گويي(  
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