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  . را با دقت بخوانيد راهنما دستورات اين،   سماور قبل از استفاده از"الطف  
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   سماورقطعات  
   

  درب سماور  -1
 برق سيم  -2
 سماور  -3
 كليد جوش  -4
 دستگيره  -5
 شير سماور  -6
 خاموش  / نشور اصلي كليد  -7
 نمايشگر روشن بودن و جوش آمدن سماور  -8
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مشخصات فني 
  

      هرتز 50  ~ولت    220-240 :ولتاژ 
   وات 1850 -2200 :رت دق

   ليتر8/2: ظرفيت 
  اتوماتيك : نحوه كنترل جوش 

  داراي دو ترموستات اتوماتيك : ايمني ترموستات 
     

   عمل را بطور كامل مطالعه الردستو اين " لطفاور ،ااستفاده مطلوب از سم      بمنظور 
   .نماييد      

  
  :      نكات ايمني 

خاموش /روشن  سماور خالي است يا استفاده نمي گردد كليد هنگامي كه •
  . سماور بايد در وضعيت خاموش باشد

در . كه كليد جوش روشن است قوري بايد روي سماور قرار گيردهنگامي  •
غير اينصورت كليد جوش پس از جوش آمدن خاموش نشده و وضعيت 

 . جوشيدن ادامه خواهد يافت 
  ) MAX(آب در سماور بايد بين سطح شير سماور و عالمت حداكثر مقدار  •

  پر شود ممكن است هنگام MAXبيشتر از حد چنانچه . باشد)  ليتر/.5/2-6(
 . همچنين آب كمتر از سطح شير سماور نباشد. جوشيدن سرريز شود 

پر كردن هنگام . پر كردن سماور هرگز آن را در آب غوطه ور نسازيدبراي  •
 .خاموش بايد خاموش باشد/ آب ، كليد روشن 

 . مايعات ديگري در سماور نريزيد ، آب از غير  •
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از چنانچه . سماور خود را به يك پريز اتصال به زمين وصل كنيدهميشه  •
سيار استفاده مي كنيد اطمينان حاصل نماييد كه اتصال به زمين دارد سيم 

برق را دور از سيم .  ميلي متر مربع باشد1و برش مقطعي سيم برق حداقل 
 . شعله آتش در آشپز خانه قرار دهيد 

 . را روي گاز يا نزديك گاز خوراك پزي يا توستر داغ قرار ندهيدسماور  •
  . ديده باشد از سماور استفاده نكنيده گاه سيم برق صدمهر  •

  
  : تذكرات مهم قبل از استفاده

  
  آب را در مدت زمان كوتاهي جوش سماور روشن مي شود كه هنگامي  * 
  اتوماتيك در وضعيت جوش نگه مي دارد و مصرف برق مي آورد و بطور    
   آب را در وضعيت حداقل ،اين حالت ، سماوردر . كاهش مي دهد% 90را تا     

  آب به وقتي . ه مي دارد و چاي را در قوري گرم نگه مي داردگجوش الزم ن    
  سماور اضافه مي شود كليد جوش را روشن كنيد تا آب در مدت زمان     
  آب جوش آمد سماور بطور اتوماتيك به وضعيت وقتي . كوتاهي جوش آيد    
  . د تا آب را جوش نگه داردحداقل جوش الزم تغيير مي كن    
 اورمسهنگامي كه سماور خالي است يا وقتي كه آب كمتر از سطح شير  •

ايمني بيشتر ، اين دستگاه براي . گرفته است سماور را روشن نكنيدقرار
  .  است ترموستات داراي دو

  مي كنيد حتي اگر قوري خالي است آنرا روي روشن را هنگامي كه سماور  •
  چون آب در سطح حداقل جوش قرار داد آب قبل از اينكه . سماور قرار دهيد       
  .بخار شود به مدت طوالني مورد استفاده قرار گيرد      

  
  

  : آماده كردن چاي 
خاموش در / كليد روشن چنانچه .  پريز وصل كنيدهسيم برق سماور را ب

را از آب پر سماور . وضعيت خاموش باشد دوشاخه مي تواند در پريز باشد
مقدار الزم چاي داخل فيلتر قوري بريزيد و با آب سرد چاي را شستشو به . كنيد

خاموش را روشن كنيد و / روشن كليد . دهيد و فيلتر را داخل قوري قرار دهيد
د و آب قرمز روشن مي شوچراغ . كليد جوش را در وضعيت جوش قرار دهيد

 دقيقه 3-10 ظرف ،سماور با توجه به مقدار آب . شروع به جوش آمدن مي كند 
يد جوش بطور اتوماتيك خاموش مي شود تا در مصرف برق لجوش مي ايد و ك

اينصورت چراغ قرمز خاموش شده و چراغ سبز روشن در . رددگ صرفه جوئي
چاي خشك درون قوري ريخته سپس آب جوش به آن قداري م.  خواهد ماند

  .اضاف كنيد و قوري را روي سماور بگذاريد
  

  : آماده كردن آب جوش 
سماور براي جوش آوردن آب و جوش نگهداشتن آن مورد استفاده قرار مي اين 

 را حتي قوري را از آب پر كنيدسماور . گيرد بدون آنكه بخواهيد چاي دم كنيد
خاموش  و كليد جوش را / اگر خالي است روي سماور بگذاريد و كليد روشن 

.  به جوش مي آورد و آن را گرم نگه مي دارد آب را"سريعاسماور . روشن كنيد
 سماور اضافه گردد كليد جوش بايد دوباره روشن شود تا بهآب  "مجدداهرگاه 

  .آورد جوش هآن را در مدت زمان كوتاهي ب
      زدايي تميز كردن و رسوب

  
كه سرو چاي به اتمام رسيد يا ديگر آب جوش الزم نداريد كليد اصلي وقتي 
سماوررا آب . و فيلتر را شستشو دهيدقوري . خاموش را خاموش كنيد/ روش 

  . ج كنيد و با يك پارچه نرم آنرا خشك نماييدرخا
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  . يا سركه استفاده نماييدآب ليمو ترش و  جهت رسوب زدايي ميتوانيد از  
  

  :رسوب زدايي با آب ليمو
  . يك ليتر آب را بجوشانيد-1
  .  آب ليمو بĤن اضافه نماييدليتر ميلي 50 مقدار -2
    اجازه دهيد اين محلول بمدت يك ساعت در رسوب مربوطه رسوخ نمايد-3

  .بدون جوشاندن مجدد
  :رسوب زدايي با سركه 

  .  سركه پر نماييد ليتر ميلي500 را با سماور -1
  همين حالت ه  بدون جوشاندن اجازه دهيد ، اين محلول بمدت يك ساعت ب-2

  . باقي بماند
  .را با آب تميز شستشو  دهيد اور مسپس از رسوب زدايي ،      

   
  

  
   توجه فرماييد"لطفا                    

  هرگز از مواد شوينده قوي و يا سيم ظرفشويي و اجسام نوك تيز و برنده 
  ميتواند به اين امر . استفاده ننماييدسماورمانند چاقو و غيره جهت تميز كردن 

  درون آب  و يا پايه آنرا سماورهرگز .  آسيب وارد آوردسماوربدنه صيقلي 
  نماييد كه  اطمينان حاصل. قرار ندهيد يفرو نبرده و يا درون ماشين ظرفشوي

  نماييد كه قبل از تميز كردن اطمينان حاصل . اتصاالت برقي خيس نگردد
  .  سرد شده باشد"دستگاه از برق كشيده شده و كامال
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