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 021 - 55809931  لتون :  تهرانيمركز خدمات پس از فروش  هام

  

  لوازم خانگي            
  

 
Tea Maker 

Model: HTS-997 
 

  ساز چاياستفاده از  يدفترچه راهنما                           
  

  

  

  

  

  

  

نكات اين راهنما را با دقت مطالعه نماييد.، سازچايفاده از قبل از است "طفال   


  



  

  

  

  يگرام يمشتر
  ن دستورالعمل را قبل از يضمن تشكر از حسن انتخاب شما، خواهشمند است ا

  د.يياستفاده با دقت مطالعه نما
  مشخصات قطعات

  . صفحه گرم نگهدارنده1
  تال يجيش دي. صفحه نما2
   يكتر مركزياتصال محل . 3
  م برق يسمحل اتصال . 4
  يدرب قور. 5
  يقور رهي. دستگ6
  يقور ي. صاف7
  ي. درب كتر8
  يكترباز كردن درب د ي. كل9

  . نشانگر سطح آب10
  مخصوص  يبا صاف يكترآب  يخروج. 11
  

  گرم نگهدارنده صفحه  يبرا         د يكل. 12
  

  م حرارتيتنظ يبرا         يد هايكل. 13
  د روشن/خاموشي. كل14
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  پيش از استفاده
  
  د.ييخارج نما ي. تمام قطعات دستگاه را از بسته بند1
  د.يز كنيتم . دستگاه را كامال2ً
   چاي ساز را با آب سرد پر كرده و  (MAX)مم يرا تا حد ماكز لياست ي. كتر3

  روشن كنيد تا آب جوش بيايد.
  د.ييتكرار نما باردو تا سه حداقل اينكار را . 4
  د.يكن يده و آن را فوراً خالده شده را استفاده نكري. آب جوش5
  
  

  مهم ينكات ايمن
  

 شده  و ساخته يطراح  يو داخل يمصارف خانگ ين دستگاه فقط برايا
  دارد.كامل حاضر مطابقت  ياستانداردهاو  يمنيان يو با قوان

  مشخصات دستگاه با برچسب از يكسان بودن ولتاژ ثبت شده بر روي
 ولتاژ شهر مطمئن شويد.

 فرو نبريدآب  داخلرا  ينيا سي يكتر ،  رق، دوشاخهم بيهرگز س. 
 و يكرووي) درون مايفلز ي(قسمت ها يا قوري ياز قرار دادن كتر

 د.يينما يخوددار
 دستگاه افتاده ا يده باشد و يب ديم برق دستگاه آسيكه سيدرصورت

باشد، از دستگاه استفاده نكرده و با مركز خدمات پس از فروش 
 د.ييالتون تماس حاصل نميهم

  
  

  حين استفاده
  
 د. ييشه از دستگاه ، با حضور ومراقبت الزم و با در بسته استفاده نمايهم 
 بزرگساالن  مراقبت الزم ، خردسال فرزندان يدارا يخانواده ها يبرا

ش از حد اجتناب شود. ممكن يد تا از داغ شدن بيمراقب باشاست.  يالزام
 گردد. يو موجب سوختگ داغ بماند ياديمدت زده شده تا ياست آب جوش

  ييا گرماي يمنبع حرارت يبر روا يو ك يرا نزد يشه ايش يا قوري يكتر 
  د.يقرار نده

  كتري را  د.يقرار دارد از آب پر نكن ينيس يكه بر رويرا در حال  يكترهرگز
 پر كنيد.برداريد و بعد  از روي سيني

 مربوط به خود متصل شود. ينيد فقط به سيبا ين كتريا 
 يكتر ياست آب داغ از مجراش از حد از آب پر شود، ممكن يب ياگر كتر 

 خارج شود.
 جوشاندن  يد و فقط از آب تازه برايينما يرا آب كش يپس از استفاده كتر

 د. يياستفاده نما
  ،يقورروشن است  صفحه گرم نگهدارنده چنانچههرگز پس از استفاده 

 د. يرها نكنآن  يرا رو يخال
 صفحه گرم نگهدارنده  يبر رو يبه جز قور ياز قراردادن هرگونه ظرف

 د.يينما يخوددار
 د.يو صفحه گرم نگهدارنده قرار نده ين قوريب يومينيل آلوميهرگز فو 
  يا بدنه قوري يا بدنه كتريبه صفحه گرم نگهدارنده م يمستقاز دست زدن 

ا ي يبرداشتن كتر يشه برايد. هميينما يباشند خوددار يكه داغ م يهنگام
 د.ييده نماره آن استفاياز دستگ يقور
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  پس از استفاده
 ساز را از  يچا ينيز نمودن و پس از استفاده از دستگاه، سيش از تميپ

  د.يينما يدن آن خودداريم برق و كشيد. از گرفتن سيبرق جدا ساز
 يكه پر از آب داغ و چا يهنگامساز  يو حمل چا ييجا به جا: از توجه 

 داغ وجود دارد.با آب  يرا خطر سوختگيد، زيينما يخوددار باشديم
 استفاده  ن دستورالعمل مورديمطابق با او فقط د فقط ين دستگاه باياز ا

 يا نگهداريو  استفادهاز  يهرگونه خسارت ناش لذا  رد ويقرار گ
آن  يباشد و سبب ابطال گارانت يمورد قبول نمدستگاه ن يح از ايناصح

   خواهد شد.
  

  دستورالعمل استفاده
  د. يمتصل كرده و سپس آن را به برق بزن ينيم برق را به سيتدا س. اب1 
   د تا صفحه گرم نگهدارنده يرا فشار ده يشه ايشصفحه  يرو يد لمسي. كل2

  روشن شود.
    را  يقور يصاف . ديرا فشار ده  يد درب قوريكلدرپوش ،  بازكردن ي. برا3

   د تا خارج گردد.يباز كن
   د تا گرم شود. يدارنده قرار دهصفحه گرم نگه يرا بر رو ي. قور4
  
  
  
  
  
  
  

  يدن چايدم كش  
   را باالتر از سطح  يد (هرگز كتريزيمم آب بريرا تا سطح ماكز ي. درون كتر5

  كه يزماند. يد تا به جوش آيقرار ده ينيس يبر رو د) و يمم از آب پر نكنيماكز
  و آب جوش را بر  ديرا باز كن يبه طور خودكار متوقف شد، درب قور يكتر
   د تا آب، از حد يد. مراقب باشيزيبر يقور يداخل صاف يچا يرگه هاب يرو

  درج شده است فراتر نرود.  يقور يبر رو كه  مميماكز
  ل و ذائقه خودتان دم بكشد. يطبق م يد تا چاياجازه ده .6
  

  تاليجيدارنده دهگرم نگ
  د كه يلطفاً توجه داشته باش د.يرا پر كن يقور پس از جوش آمدن آب،  .7

  تواند آب را  يدارد و نميرا گرم نگه م يفقط چا يصفحه گرم نگهدارنده قور
  . جوش بياورد

  د. يرا فشار ده     عالمتشروع كار صفحه گرم نگهدارنده ،  يبرا. 8
   نشان داده  يد يباشد كه با ال ايگراد ميدرجه سانت 80ش فرض دستگاه يپ

  را        ت م درجه حرارت عالميتنظ يبرا. شده است
  د. يفشار ده

  يو نگهدار يز كردن كليتم
 پريز م برق دستگاه را از يساز، ابتدا س يز كردن چايش از تميپشه يهم

 د. يبرق بكش
 د. يرا درون آب فرو نبر ينيا سي يهرگز كتر 
 د. يز نگه داريتمك دستمال مرطوب يرا به طور منظم با  ينيو س يكتر

از به كار بردن ب رساندن به سطوح دستگاه، ياز آس يريجلوگ يبرا
 د.يياجتناب نما ينده خانگيا مواد شوينده ويسا هرگونه مواد
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  كه يمناطقرا در يكتر د. يينما يرا آبكش ياستفاده، كتر پس از هربار 
ل يذ بخش كه در يد طبق دستورالعمليبا باشد،يآب سخت م يدارا

 . نمود ييرسوب زدا خواهد آمد
  

  يقور يصاف
 يشه ايرا مانند ظروف ش يرون آورده و قوريرا ب يقور يصاف 

 د.يشستشو ده يين ظرفشويا با ماشيبا دست و  يمعمول
 از مسدود  يريجلوگ يبراو  ديينما يد كامالً آبكشيرا با يقور يصاف

را از  ييظرفشو مخصوص برس ، يل آن با تفاله چاياست توريشدن 
ن يرا درون ماش ين صافيا ز شود.يد تا كامالً تميداخل به آن بكش

 توان قرار داد.يز مين ييظرفشو
 

  يكتر ييرسوب زدا
  د:يير استفاده نمايد زاز موا يكتر ييبه منظور رسوب زدا       
 گرم جوهر  50تر آب را جوشانده و يك ليمو) : يك (جوهر ليتريد سياس

 قهيدق 15د تا به مدتيد. آنگاه اجازه دهييمو را به آن اضافه نمايل
نموده و  يسپس محلول را خال .نيد)( نبايد بجوشا بماند يدرون كتر

ن مرحله را ياز، ايدر صورت ند. يينما يبار آبكش 5تا  4را  يكتر
 د.ييتكرار نما

 
 د. اجازه يزيبر يدرون كتررا  ديتر سركه سفيل يليم 500د: يسركه سف

بماند.  يساعت بدون جوشاندن درون كتر 1د تا سركه به مدت يده
. در ديكن يبار آبكش 5تا  4را  ينموده و كتر يسپس محلول را خال

   د.ييكرار نمان مرحله را تياز، ايصورت ن
  

  رفع اشكال
 قبل از جوش  يخاموش شدن كتر ايو  ينيدرصورت كار نكردن س

ز و روشن بودن يم برق به پريح سياز وصل بودن صحآمدن آب، 
 .ديينان حاصل نمايه اطميتغذمنبع 

 يكتر ييلطفاً بخش رسوب زدا ييبه رسوب زدا ياز كتريدرصورت ن 
 د.ييرا مالحظه نما

 د يينما يبررسكند، يگرم نم يكه صفحه گرم نگهدارنده قوريدرصورت 
 يروشن باشد. (بر رو يشه ايپنل ش يد روشن/خاموش بر رويكل

 ش دو عدد نشانگر وجود دارد)يصفحه نما
  
 

   يرات و نگهداريمتع
  د. يين دستگاه ننماير ايهرگز شخصاً اقدام به تعم

   كز اض قطعات دستگاه، فقط با مريا تعوير و ياز به هرگونه تعميدرصورت ن
  د.ييلتون تماس حاصل فرمايخدمات پس از فروش هم

  
  توجه

  اين دستگاه براي استفاده اشخاص (شامل كودكان) داراي ناتواني جسمي يا
 تجربه و دانش كم در مورد نحوه استفاده از آن مناسبعقلي و يا 

شخص مسئول حفظ ايمني نمي باشد، مگر آنكه تحت نظارت و يا تعليم  
 آنان باشد.

 .مراقب باشيد كودكان با دستگاه بازي نكنند 
 مي باشد. يخانگ يط هاياستفاده در مح ين دستگاه فقط برايا 

٧  page 7          
٨  page8           


