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 توصیه های ایمنی برویل 

  برویلبرقی کتری آشنایی با  

  طرز کار دستگاه 

  تمیز کردنمراقبت و  
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 مهمترین توصیه های ایمنی برویل

 
 

از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله  برقی احتیاط کنید  برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصوالتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به عالوه مادر 

 واز این موارد احتیاطی پیروی کنید. 

 .ل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطربسپارید.قبل از استفاده با دقت همه دستورالعم

  .این دستگاه به صورت اختصاصی برای جوشاندن آب طراحی شده است. تحت هیچ شرایطی مایع دیگری را در آن گرم نکنید 

  .همیشه از این دستگاه در جای خشک و مسطح استفاده کنید 

  .سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید. برای بلند کردن  از دستگیره آن استفاده کنید 

  .هرگز دستگاه ، سیم آن و پریز برق آن  را در آب فرو نکنید یا اجازه ندهید با آب در تماس باشند 

  متر باشد.  میلی 022دور از آب ، حرارت ، دیوار، پرده یا لورازم حساس قرار دهید. حداقل فاصله باید حداقل 

  .این دستگاه برای استفاده بچه ها یا افراد ناتوان مناسب بدون مراقبت نمی باشد 

 .مراقب بچه ها باشید که به دستگاه دست نزنند یا با آن بازی نکنند 

  .اجازه ندهید سیم آن از لبه میز یا پیش خوان آویزان شود یا روی سطوح داغ قرار بگیرد یا گره بخورد 
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 ا فر یا وسایل الکتریکی داغ قرار ندهید.کنار گاز ی 

 تفاده نکنید. این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از دستگاه نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن اس 

  .از این دستگاه روی سطوح شیب دار استفاده نکنید 

 کت ندهید.وقتی دستگاه روشن است آن را حر 

  بکشید. همیشه قبل از حرکت دادن  دستگاه  یا وقتی از آن استفاده نمی کنید و قبل از تمیز کردن و جمع کردن  آن را  خاموش کنید و بعد از برق 

 30قابل کنترل که بیشتر از  نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد می شود.  توصیه می شود یک کلید امنیتی با جریان برق MA  نباشد وصل کنید. برای این کار با یک

 برق کار حرفه ای صحبت کنید . 

 به نزدیک ترین لین فرصت برای تعمیر ویا تعویض دستگاه پیشنهاد می شود که به صورت منظم دستگاه را چک کنید. اگر سیم برق، پریز یا دستگاه صدمه دیده است فورا دست از استفاده بکشید و در او

 نمایندگی مراجعه نمایید.

گرم شود ممکن است آب داخل آن شروع به پریدن به  این دستگاه باید با کلید ایمنی استفاده شود تا خطر سوزاندن و صدماتی که ممکن است به شما وارد شود کاهش یابد. اگر دستگاه بیش از حد  هشدار :

 اطراف کند. 
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 مشاهده داخل مخزندرپوش شفاف جهت 

 
 دکمه باز کردن درب کتری

 نشانگر میزان آب شفاف 

 OFF /ON دکمه

  

 

 ایمنی خودکار به هنگام جوش آمدن یا اتمام آب

 هشدار زنگ

 فیلتر جداشدنی

 فوق العاده با کیفیت، ضد زنگ، بدنه استیل 

 )جهت شریع بجوش آمدن(وات  0022المنت مخفی 

 پایه بدون سیم

 (محفظه سیم که در زیر آن قرار دارد)

 لیتر 7.1ظرفیت : 
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 طرز کار دستگاه

  

 پر از آب کنید و آب جوش آمده را دور بریزید. ا تا خط ماکزیمم . به شما توصیه می کنیم که قبل از اولین استفاده کتری رجدا کنید هر گونه برچسب تبلیغاتی را از روی کتری قبل از اولین استفاده 

 آن روشن باشد. دستگاه به صورت اتوماتیک وقتی که آب جوش می آید خاموش می شود.   ON/OFFکتری شما وقتی کار می کند که دکمه روشن/خاموش 

. به هر میزانی که می خواهید در آن آب بریزید. همیشه  کتری را بین حداقل و حداکثر درجه روی کتری ، پر آب نگه آن را باز کنیده درپوش  ( برای پر کردن کتری آن را از پایه جدا کنید و با فشار دادن دکم1

 دارید. آب کم باعث خاموش شدن دستگاه قبل از به جوش آمدن آن میشود. 

 وات وصل کنید و آن را روشن کنید.  042/032کتری را به برقدستگاه محکم بسته شده است. دستگاه را محکم در پایه اش قرار دهید.  درپوش ( مطمئن شوید که0

 روشن خواهد شد.  ONکنید. چراغ  را روشن ON/OFF ( دکمه روشن/خاموش3

و پاشیدن آب از کتری می  آب دستگاه تمام شود. آب کم باعث خاموش شدن دستگاه قبل از بجوش آمدن آن می شود. آب کردن کتری بیشتر از عالمت حداکثر باعث سرریز شدن هیچ گاه اجازه ندهید:  نکته

 است باعث سوختگی و تاول زدن شود. آب را به سرعت نریزید. ع ریختن آب از کتری مراقب باشید. آب در حال جوش ممکن محافظ جریان برق استفاده شود. موقشود.  این کتری باید با 
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یلی دقت کنید. برای جوش بی آید خاموش می شود. کتری را از پایه اش بلند کنید و آب را خالی کنید. هنگام بلند کردن کتری به خصوص زمانی که پر از آب هست خ( کتری به صورت خودکار وقتی که ب4

 ند ثانیه صبر کنید تا دستگاه دوباره شروع به کار کند. دوباره گرم کردن آب باید چ

 وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید آن را روی پایه اش بگذارید. دستگاه باید خاموش و از برق کشیده شده باشد.   توجه :

 

 حفاظت از دستگاه هنگام تمام شدن آب 
 

 ستگاه خاموش می شود. دستگاه را خاموش کنید و قبل این کتری شامل یک دستگاه ایمنی است که اگر آب دستگاه کم باشد یا تمام شود به صورت خودکار از دستگاه حفاظت می کند. که در اینصورت د

 میکند.  از پر کردن دوباره اجازه دهید خنک شود. وقتی دستگاه خنک شود به صورت خودکار شروع به کار

 ه به صورت خودکار خاموش می شود تا دستگاه صدمه دستگاه شما برای حفاظت در مقابل گرمای شدید شامل یک دستگاه امنیتی اضافی می باشد. در زمانی که گرمای دستگاه بیش از حد باشد، دستگا

 ببرید. بیشتری نبیند. اگر دستگاه شما صدمه ای دید آن را  به یکی از نمایندگی های برویل 

 آن همیشه قبل از شروع به استفاده باید محکم بسته باشد.  درپوش : این دستگاه فقط برای گرم کردن آب طراحی شده است. هیچ مایع دیگری را در آن گرم نکنید. هشدار

 : روی سطوح شیب دار از دستگاه استفاده نکنید. هشدار 

 دستگاه را در حالی که روشن است حرکت ندهید. 
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 مراقبت و نگهداری از دستگاه

 

 همیشه دستگاه را قبل از تمیز کردن خاموش کنید و بعد از برق بکشید. 

 

 قابل جدا شدنفیلتر 

 

   .دستگاه  شامل یک فیلتر شیار دار متحرک است که آب را از یک فیلتر عبور می دهد تا آب تمیز باشد 

 برس روی آن بکشید تا کامالً تمیز شود.  برای تمیز کردن ته نشین های آب ، فیلتر را با باز کردن درپوش مخزن آب خارج کنید و آن را زیر آب گرم جاری بگیرید و با یک دستمال یا 

  .برای اینکه فیلتر را سر جایش بگذارید به راحتی آن را پشت مخزن کتری قرار دهید 

 نشین های معدنی از بین بردن ته 

 

  با مواد مخصوص ضد رسوب که در اکثر سوپر مارکت ها و فروشگاه ها قابل تهیه مخزن آب و درون آن را به مرور زمان کدر کند. این رسوبات را می توان ته نشین آب های معدنی ممکن است دیواره

 .از بین برد است
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 مزمان با آن می توانید از این دو روش هم استفاده کنیده : 

 سرکه پر کنید. بگذارید بجوشد و تمام شب در آن بماند.  3/1آب و 3/0( کتری را با 1

 ( محلول را از کتری خالی کنید. کتری با آب پر کنید و بگذارین دوباره بجوشد و آب را دور بریزید. کتری آماده استفاده است. 0

 برای تمیز کردن بیرون کتری 

 

 یس تمیز کنید و با یک دستمال خشک جال دهید. بیرون دستگاه را با یک دستمال خ

 از مواد شیمیایی ، استیل و مواد زبر برای تمیز کردن بیرون کتری استفاده نکنید. :  نکته

 دستگاه و هیچ یک از اجزای آن را در آب فرو نکنید. دستگاه با رطوبت نباید در تماس باشد : هشدار

 

 


