
 BTM 800  برویل مدل چای ساز

 

 توصیه های ایمنی برویل 

  برویل چای سازآشنایی با  

 دانستن مطالبی در مورد چای 

  انواع چای ها 

  مزه چای ها 

  راهنمایی برای دم کردن چای بهینه و مطلوب 

  قبل از اولین استفاده 

  آماده کردن چایی ساز برای استفاده اول 

  عملیات دستگاه چایی ساز شما 

 استفاده از چایی ساز برای دم کردن چایی 

 گرم نگه داشتن » انتخاب خصوصیات   انتخاب توانایی های چای    انتخاب انواع چایی » 

 ویژگی های اضافی   استفاده از دماهای متغیرکتری   « گردش سبد» انتخاب خصوصیات 

  یک تذکر برای حالت آماده به کار   ویژگی های شروع خودکار    انتخاب دمای دلخواه برای دم کشیدن 

  .یک تذکر برای تبدیل دما از فارنهایت به سانتیگراد     حرکت دادن چای ساز وقتی که در حالت دم کشیدن نمی باشد 

  س یکپارچه تمیز کردن درب کتری و فیلتر مقیا        مراقبت و نگهداری 

  تمیز کردن در توری، توری و پیمانه چای         تمیز کردن پارچ شیشه ای 

 عیب یابی     نگهداری         کردن پایه برق  تمیز 



 مهمترین توصیه های ایمنی برویل

 

ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله  برقی احتیاط کنید  در 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

 واز این موارد احتیاطی پیروی کنید. 

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

 هرگونه برچسب تبلیغاتی یا هر برچسب دیگری را قبل از استفاده از دستگاه جدا نمائید 

  .برای جلوگیری از خطر خفگی بچه ها، کاور محافظ که به دو شاخه برق می باشد را از دستگاه باز کرده و جدا کنید 

 شاندن استفاده نکنید. گاه فقط برای گرم کردن و جوشاندن مقدارمعینی از آب طراحی شده است. تحت هیچ شرایطی از مواد غذایی یا آبکی دیگر برای گرم کردن یا جواین دست 

 است خشک و تمیز ، مسطح است آن روی دستگاه که سطحی شوید مطمئن .ندهید قرار صندلی یا میز ی لبه روی را دستگاه کردن کار هنگام در.   

    ندهید قرار باشد تماس در حرارت با که جایی یا داغ سطوح و گاز نزدیک رادستگاه را. 

  سانتی متر از هر دو طرف دورتر از دستگاه های دیگر بگذارید.  02دستگاه را دور از دیوار، پرده یا هر وسیله حرارتی حساس دیگر قرار دهید. دستگاه را حداقل 

 همه این دستورالعمل ها را اجرا و دنبال کنید. است گرفته قرار هم روی صحیح طور به دستگاه اجزای که شوید مطمئن  استفاده زا قبل همیشه . 

  .باید پارچ شیشه ای تنها در روی پایه خود  استفاده شود. در جایی دیگر آن را نگذارید و استفاده نکنید 

  .دستگاه برای تایمرهای خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه درنظر گرفته نشده است 

  .به سطح داغ دست نزنید. از دسته ظرف شیشه ای برای برداشتن و گذاشتن آن استفاده کنید 



  .درب ظرف شیشه ای را قبل از انجام عملیات بگذارید 

  .هیچ چیز دیگری بر روی درب ظرف نگذارید 

 رب ظرف را در طول انجام عملیات باز نکنید. د 

  .باید در هنگام حرکت دادن ظرف شیشه ای حاوی آب داغ خیلی احتیاط کنید 

 .در هنگام خالی کردن آب جوش مواظب بخار آن باشید و به سرعت آب جوش را خالی نکنید 

 زه موردنظر و تعیین شده بر روی ظرف )برای به جوش آوردن آب( و اندازه موردنظر برای چایی) برای دم کردن چایی( پر برای جلوگیری از سوختن در اثر حرارت یا آب جوش ، ظرف شیشه ای را به اندا

 کنید. 

 ون آب دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می لیات نمی باشد. بددستگاه را بدون آب روشن نکنید. همیشه پارچ شیشه ای را ) به نسبت تعیین شده بر روی پارچ( پر کنید. دستگاه بدون آب قادر به انجام عم

 شود. قبل از پر کردن مجدد، اجازه دهید تا دستگاه خنک شود. 

 اخطار! 

  یا اجازه ندهید که مرطوب شوند.  نگیریدبرای جلوگیری از خطر برق گرفتگیری، پارچ شیشه ای، پایه اصلی یا دو شاخه را زیر آب 

 یا دم شدن چایی به اتمام رسیده باشد.  هرگز پارچ شیشه ای را در حین عملیات از روی پایه اصلی برندارید. قبل از برداشتن ظرف شیشه ای مطمئن باشید که زمان عملیات جوشیدن آب 

 کند. برویل استفاده از وسایل جانبی بخاطر خطرات برق گرفتگی یا آتش سوزی را پیشنهاد نمی  

 موش کردن دکمهبرای خا TEA/CANCEL  وقتی که چایی دم کرده اید( و دکمه(HOT WATER   .که بر روی پایه اصلی دستگاه است استفاده کنید )وقتی که آب جوش آوردید(  

  .برای بیرون کشیدن پریز از دو شاخه ابتدا دستگاه را خاموش کنید سپس آن را از دو شاخه بیرون بکشید 



  .وقتی که از دستگاه استفاده نمی کنید یا دستگاه تحت مراقبت نمی باشد آن را خاموش و از دو شاخه برق بیرون بکشید 

  بیرون بکشید.  شود و آن را از پریز برققبل از حرکت دادن و جابه جا کردن دستگاه، جدا کردن اجزای آن یا سر هم کردن اجزای آن، تمیز کردن دستگاه، اجازه دهید تا دستگاه خنک 

  .اجازه دهید تا دستگاه در بین چرخه دم کردن خنک شود 

  . تمام راهنمایی هایی که برای مراقبت و نگهداری دستگاه می باشد را دنبال نمایید 

  .هرگز از سنباده زبر یا از مواد تمیزکننده قوی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید 

 یم برق آن جدا نکنید یا از آداپتور استفاده نکنید. تحت هیچ شرایطی سه شاخه را از س 

  .برای دم کردن چای ظرف آن را بر روی سینک ظرف شویی نگذارید یا عملیات دم کردن را بر روی آن انجام ندهید 

 مئن باشید که توانایی استفاده از دستگاه را خواهند داشت. این دستگاه برای استفاده بچه ها یا افراد ناتوان نمی باشد مگر آن که در هنگام استفاده تحت مراقبت باشند یا مط 

 . دور از دسترس کودکان نگهداری شود  

 

  

هرگز ظرف شیشه ای ، پایه اصلی دستگاه، سیم برق اخطار : 

 را داخل آب فرو نبرید. 

 

  : هرگز سطح بیرونی ظرف شیشه ای را در زیر آب نبرید. اخطار 

 



 برای تمام وسایل برقی 

 

  .وسیله برای مصارف خانگی است 

  .قبل از استفاده سیم برق را کامالً باز کنید. اجازه ندهید که سیم برق به لبه میز، صندلی گیر کند و یا با سطوح داغ تماس پیدا کند 

 آن استفاده نکنید.  غیر از مصارفی که در این دفترچه آمده برای مصرف دیگری از این وسیله استفاده نکنید. بیرون از منزل یا در وسایل متحرک مانند قایق از 

  .هنگام استفاده توسط اطفال و یا اگر کنار شما هستند، دستگاه را بدون مراقب رها نکنید 

 ق را چک کنید تا صدمه ندیده باشند.به طور منظم سیم و دو شاخه بر 

  .اگر دستگاه به هر صورتی خراب شده و درست کار نمی کند سریعاً آن را به مرکز خدمات برویل ببرید 

  .هر نوع تعمیری غیر از نظافت باید در مرکز خدمات انجام شود 

  برق در زمینه راه اندازی این دستگاه مشورت کنید. اگر شک دارید که دستگاه را به درستی به کار انداخته اید یا نه با یک متخصص 

 از این دستگاه بر روی سطح شیبدار استفاده نکنید. زمانی که دستگاه روشن است آن را حرکت ندهید.  هشدار:

 

 



 دو شاخه برق برویل: 

 

      روی دو شاخه برق طراحی شده تا به راحتی و با امنیت کاملمنحصر به فردی است که عموماً با یک حفره انگشت بر برویل شما مجهز به دو شاخه برق  دستگاه

ده به خودش زده. اگر مدار برقی با وسایل برقی زیادی پر شده باشد، دو شاخه را از برق جدا کنید. برای اطمینان بیشتر به شما پیشنهاد می کنیم که دستگاه خود را مستقیماً به پریز برق در مدار اختصاص دا

 ا به خوبی کار نخواهد کرد. استفاده از رابط سیم برق یا نوار برق را توصیه نمی کنیم. دستگاه شم

 راهنمای استفاده از سیم برق کوتاه 

 

 مه ای نبینید. به بچه ها اجازه نزدیک شدن به ا به آن سیم صداین دستگاه مجهز به سیستم برق کوتاه است که امنیت زیادی را فراهم می کند تا بر اثر زدن یا کشیدن برق با سیم بلند و یا گیر کردن شم

 فته استفاده کردید: این وسیله را ندهید. سیم برق بلند هم ارائه شده و در صورت مراقبت و احتیاط می توانید از آن استفاده کنید. اگر از سیم برق گسترش یا

 امتیاز الکتریکی مشخص شده برای سیم برق باید حداقل اندازه امتیاز الکتریکی وسیله برق باشد  .1

 سیم برق بلند باید مجهز به سه شاخه باشد. سیم برق باید مرتب باشد تا به گوشه و کنار میز و صندلی گیر نکند و یا در دسترس کودکان نباشد و یا ناخودآگاه به پای شما گیر نکند.  .0

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درپوش و فیلتر استنلس استیل

 فیلتر استنلس استیل

 سبد ضد زنگ چای

 میله مغناطیسی جهت وصل شدن سبد 

 

میلی لیتر آب و  0011ظرف شیشه ای با گنجایش حداکثر 

 میلی لیتر 0011حداقل 

 آب حسگر دمای 

 

AUTO START 

KEEP WARM 

 گرم نگهداشتن()

 

BASKET 

 )تنظیمات سبد(

 
 تنظیمات نوع چای

 

 تنظیمات غلظت چای

 

TEA/CANCEL 

HOT WATER /CANCEL 

 LCDصفحه نمایشگر 

 تنظیمات زمان

 

 تنظیمات دما

 



 اطالعاتی راجع به چای 

 انواع چای

 نوع درخت کاملیا ) چای زینتی( وجود دارد. روش انتخاب و مراحل چای ها بستگی به تهیه دمای آنها دارد.  4

 چای سیاه .0

شدن برگ ها و افزایش مقدار  ث عمل اکسید شدن و تاریکچای سیاه یکی از انواع چای هایی رایج در سرتاسر جهان می باشد که از به جوش آمدن برگ های چای  حرارت داده شده و  یا خشک شده که باع

 زیادی کافئین می شود، درست می شود. همه چای ها و همچنین چای سیاه این رنگ و طعم را دارند. 

 چای سفید .0

ه شده اند سپس آنها را پهن می کنند تا به طور طبیعی ارت دادچای سفید یکی از چای های کمیاب و نادر منحصر به فرد و گران است. چای سفید شامل شکوفه های تقریباً سفید از درخت چای می باشند که حر

 خشک شوند. این چای کافئین پایینی دارد و طعم آن کمی شیرین می باشد. 

 چای سبز .3

 یک عطر به خصوصی دارد و یک مقدار طعم گس دارد. اند قبل از اینکه رنگ آنها قهوه ای شود چای سبز  درصد چای جهان را تشکیل می دهد. برگ ها چیده شده، لوله شده و خشک شده 12چای سبز تقریباً 

 



 

 چای اوالنگ )نوعی چای چینی است( .4

ها آیند. فقط یک مقداری اکسید می شوند که رنگ برگ ها از سبز به قرمز / قهوه ای تبدیل می شود. برگ  چای اوالنگ تا حدودی تخمیر شده است به این معنی که برگ ها بعد از برداشت به سرعت عمل می

 کنیم که چای اوالنگ را با شیر شکر یا لیمو ننوشید.  یک بته گل دارند و طعم میوه ای دارند از این رو یک طعم خوش مزه میوه ای دارند. پیشنهاد می

 چای گیاهی  .0

 عناعی، رازیانه، گل رز، گل لیمو می باشند. چای گیاهی از درخت چای تهیه نشده است اما از گل ها، برگ ها ، ریشه ها یا دانه ها درست شده است. نوشیدنی های گیاهی مرسوم بابونه، ن

 ی اغلب سه بار با آب جوش بدون تغییر در طعم آن دم می شود. چای گیاهی محتوی چای نیست و طعم آن تلخ نخواهد بود و احتیاج به دم کردن زیاد آن نیست. این چا

 چای مخلوط .6

ها به وجود آید. چای مخلوط  در صبحانه انگلیسی ها، صبحانه ایرلندی ها و کاراوان روس ها و اشرافی  چای مخلوط از ترکیب چند نوع چای درست می شود تا یک طعم سازگار و هماهنگی برای همه فصل

 سوم می باشد. انگلیسی ها مر

 کند.  از برگ چای دم شده می توان به عنوان یک کود مطلوب استفاده کرد و به وضعیت زمین و خاک باغ کمک می :پیشنهاد 

 



 بسته بندی و ذخیره سازی چای

 

  سال بسته بندی می شود که بستگی به کیفیت و درجه چای دارد.  0چای در یک بسته وکیوم و مهر و موم شده برای مدت 

  .بسته چای وقتی که یکبار باز می شود باید در ظرف ریخته شود که هوا داخل آن نشود و در جای خشک و تاریک نگهداری شود 

  مناسب و خشک نگهداری شوند چای سیاه را مدت زمان بیشتری می توان نسبت به چای سبز و اوالنگ نگهداری کرد. وقتی که درب چای باز می شود باید در محیط 

 اگر چای کهنه تر شود بهتر خواهد شد ولی اگر طعم خود را از دست ندهد طعم آن تلخ و بی مزه می شود.  گفته می شود که 

 

 ه راهنمایی هایی برای دم کردن یک چای مطلوب و بهین

 

  .کیفیت آب بر طعم چای تأثیر می گذارد. برای نتیجه بهتر از آب تسویه شده استفاده کنید 

  بهتری می گیرند. زمان دم کشیدن را تنظیم کنید تا چایی به دانه های ریز چای و برگ ها خیلی زودتر از برگ کامل دم می کشد. در نتیجه دانه های ریز چای طعم خود را زودتر آزاد کرده و طعم و مزه

 غلظت دلخواهتان برسد. 

 میلی لیتر آب بریزید.  052ک پیمانه چای و از پیمانه چای ارائه شده استفاده کنید و برای هر فنجان ی 

 



 نسبت آب و چای

 

 

 

 

 

 آماده کردن چایی ساز قبل از اولین استفاده

 

 شود درون کتری آب را شسته و آب آن را خالی کنید.  به منظور بر طرف هرگونه گرد و غبار و آلودگی از بسته بندی کارخانه ای به وجود آمده، توصیه می

 هرگونه وسیله محافظتی برای بسته بندی دستگاه، برچسب تبلیغاتی و نوار چسب روی چای ساز را جدا کنید.  -1

صابون  با یک اسفنج نرم بشورید و کامالً خشک درب پارچ را بردارید سپس سبد چای را از قسمت مغناطیسی درون شیشه جدا کنید. درب ظرف، سبد چای و پیمانه اندازه گیری را در آب گرم و  -0

 کنید. 

 ازه ندهید که خیس شوند. هرگز ته ظرف شیشه ای ، پایه برق، سیم برق یا دو شاخه را درون آب نکنید یا اجهشدار : 

 پایه برق دستگاه را روی سطح صاف و خشک قرار دهید.  -3

 قبل از قرار دادن سبد چای پارچ آب را تا خط باال پر کنید و روی پایه برق قرار دهید و درب پارچ را ببندید.  -4

 روی پارچ شیشه ایدرجه بندی های  / میلی لیترآب  فنجان پیمانه چای

 میلی لیتر 522 میلی لیتر 522فنجان/ 0در حدود  قاشق 0

 میلی لیتر 052 میلی لیتر 052فنجان/3در حدود   قاشق 3

 میلی لیتر 1222 میلی لیتر 1222فنجان/4در حدود   قاشق 4

 میلی لیتر 1022 میلی لیتر 522فنجان/ 5در حدود  قاشق 5



 

 هرگز پارچ آب را از آب سرد پر نکنید. اجازه دهید تا قبل از دوباره پر کردن پارچ، چای ساز خنک شود. هشدار : 

دن چایی ساز نیز منجر به خاموش ش MINپر نکنید زیرا پر کردن بیش از حد منجر به سرازیر شدن آب جوش می شود. پر کردن پارچ تا خط زیر  MAXهرگز ظرف را بیشتر از عالمت خط مجاز هشدار : 

 شود. زیرا دستگاه قبل از رسیدن به نقطه جوش یا دمای انتخاب شده خاموش خواهد شد.  می

 سیم برق را به طور کامل باز کنید و دو شاخه برق را به پریز روی دیوار متصل کنید.  -5

 صفحه ال سی دی دمای پیش فرض دم کردن و زمان دم کشیدن را نشان خواهد داد.  -6

مرسوم به صورت خودکار روشن خواهد  LEDدرجه سانتی گراد را نشان دهد.  122ا فشار دهید تا صفحه ال سی دی فلش سمت چپ ر -0

 شد. 

را فشار دهید تا سیکل تهیه چای شروع به کار کند. دکمه های اطراف آن روشن شده و  CANCEL/HOT WATERدکمه  -8

 درجه سانیتگراد شروع به باال رفتن می کند.  5پیشرفت حرارت از صفحه ال سی دی کلمه روشن را نشان خواهد داد و زمان واقعی 

 و دکمه های اطراف آن متوقف می شوند.  CANCEL/HOT WATERدرجه سانتی گراد رسید، هشدار چای سه بار به صدا در خواهد آمد و دکمه  122زمانیکه آب به  -9

  آب را خالی کنید. چایی ساز آماده استفاده است.  -12

 



 عملکرد دستگاه چایی ساز برویل 

 از چای ساز برای دم کردن چای استفاده کنید. 

کنید، آن را با میزان آب دلخواه پر کنید. مطمئن شوید که از  پارچ شیشه ای را از روی پایه برق بردارید و درب آن را باز کنید. زمانی که چایی را دم می -1

 میلی لیتر چای( 1022)حداکثر ( تجاوز نکنید. MAXنشانۀ بیشترین حد چای)

مجاز منجر به سوختگی و صدمات جدی می شود زیرا آب جوش از کتری سرازیر می شود. پر کردن ظرف هم کمتر از حد  پر کردن ظرف آب بیشتر از حدهشدار : 

 وش شود. مجاز باعث می شود که قبل از اینکه آب به نقطه جوش برسد و یا به دمای انتخاب شده برسد دستگاه خام

 بیاورید.  توری را روی یک سطح صاف و خشک قرار دهید. در توری را به وسیله بلند کردن دو طرف آن در -0

میلی لیتر آب  052چای از یک قاشق چای و   از پیمانه چای ارائه شده برای پر کردن توری از برگ چای استفاده کنید. به عنوان یک راهنمایی کلی برای هر فنجان -3

 نید. اما این میزان بستگی به طرز تهیه چای بر روی جعبه و یا بستگی به سلیقه شخصی شما دارد. استفاده ک

 درب توری را بر روی توری قرار دهید. با فشار دادن قسمت وسط درب توری مطمئن شوید که به طور ایمن در جای خود قرار دارد.  -4

 پارچ را ببندید.  بشیشه ای قرار دهید. توری خود به خود به قسمت مغناطیسی می چسبد. درتوری سر هم شده را روی قسمت مغناطیسی خود درون پارچ  -5

 

 

 



 انتخاب نوع چای

  .نوع چای دمای دم کشیدن را مشخص می کند 

  یا نوع طرز تهیه چای از قبل تعیین شده دارد. چای سبز، سیاه، سفید، گیاهی و اوالنگ. همچنین ویژگی قابلیت تنظیم برای چای های متفاوت و  5چایی ساز

 چای بر حسب سلیقه شما را دارد. 

 برای انتخاب تهیه چای برنامه ریزی شده دستگاه : -6

A.  نوع چای موجود بر روی صفحه ظاهر شوند.  5دکمه نوع چای را زده و چند بار فشار دهید تا 

B. های پیشنهادی را بر حسب نوع چای دارد. این ویژگی در سمت چپ صفحه نمایشگر قابل رویت است.  صفحه ال سی دی دمای از قبل تعیین شده برای دم کشیدن هر یک از چای 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 چای سیاه چای گیاهی چای اوالنگ دچای سفی چای سبز نوع چای

 درجه سانتیگراد122 درجه سانتیگراد122 درجه سانتیگراد92 درجه سانتیگراد85 درجه سانتیگراد82 دمای از قبل تعیین شده دم کردن

 20:22 24:22 23:22 23:22 23:22 زمان از قبل تعیین شده دم کردن



  انتخاب غلظت چای:

  غلظت دلخواه چای زمان دم کشیدن را مشخص می کند. زمان درست دم کشیدن به نوع چای و سلیقه شخصی شما بستگی دارد. 

برنامه از قبل تعیین شده برای داشتن چای، غلیظ، متوسط و کم رنگ است. همچنین قابلیت تنظیم زمان برای دم  3چای ساز دارای 

 دارد.  کشیدن چای براساس سلیقه شخصی شما را

 انتخاب یک برنامه از پیش تعیین شده برای غلظت چای: -0

A.  .دکمه غلظت چای را فشار دهید تا غلظت دلخواه خود )غلیظ، متوسط، مالیم( ظاهر شود 

B.  کنید. این مشخصه صفحه نمایشگر زمان دم کشیدن از پیش تعیین شده را به شما نشان خواهد داد تا غلظت دلخواه دم کشیدن را متناسب با نوع چای انتخاب

 در سمت راست صفحه نمایشگر نشان داده شده است. 

را فشار دهید تا چرخه دم کشیدن چای شروع شود. دکمه های اطراف روشن خواهند شد و صفحه نمایشگر کلمۀ روشن را نشان خواهد داد و  TEA/CANCELدکمه  -8

درجه سانتیگراد رسید، کلمۀ روشن روی صفحه نمایش با زمان انتخاب شده  52انی که دمای آب به درجه سانتیگرد شروع می شود. زم 5زمان واقعی فرآیند گرم شدن از 

 دم کشیدن جایگزین می شود. 

 



 

 توجه: 

 زمانی که چرخه گرمایشی شروع می شود دیگر قابل تغییر نیست. « دمای دم کردن» را می توانید تنظیم کنید اما « زمان دم کردن» در طول فرآیند گرم شدن 

ه سمت پایین فشار دهید تا زمان کاهش یابد. برای تغییر زمان دم کردن از فلش سمت راست استفاده کرده و آن را به سمت باال فشار دهید تا زمان را افزایش دهید یا فلش را ب

را فشار دهید تا چرخۀ گرمایشی را لغو کنید.  TEA/CANCELدقیقه کم یا زیاد کنید. برای تغییر دمای دم کردن دکمه  12ثانیه تا حداکثر  32توانید بین  زمان دم کردن را می

 دمای دم کشیدن را مجدداً تنظیم کنید. 

 ن انتخاب شده به میزان درست آن رسید توری تعبیه شده به صورت خودکار به سمت آب گرم شده فرو می رود. زمانی که دمای دم کشید -9

شگر کم خواهد شد. این زمانی که توری به ته پارچ شیشه ای رسید، صفحه نمایشگر جریان دم کشیدن را نشان خواهد داد، به صورت خودکار ثانیه به ثانیه ساعت شمار -12

 است صفحه نمایشگر قابل رویت است. ویژگی در سمت ر

 آید تا بیش از حد دم نکشد. صدای هشدار چای ساز سه بار به صدا خواهد آمد.  در پایان چرخه دم کردن چای، توری به طور خودکار به سمت باالی پارچ شیشه ای می -11

 هشدار :

 زمانی که چای دم کشید، سبد چای خیلی داغ خواهد شد. قبل از دست زدن به سبد چای از سرد شدن آن مطمئن شوید. 

 

 



 )گرم نگهداشتن(  KEEP WARMدکمه 

درجه سانتی گراد بسته به دمای اصلی  82تا  02این ویژگی اجازه می دهد که چای دم کشیده یا آب گرم شده تا یک ساعت گرم بماند. دمای گرم نگهداشتن بین  

 آورد.  را نیز پایین می « گرم نگهداشتن »انتخاب شده برای دم کردن در حال نوسان است. پایین بودن دمای دم کردن، دمای 

 

در طول چرخۀ گرم نگهداشتن، چای دم کشیده عطر و طعم بیشتر پیدا می کند. بسته به مدت زمانی که قصد دارید کته: ن 

 کاهش دهید.  توانید چای دم کشیده را گرم نگهدارید، غلظت/ زمان دم کردن اولیه را می

 

 گرم نگهداشتن برای فعال کردن ویژگی

دهند که ویژگی گرم نگهداشتن انتخاب  در طول دم کردن چای یا چرخۀ گرم کردن آب و یا بعد از آن فشار دهید. دکمه های اطراف روشن خواهند شد، نشان مییا  را قبل  KEEP WARM دکمۀ  -1

 شده است. 

 گه می دارد. دقیقه در پایان عملکرد چای یا آب داغ با ویژگی )زمان بعد از دم کردن( ن 62گرم نگه داشتن تنها دما را برای نکته: 

د داد. کلید گرم نگه داشتن کنار آن، روشن خواهد زمانی که دم کردن چای یا چرخۀ گرم کردن آب کامل می شود، صفحه نمایشگر به صورت خودکار درجه شمار زمان بعد از دم کشیدن را نشان خواه -0

 فعال خواهد ماند، در حالی که پارچ شیشه ای روی پایۀ برق دستگاه قرار دارد. « زمان بعد از دم کردن» دقیقه در طول 62برای « گرم نگهداشتن»ماند، این نشان دهندۀ آن است که چرخۀ 

 

 دمای دم کردن اصلی دمای تقریبی گرم نگهداشتن

 درجه سانتیگراد 02-82 درجه سانتیگراد 02

 سانتیگراددرجه  85 درجه سانتیگراد 05

 درجه سانتیگراد 92-122 درجه سانتیگراد 82



 

ن را با نگه داشتن به صورت خودکار خاموش خواهد شد. می توانید ویژگی گرم نگه داشت« گرم نگهداشتن»در طول این زمان پارچ شیشه ای را می توانید از روی پایۀ برق بردارید، در حالی که ویژگی  -3

 دقیقه فعال باقی خواهد ماند.  62در حدود « گرم نگه داشتن»کلید گرم نگه داشتن دوباره انتخاب کنید. چرخۀ 

 فعال نشده و عمل نخواهد کرد.« گرم نگه داشتن» درجه سانتیگراد باشد، خاصیت  52اگر درجۀ آب زیر نکته: 

 

  BASKETدکمه 

کند،  برد. این جا به جایی برگهای چای را درون سبد را نرم می این ویژگی به طور مداوم به صورت خودکار در طول چرخۀ دم کشیدن چای سبد را به باال و پایین می

 دهد که آب گرم در اطراف برگ های چای به گردش در بیاید یا به خوبی دم شوند.  اجازه می

        کنید می توانید روی کاهش غلظت چای اولین و یا زمان گذارد. زمانی که از خاصیت چرخۀ سبد استفاده می را افزایش داده و روی غلظت چای اثر می نکرد ری میزان دمبه طور چشمگی چرخه سبدنکته: 

 دم کردن نظارت داشته باشید. 

 کنید، استفاده شود.  فنجان چای درست می 5یا  4توصیه می شود که از این خاصیت تنها زمانی که نکته: 

 را نشان خواهد داد.  BASKETرا فشار دهید. دکمۀ کنار آن روشن شده و صفحه نمایش  BASKETبرای فعال کردن ویژگی چرخه سبد، یکبار دکمۀ  -1

 روشن خواهد ماند.  BASKETرود ، دکمۀ  در طول چرخۀ دم کردن، در حالی که سبد به آرامی درون آب داغ باال و پایین می -0

 



 

را  BASKETعبارت بار فشار دهید. دکمه از روشن بودن باز می ایستد و صفحه نمایشگر  را یک  BASKET تواند لغو شود. دکمۀ در هر زمانی می BASKETدر طول چرخۀ دم کشیدن ویژگی  -3

 نمایش نخواهد داد. برای زمان باقیمانده از دم کشیدن، سبد به ته پارچ شیشه ای برخواهد گشت. 

 

 استفاده به عنوان کتری با درجه حرارت متغیر

 از چای ساز می توان برای جوشاندن یا گرم کردن آب با حرارت قابل تنظیم استفاده کرد.  

 گرم کردن آب دربیاورید.  اگر از پارچ شیشه ای برای درست کردن چای استفاده می کنید توصیه می کنیم که درون آن را کامالً شسته و سبد چای را قبل از جوشاندن یا نکته:

 پارچ شیشه ای را به میزان دلخواه آب پر کنید. آن را بیشتر از حد مجاز مشخص شده پر نکنید.  -1

0- .A ( 122جوشاندن آب  ) درجه سانتیگراد افزایش دهد.  122را فشار داده تا درجه دما را تا  دکمه فلش سمت چپ:درجه سانتی گرادLED   

 برحسب عادت به صورت خودکار روشن خواهد شد. 

.B:را به سمت دما را باال ببرید و یا دکمه فلش  فشار دهید تا را به سمت باال دکمه فلش سمت چپ گرم کردن آب با درجه حرارت قابل تنظیم

به    LEDدرجه سانتیگراد تغییر پیدا کند.  122درجه سانتیگراد و ماکسیمم تا  05تا  5می تواند از  فشار دهید تا دما را کاهش دهید. دما پایین

 صورت خودکار روشن خواهد شد. 

 



 

حافظه چایی ساز باقی یکبار که درجه حرارت را تنظیم کنید و یکبار که چرخه گرم کردن آب یا درست کردن چای را فعال کنید تا زمانی که آن را تغییر ندهید در توجه: 

 می ماند. 

روشن را نمایش خواهد داد و را فشار دهید تا چرخه شروع به کار کند. چراغ دستگاه روشن شده و صفحه نمایشگر کلمه  HOT WATER/CANCELدکمه  -3

 درجه سانتیگراد افزایش پیدا خواهد کرد.  5فرآیند زمان واقعی حرارت از 

خاب درجه حرارت دم کردن را مجدداً انتفشار دهید . را  HOT WATER/CANCELیکبار که چرخه گرمایشی شروع به کار کند، دمای دم کردن دیگر نمی تواند تغییر کند. برای تغییر دما دکمه  -4

 کنید. 

 62را نشان خواهد داد. این عمل تا حداکثر « دم کردن» زمانی که به درجه حرارت انتخاب شده برسد، صدای اخطار چای ساز سه مرتبه بلند خواهد شد. صفحه نمایشگر به طور خودکار زمان پس از  -5

 د از آن آگاه شوید، این کار المنت های گرمایشی را فعال نمی کند. دقیقه شمارش خواهد کرد، به شما اجازه می دهد وقتی که چرخه گرمایشی آب کامل ش

 دقیقه گرم باقی بماند. این ویژگی می تواند قبل، بعد و یا در طول چرخه گرمایشی آب فعال باقی بماند.  62است که اجازه می دهد چای یا آب جوش برای  KEEP WARM  چای ساز دارای ویژگی -6

 

 در پایان عملکرد چای یا آب جوش استفاده کنید. « زمان پس از دم کردن»دقیقه حفظ می کند از ویژگی  62تنها دما را تا ،  گرم نگهداشتنتوجه: 

 



 دمای دلخواه برای دم کردنتنظیم 

صی شما دمای دم کردن از قبل تعیین شده قابلیت تنظیم دمای دلخواه دم کردن را نیز دارد تا بتواند از گونه های متفاوت چای که برحسب سلیقه شخ 5چایی ساز عالوه بر 

 هستند لذت ببرید. 

درجه تا  5دهید تا دما کاهش یابد. دمای دم کردن می تواند از  دکمه فلش سمت چپ را به سمت باال فشار دهید تا دما افزایش پیدا کند و یا به سمت پایین فشار -1

 درجه سانتی گراد افزایش یابد.  122درجه سانتی گراد و به باالترین حد یعنی  02

 صفحه نمایشگر دمای سفارشی دم کردن را نشان خواهد داد. این ویژگی در سمت چپ صفحه نمایشگر قابل رویت است.  -0

 دکمه معمولی روشن خواهد شد. بز، سیاه، سفید، گیاهی یا اورالنگ روشن است اگر دکمه فلش را به سمت باال یا پایین فشار دهید، نوع چای انتخابی را لغو خواهد کرد و زمانی که چراغ سنکته: 

 شود که برای دم کردن دلخواه هر نوع چای قابل تغییر است. درجه سانتیگراد کم یا زیاد  3این محصول برای تجارت یا استفاده علمی طراحی شده است. دمای آن ممکن است توجه: 

 

 دلخواه برای دم کردنزمان تنظیم 

  زمان دم کردن از پیش تعیین شده ، چای ساز قابلیت آن را دارد که زمان دلخواه دم کشیدن چای را برحسب سلیقه خود به آن سفارش دهید.  3عالوه بر 

  .مطمئن شوید که دمای دم کردن انتخاب شده است 

 



 دقیقه  01دم کردن کمتر از 

 دقیقه زیاد شود.  12ثانیه تا  32ند بین دکمه فلش راست به سمت باال فشار دهید تا زمان زیاد شد و یا آن را به سمت پایین فشار دهید تا زمان کاهش یابد. زمان دم کشیدن می توا -1

  ال شده و به دمای آب صحیح رسیده باشد، سبد به صورت خودکار پایین رفته و شمارشگر زمان دم کردن مشخص شده را به سمت کم شدن می شمارد.یکبار که چایی ساز فع -0

دقیقه شمارش خواهد شد، اجازه می دهد که از  62کثر زمانی که دم کشیدن کامل شد، سبد به صورت خودکار باال می آید و صفحه نمایشگر زمان پس از دم کردن را نشان خواهد داد. این عمل تا حدا -3

 تازگی چای خود آگاه باشید. این عملکرد باعث گرم شدن المنت گرمایشی دستگاه نخواهد شد. 

 

 دقیقه  01زمان دم کردن دستی بیشتر از 

دهد که به صورت  آید به شما اجازه می به صورت خودکار باال نمیدر این حالت، زمانی که آب به دمای مناسب خود می رسد، سبد تعیین شده به صورت خودکار پایین رفته و دم کشیدن شروع خواهد شد. اما سبد 

 دستی و در زمان دلخواه خود آن را بیرون بیاورید. 

 

 

 

 



  AUTO STARTدکمه 

 دقیقه برسد.  12فلش سمت راست را به طرف باال فشار دهید تا زمان به حداکثر  -1

 دکمه فلش سمت راست را همچنان به سمت باال فشار دهید. صفحه نمایشگر باال بردن دستی را نشان خواهد داد.  -0

 زمانی که چایی ساز روشن می شود و به دمای آب صحیح می رسد، سبد به صورت خودکار پایین خواهد رفت.  -3

بد درون دقیقه شمارش می شود، به شما اجازه می دهد تا از مدت زمانی که س 62دهند. این ویژگی حداکثر  را نشان می زمان دم کردن در حالت باال بردن دستی، صفحه نمایشگر به صورت خودکار  -4

 آب قرار دارد باخبر باشید. 

 ثانیه فشار داده و نگه دارید. سبد باال خواهد آمد.  0را برای  BASKETوقتی که زمان دم کردن دلخواهتان رسید، دکمه  -5

دقیقه شمارش خواهد  62اهد داد. این عملکرد حداکثر را نشان خو (TIME SINCE BLEW) زمانی که دم کشیدن انجام شد، صفحه نمایشگر به صورت خودکار عملکرد زمان پس از دم کشیدن -6

 شد. به شما اجازه می دهد که از تازگی چای مطلع باشید. این کار موجب گرم شدن المنت دستگاه نمی شود. 

 

 

 را تغییر دهید. زمانی که برای اولین بار از دمای تنظیم شده و سفارشی استفاده می کنید این دما برای همیشه در حافظه دستگاه باقی می ماند تا شما آن توجه: 

 

 



 (AUTO STARTویژگی شروع خودکار )

 ی یا چرخه گرم کردن آب فعال شوند. این ویژگی به شما این اجازه را می دهد که زمان خاصی را برنامه ریزی کرده تا  چایی ساز به صورت خودکار روشن  شود و چرخه دم کردن چا

 (AUTO STARTتنظیمات شروع خودکار )

 آن روشن خواهد شد و آژیر دستگاه به صدا در خواهد آمد.  ثانیه نگه دارید. دکمه 0دکمه روشن شدن خودکار را فشار داده و برای  -1

 صفحه نمایشگر نشان ساعت خودکار را نمایش خواهد داد و چراغ زمان حال و زمان شروع چشمک خواهد زد.  -0

( PM( یا  بعدازظهر )AMمان کاهش یابد مطمئن شوید که قبل از ظهر )برای تنظیم زمان حال، فلش سمت چپ را به سمت باال فشار دهید تا زمان افزایش یابد و یا به سمت پایین فشار دهید تا ز -3

 نمایش داده نشده باشد. 

 فشار دادن و نگه داشتن دکمه فلش باال و فلش پایین سرعت پیمایش را افزایش می دهد. نکته: 

( یا  بعدازظهر AMرا به سمت باال فشار دهید تا زمان افزایش یابد و یا به سمت پایین فشار دهید تا زمان کاهش یابد مطمئن شوید که قبل از ظهر ) راست، فلش سمت شروع برای تنظیم زمان  -4

(PM .نمایش داده نشده باشد ) 

 انتخاب کنید که عملکرد آن با زمان برنامه ریزی شده شروع شود. را   TEA/CANCELیا   HOT WATER/CANCELیکبار که زمان حال و زمان شروع را برنامه ریزی کردید، دکمه  -5

ان شروع روشن خواهد ماند، نشان دهنده آن است صفحه نمایشگر عالوه بر عالمت شروع خودکار زمان حال و زمان شروع را نشان خواهد داد. دکمه شروع خودکار روشن خواهد شد تا رسیدن به زم -6

 ده است. که ویژگی شروع خودکار فعال ش

 



 مطمئن شوید که چایی ساز با دو مورد زیر آماده شده است:  -0

A.  آب کافی در پارچ شیشه ای و برگ چای در سبد برای چرخه دم کردن چای 

B.  آب کافی در پارچ شیشه ای برای چرخه گرم کردن آب 

 کافی نبودن آب منجر به بی رنگ شدن پایه چایی ساز می شود.  نکته: 

   رخه کامل شود روشن فرا می رسد، چایی ساز به صورت خودکار شروع به دم کردن چای یا جوش آوردن آب می شود. در طول این زمان دکمۀ شروع خودکار تا زمانیکه چ زمانی که زمان شروع -8

 خواهد ماند. 

 

 ویژگی شروع خودکار با استفاده از زمان شروع قبلی مجددانتخاب 

 روشن خواهد شد.  TEA/CANCEL و  HOT WATER/CANCEL دکمه دکمه شروع خودکار را یکبار فشار دهید. -1

0- HOT WATER/CANCEL و TEA/CANCEL فشار دهید تا عملکرد دلخواه خود را دوباره انتخاب کنید. ویژگی شروع خودکار حاال دوباره تنظیم شده است.  را 

 

 شان نخواهد داد و دکمۀ شروع خودکار خاموش می شود. ویژگی شروع خودکار در هر زمانی با فشار دادن دکمه شروع خودکار می تواند لغو شود. صفحه نمایشگر بعد از عالمت ساعت شروع خودکار را نتوجه: 

 



 : (STANDBY)حالت آماده به کارنکته ای درباره 

 دقیقه روشن خواهد شد. در زمان حالت خودکار، صفحه نمایشگر متوقف خواهد شد.  3زمانی که چایی ساز به پریز برق روی دیوار نصب شده است قبل از رفتن به حالت آماده به کار، صفحه نمایشگر برای 

توانید فشار دهید. صفحه نمایشگر مجدداً روشن خواهد شد. فشردن  بر روی پایه را می   TEA/CANCELو  HOT WATER/CANCELبرای درآوردن چایی ساز از حالت آماده به کار، هر دکمه ای به جز 

 فوراً عملیات مربوطه را شروع خواهد کرد.  TEA/CANCELو  HOT WATER/CANCEL دکمه 

 

 حرکت سبد چای زمانیکه در چرخۀ دم کردن قرار ندارد 

است دوست داشته باشید که با پایین آوردن مجدد سبد چای آن را زمان طوالنی تری دم کنید تا چای غلیظ و خوش زمانی که چرخۀ دم کردن کامل شد، ممکن 

گیرد. زمانی که چای به  ر میثانیه فشار داده و نگه دارید. دکمۀ کنار آن روشن خواهد شد و سبد چای به صورت خودکار در ته پارچ شیشه ای قرا 0را برای  BASKETطعمی داشته باشید. به این منظور دکمه 

 ثانیه فشار دهید و نگه دارید. چراغ آن روشن می شود و سبد به صورت خودکار به باالی پارچ شیشه ای منتقل می شود.  0را برای  BASKETغلظت دلخواه رسید، دکمه 

 گردد. البته زمانی که پارچ را روی پایه قرار دهید.  اگر پارچ شیشه ای از روی پایه برداشته شود و سبد در پایین ترین مکان باشد، به صورت خودکار به باالی پارچ برمینکته: 

 

 



 در مورد تبدیل دما از سانتی گراد به فارنهایت  نکته ای

توانید آن را به فارنهایت تبدیل  توانید بخوانید برحسب سانتی گراد است اما می دمایی که برای چایی ساز تعیین شده و از روی آن می

ثانیه نگه دارید. نشانه مربوط به سانتی گراد یا فارنهایت روی صفحه  0کنید. به طور همزمان دکمه نوع چای و غلظت چای را برای 

 شد.  نمایش ظاهر خواهد

 شود، فارنهایت در حافظه دستگاه باقی می ماند تا آن را عوض کنید.  زمانی که سانتی گراد را به فارنهایت تبدیل می کنید و چرخۀ دم کردن چای یا جوشاندن آب انجام می نکته:

 

 مراقبت و تمیز کردن چای ساز برویل

از روی پایه خاموش شده باشد. زمانی که چراغ دستگاه خاموش شود یعنی دستگاه خاموش است. سیم   HOT WATER/CANCELیا دکمه  TEA/CANCELمطمئن شوید که چای ساز با فشردن دکمه 

 برق را از دو شاخه روی دیوار جدا کنید. 

 قبل از تمیز کردن اجازه دهید تا تمام قسمت های چای ساز کامالً خنک شوند. نکته: 

 تنها درپوش پارچ، سبد چای، درب سبد و پیمانه قابل شستشو در ماشین ظرفشویی هستند.  نکته:

 



  هشدار :

و فیلتر جرم گیر درون پارچ ، آن  هرگز پایۀ پارچ شیشه ای، سیم برق یا دو شاخه را در آب فرو نکنید و اجازه ندهید رطوبت به این قسمتها برسد.جهت تمیز کردن درپوش پارچ

 توانید در زیر آب داغ گرفته و با یک پارچه نرم با بورس آن را تمیز کنید. درآب و کف با اسفنج نرم شسته و آبکشی کنید و بگذارید تا خشک شود. فیلتر جرم گیر را میها را 

 تمیز کردن درپوش

توانید  ته و آبکشی کنید و بگذارید تا خشک شود. فیلتر جرم گیر را میجهت تمیز کردن درپوش پارچ و فیلتر جرم گیر درون پارچ ، آن ها را درآب و کف با اسفنج نرم شس -1

 در زیر آب داغ گرفته و با یک پارچه نرم با بورس آن را تمیز کنید. 

 دهد که آب کامالً از آن خارج شود.  ن کار اجازه میتوانید درون ماشین ظرفشویی قرار دهید. آن  را به صورت عمودی قرار دهید تا فیلتر جرم گیر به سمت باال قرار گیرد. ای درپوش پارچ را می -0

 قبل از استفاده اجازه دهید که تمام قسمت ها کامالً خشک شوند.  -3

 تمیز کردن پارچ

 بعد از هر بار استفاده ، پارچ آب را خالی کنید. اجازه ندهید که چای دم کرده یک شبانه روز در آن باقی بماند.  -1

دهند و در نتیجه اگر تنها به  های چای طعم بهتری به چای دم کرده می درون پارچ شیشه ای با یک اسفنج نرم  شسته و با آب گرم آبکشی کنید. ته نشین -0

 عنوان چایی ساز از آن استفاده می کنید با آب و صابون آن را نشورید. 

 قسمت بیرونی پارچ را با پارچه ای مرطوب و نرم تمیز کنید.  -3

 



 

 هرگز قسمت بیرونی پارچ را زیر آب قرار ندهید. خطر :

 

  هرگز از مواد شیمیایی، سیم ظرفشویی یا دستمال زبر برای تمیز کردن قسمت بیرونی پارچ استفاده نکنید تا به آن صدمه و خراش وارد نشود.نکته: 

 چای، پارچ شیشه ای را تا خط حداکثر آب نشان داده شده پر کنید.  گس کنندهبرای برطرف کردن مواد شیمیایی  -4

A.  آب تمیز پر کنید، بجوشانید سپس خالی کنید. اگر الزم آب یک عدد لیمو و خود لیمو را درون آب جوش بیندازید. آن را یک شب تا صبح نگه دارید و سپس محلول را خالی کنید. پارچ شیشه ای را با

 است این کار را مجدداً تکرار کنید. 

B. 6 را  را بجوشانید. یک شب آن را نگه داشته و سپس خالی کنید. پارچ را از آب تمیز پر کنید و بجوشانید سپس خالی کنید. در صورت نیاز این کار قاشق غذاخوری سرکه سفید به آن اضافه کرده و آب

 مجدداً تکرار کنید. 

 قبل از استفاده با یک دستمال نرم و بدون پرز آن را کامالً خشک کنید.  -5

دنی بی خطر، به شکل ساخته شده ممکن است روی عملکرد و یا عمر چای ساز تأثیر بزارند. آهک و فسفات موادی هستند که باعث تشکیل رسوب می شوند. آهک، ماده معدر اثر استفاده مداوم، رسوبات نکته: 

تیرگی آب گرم شده، خواهند شد. برای این که این رسوبات به دستگاه شما آسیب  رسوبات سفید رنگ و یا زنگ زده در دیوارۀ داخلی و پایۀ درونی پارچ ظاهر می شود. رسوبات فسفات دیده نمی شوند. اما باعث

 زدای مرسوم استفاده کنید و از دستورالعملهای همراه با آن پیروی کنید.  اید. از مواد رسوب وارد نکنند، مطمئن شوید که مرتباً دستگاه را رسوب زدایی کرده



 سبد، سبد چای  تمیز کردن درپوش

کننده غیرساینده با  را در آب و صابون گرم با یک اسفنج نرم بشویید و کامالً آب کشیده و خشک کنید. از یک مایع تمیزآن و  چای، درپوشسبد  -1

 بعد با اسفنج تمیز کنید.  توانید استفاده کنید. قبل از نظافت تمیزکننده را روی اسفنج ریخته نه بر روی سطح وسایل و یک مایع اسپری مالیم برای از بین بردن لکه ها می

 این لوازم قابل شستشو در ماشین ظرفشویی هستند. -0

 اجازه دهید تمام قطعات قبل از مصرف کامالً خشک شوند.  -3

 تمیز کردن پایه برق

 پایه برق دستگاه را با یک اسفنج نمناک و نرم تمیز کنید.  -1

 مینان حاصل کنید. قبل از زدن به دستگاه به پریز برق از خشک بودن تمام قطعات اط -0

 نگهداری

 مطمئن شوید که چایی ساز خاموش شده باشد، آن را تمیز کرده و پس از خشک کردن آن را کنار بگذارید.  -1

 ای وصل شده است.  مطمئن شوید که سبد چای نصب شده با ایمنی کامل به پست مغناطیسی درون پارچ شیشه -0

 قرار دارد. مطمئن شوید که پارچ آب به طور ایمن در جای خود  -3

 سیم برق را در جای سیم زیر پایه دستگاه جمع کنید.  -4

 چای ساز را مستقیماً روی پایه برق قرار دهید و هیچ چیز دیگر را روی آن قرار ندهید.  -5



 

  

 مشکل راه حل

 بررسی کنید سیم برق با ایمنی کامل به دو شاخه وصل شده باشد. 

 سیم برق را به یک خروجی مستقل وصل کنید. 

 سیم برق را به خروجی دیگری وصل کنید. 

. اگر این موضوع برای ایمنی بیشتر چای ساز مجهز به قطع کننده گرمایشی شده است. اگر دستگاه بیش از حد داغ شود چایی ساز به صورت خودکار خاموش می شود
 ادامه پیدا کرد با مرکز خدمات مشتریان برویل تماس حاصل کنید.

 شد چای ساز روشن نخواهد

 کند چایی ساز کار نمی بررسی کنید که پارچ شیشه ای با ایمنی کامل روی پایه قرار گرفته باشد.

 گیرد. در این حالت صفحه نمایشگر خاموش می شود.  قرار می( STANDBY)دقیقه استفاده نشود در حالت آماده به کار 3اگر از چای ساز بعد از  -

 برای فعال کردن چایی ساز در مرحله آماده به کار  -1

 پارچ چایی ساز را بلند کرده و دوباره روی پایه قرار دهید.  

 را زده تا صفحه نمایشگر دوباره روشن شود. HOT WATER/CANCELیا  TEA/CANCEL هر دکمه ای به جز دکمه  -0

 نور صفحه نمایشگر خاموش شده

توان انتخاب کرد و یا تغییر داد. صفحه نمایشگر ممکن است به طور  های دیگر دستگاه را نمی رخۀ گرم کردن و یا دم کردن قرار دارد ویژگیدر زمانی که دستگاه در چ
 موقت تغییر کند یا صدای آژیر دستگاه شنیده شود اما هیچ تغییری در چرخۀ دستگاه حاصل نمی شود.

 توانم یک برنامه خاص را انتخاب کنم نمی

دقیقه صبر کنید و مجدداً  5را نشان خواهدداد. سیم برق را از دو شاخه جدا کرده،  RESET حه نمایشگر زمانی که نیاز به تنظیم مجدد برقی دستگاه باشد کلمۀ صف
 آن را به برق بزنید. 

 در صورت حل نشدن مشکل ، با مرکز خدمات مشتریان برویل تماس حاصل کنید.
 ان می دهدرا نش RESETصفحه نمایشگر 

روشن می شود، زمانی است که موضوعی غیرقابل تنظیم برای دستگاه پیش آمده است. اگر این اتفاق افتاده با مرکز  ERROR زمانی که صفحه نمایشگر با کلمه 
 خدمات مشتریان تماس حاصل کنید.

 دهد. را نشان می ERRORصفحه نمایشگر 

 آورد. کنید، چایی ساز آخرین برنامۀ تنظیم شده را برای کار کردن به خاطر می میحتی زمانی که دستگاه را از برق جدا 
 ثانیه نگه دارید. 0را برای  KEEP WARMو  AUTO STARTبرای تنظیم برنامه پیش فرض در هر بار عملکرد، به طور همزمان دکمه 

 خواهم که چایی ساز به تنظیمات پیش فرض خود برگردد می

 دقیقه به طول می انجامد . 12طول چرخه دم کردن چای عمل می کند و کمتر از  چرخه سبد تنها در
 سبد در مرحله عملکرد معمولی نمی تواند به پایین برود تا گرم شود.

 کند کار نمی BASKETو یا دکمه  عملکرد چرخه سبد

 ی ظاهر می شوندبعد از جوشیدن آب حبابها در اطراف سنسر حرارت این در عملکرد چای ساز طبیعی است.

کردن چای را  طعم چای یک سلیقه شخصی است و ممکن است نیاز به امتحان داشته باشید تا سلیقه خود را بفهمید. برای غلیظ تر شدن چای، زمان و مقدار دم
 افزایش دهید. 

 برای طعم مالیمتر و غلظت کمتر زمان و مقدار چای را کاهش دهید.
 خیلی غلیظ استطعم چای من خیلی مالیم یا 

 درون پارچ شیشه ای شنیده می شود صدای زیادی از طبیعی است. صدا از سمت مغناطیسی درون پارچ است یا ممکن است زمانی که سبد چای به آن وصل نشده صدا دهد.


