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Stainless Steel Tea Tray 
Model: HTS -994 

  

  
 استيلچاي ساز راهنماي استفاده از 

  
  . را با دقت بخوانيد راهنما  دستورات اينچاي ساز قبل از استفاده از"الطف  

 


 

 



  

  

  
   چاي ساز استيل      
  

 خوشمزه اي  جوش ميĤوريد ، چايبا اين چاي ساز ميتوانيد همزمان كه آب را 
با يك صافي و يك كتري  اين دستگاه شامل يك قوري همراه . نيز دم نماييد

پايه . ميباشدزيبا ليتر و يك پايه بسيار  7/1 با حد اكثر ظرفيت  وبدون سيم
شامل يك صفحه داغ جهت قوري و يك كليد خاموش و روشن و محل اتصال 

و . كتري را ميتوان با هر زاويه ممكن روي پايه قرار داد .  استسيم برق
 . اند درجه چرخ360 محور يكدر
 
  

  مشخصات فني    
  

  )قوري ( وات 150و ) كتري ( وات 2000 هرتز ،    50  ~ ولت   230
  

   ليتر قوري 5/1 ليتر كتري و 7/1: ظرفيت 
   
 
 
 
  
          ليست قطعات   
  

 .  نداردتجارياين دستگاه تنها جهت مصرف داخل منزل ميباشد و مصرف 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ليست قطعات
    قوري  -1
  دسته قوري  -2
  درپوش قوري  -3
   بازكننده درب قوري  -4
  دهانه خروجي آب جوش  -5
  كتريدرپوش  -6
  كليد بازكننده درپوش كتري  -7 
   درجه آب  -8
  دسته كتري  -9

  كليد روشن خاموش  -10
   بدنه استيل -11
   پايه -12
  نمايشگر ديجيتال -13
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  استفاده براي اولين بار

  
  خارج و تمام از را از جعبه بسته بندي  س كليه قسمتهاي مختلف چاي-1

   . جدا كنيدبرچسب هاي آنرا 
   تميز كردن و نگاهداري از توضيحات مربوط به كتري را با استفاده -2

  . دستگاه تميز نماييد
  . جوش آوريد آب را .   تميز پر نماييد"را با آب سرد كامال  كتري-3
  . را دو تا سه مرتبه تكرار نماييد و آب جوش را دور بريزيد3 مرحله -4
  
  

   استفاده نحوه      
  
  .  كتري را از روي پايه آن برداريد-1
  .باز كنيد در پوش كتري را -2
  ولي آنرا بيش از مقدار ماكزيمم پر . به مقدار الزم درون كتري آب بريزيد -3

  . دقت نماييد هيچگونه آبي روي پايه ترشح نكند. ننماييد
  . آنرا فشار داده تا صداي كليك شنيده شود.  در كتري را ببنديد-4
  . و سپس دوشاخه آنرا به برق وصل نماييد.  كتري را روي پايه قرار دهيد-5
  وشن ركتري    نشانگر ، فشار دهيد كليد خاموش روشن روي كتري را -6

  . ميگردد
و چراغ  خاموش ميگرددبطور اتوماتيك آب چاي ساز بعد از جوش آمدن  -7

                  كه مي افتدقبهر حال اين عملكرد در زما ني اتفا. خاموش مي گردد

  بعد از خاموشكتري  روي نشانگر  چراغ. در پوش اصلي كتري بسته باشد
  . شدن  دستگاه نيز خاموش ميگردد

 .  دستگاه را پس از استفاده از برق بكشيد-8
 . درب قوري را باز كنيد و فيلتر را خارج كنيد -9

  . قوري قرار دهيدداخل چاي بريزيد و سپس آنرا صافيدرون   -  10
در پوش صافي را بروي آن به نحوي محكم نماييد كه زائده هاي تعبيه   -11

  ).در خالف جهت قرار نگيرد. ( محل خود قرار گيرد  در" دقيقا شده 
   .  آن را بگذاريد بپس از اينكه آب جوشيد ، قوري را آب نموده و در -12
 پايه  بر روي  را قوري شيشه ايو  برق وصل نموده بتدا دستگاه را بها -13

  .قرار دهيد
مي ريزيد  جهت جلوگيري از خطر سوختگي ، بهتر است هنگامي كه چاي : توجه

    .درب قوري را با يك دست نگهدريد تا فيلتر بيرون نيافتد
  

  :نحوه كار با نمايشگر ديجيتال 
  
چراغ . شودديجيتال را فشار داده تا روشن    خاموش/  كليد روشن - 14

را با ) چاي ( Teaبرنامه زمينه به رنگ آبي روشن مي شود و صفحه نمايشگر 
  را فشار دهيد تا طبق MOD  كليد. نشان مي دهد درجه 80درجه حرارت 

  . را انتخاب نماييد) قهوه ( Caféو يا ) چاي  (Teaدلخواه خود يكي از برنامه هاي 
 حرارت برنامه گرم نگهدارنده را تنظيم هدرج   و يادادنبا فشار سپس 
 درجه مي باشد و شما مي توانيد بين 80براي چاي برنامه تنظيم شده  ( . نماييد

قهوه همچنين برنامه تنظيم شده براي  درجه را به دلخواه انتخاب نماييد و 70-90
 شما . يكي را انتخاب كنيد85-75 درجه است كه شما مي توانيد بين درجات 75
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در هر زماني برنامه گرم نگهدارنده را خاموش  مي توانيد با فشار دادن كليد
  .كنيد

جه است و در ± 5   بين گرم نگهدارنده برنامه در هنگام دماي اصلي آب : توجه 
فاده ممتد بطور اتوماتيك خاموش  ساعت است6صفحه گرم نگهدارنده بعد از 

تغيير  بطور تصادفي دستگاه را براي گرم نگهداشتن مي توانيدتنظيم . خواهد شد
در اينصورت هر بار كه كليدي را فشار مي دهيد صداي زنگ به صدا در . دهيد 
  .مي آيد

 كتري و قوري را روي پايه قرار دهيد و از دستگاه استفاده نمي كنيدزمانيكه 
   . نرا بكشيدآبرق 

سيستم ايمني بطور اتوماتيك برق را اگر از كتري بدون آب استفاده كنيد : توجه 
  .صبر كنيد تا كتري سرد شود سپس آب درون آن بريزيدس پس. قطع مي كند

  
   تميز كردن و نگهداري دستگاه             

  
               

  
  . و صبر كنيد تا دستگاه خنك شود. شاخه را از پريز بكشيد دو-1 
  ولي پايه . پس از هر بار استفاده كتري استيل را در زير آب شستشو دهيد -2

  آنرا با پارچه اي مرطوب تميز نماييد
   قرار  با بروش معمول ويا را يا صافي را از درون قوري برداشته و قوري-3

  . تشو دهيددادن آن در ماشين ظرف شويي شس
   ،را نيز با برس و چند قطره مايع ظرف شوئي شستشو دهيد  صافي-4

  . ميتوان براي شستشوي صافي از ماشين ظرفشوئي استفاده نمود
  
  

   توجه فرماييد"لطفا                    
  هرگز از مواد شوينده قوي و يا سيم ظرفشويي و اجسام نوك تيز و برنده 

  اين امر .  تميز كردن چاي ساز استفاده ننماييدمانند چاقو و غيره جهت
  هرگز كتري و يا پايه آنرا . ميتواند به بدنه صيقلي كتري آسيب وارد آورد

  اطمينان حاصل . قرار ندهيد درون آب فرو نبرده و يا درون ماشين ظرفشويي
  قبل از تميز كردن اطمينان حاصل . نماييد كه اتصاالت برقي خيس نگردد

  .  سرد شده باشد" دستگاه از برق كشيده شده و كامالنماييد كه
  

           تميز كردن و رسوب زدائي 
  

  : صافي مربوط به قوري را بصورت زير رسوب زدايي نماييد بطور مرتب 
  . درب كتري را باز كنيد-1
  .  صافي رسوب گرفته را با يك زاويه خاص از درون قوري بيرون بكشيد-2
   . تميز نماييد" برس نرم و در زير آب كامال صافي را با يك-3
   رسوب گرفته را براي مدت چند ساعتي  صافي در صورت لزوم ميتوانيد-۴

  . لول سركه و آب ليمو فرو نماييدحدرون م
  . سپس صافي را آب كشيده و با دقت خشك نماييد-5
   قوري و هم جهت نمودن آن با  با قراردادن آن بر روي دهانهراصافي  -6

  . داخل قوري قرار دهيد زاويه خاص با و مقدار كمي فشار  قوري سرريز
  

  رسوب زدايي كتري
  جهت رسوب زدايي ميتوانيد از . اي از رسوب درون كتري بوجود ميĤيداليه 

  . آب ليمو ترش و يا سركه استفاده نماييد
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  :رسوب زدايي با آب ليمو
  . يك ليتر آب را بجوشانيد-1
  .  آب ليمو بĤن اضافه نماييديترل 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 كتري را با -1
  همين حالت ه  بدون جوشاندن اجازه دهيد ، اين محلول بمدت يك ساعت ب-2

  . باقي بماند
  .  پس از رسوب زدايي ، كتري را با آب تميز شستشو  دهيد 
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