راهنمای استفاده از کتری
Kettle 1522

پر کردن کتری
پیش از استفاده
قبل از استفاده از کتری آب  ،آن را تا بیشترین سطح پر کنید ،بجوشانید و سپس آب را دور بریزید.
نکته :
کتری آب تنها برای گرم کردن آب طراحی شده است .مواد و مایعات دیگر را در کتری نریزید.

1

دکمه رهاسازی در کتری را فشار دهید .کتری را با
آب سرد پر کنید.

2

کتری باید حداقل  52.0لیتر آب داشته باشد تا کار
کند.

3

در پوش را به پایین هل دهید تا در محل خود قفل
شود.

4

کتری را روی پایه قرار دهید.

تنظیم دمای آب

1

گیره انتخاب دما را روی دمای دلخواه (055-05
درجه سانتیگراد) خود قرار دهید.

3

سوزن درجه دما با گرم شدن آب ،باال میروید

2

دکمه  POWERکه در کنار پایه قرار گرفته است را
فشار دهید .کلید ها روشن شده و کتری شروع به گرم
شدن میکند.

توجه:
بعد از رسید به دمای انتخاب شده ،کتری به صورت خودکار خاموش میشود .همینطور میتوان کتری را به صورت دستی و با
فشردن دکمه  POWERخاموش کرد.

راهنمای تنظیم دمای آب
05
چای

05
چای سبز(گیوکورو ،سنچا)
چای سفید(سیلور نیدل)

05
05
چای سیاه (ارل گری ،صبحانه
شکوفه چای
انگلیسی)
چای(سبز ،سفید)
چای اوالنگ
چای سبز( بنچا ،جنمیچا)
هات چاکلت
قهوه آماده

055
آب جوش
چای (قرمز)
چای گیاهی )تیسانس)
سوپ آماده
چای رویبوس
یربا ماته

تمیز کاری و نگهداری

نکته:
قبل از تمیز کردن ،کتری را از برق بکشید و مراقب باشید که
کتری خنک شده باشد.

با پارچه مرطوب کتری و پایه را تمیز کنید .با پارچه نرم آن
را خشک کنید .از مواد شوینده و پارچه زبر استفاده نکنید.

رسوب زدایی کتری آب
اگر رسوب زدایی تجاری وجود ندارد:
 .0کتری آب را تا سطح  MINبا سرکه پر کنید.
 5200 ..لیتر آب اضافه کنید.
 .3بجوشانید و اجازه دهید تا صبح بماند.
 .4محلول را خالی کنید.
 .0کتری را از آب پر کنید ،بجوشانید و تخلیه کنید .این مرحله
رسوبات کلسیوم ممکن است الیه فلزی داخل کتری را
بپوشانند .برای کارکرد بهتر کتری ،باید به صورت دوره ای آن
را تمیز کنید .مدت دوره بستگی به سختی آبی که استفاده
میکنید دارد .از رسوب زداهای تجاری استفاده کنید.

را دوبار تکرار کنید .اکنون کتری آماده استفاده است.

تمیزکردن فیلتر
فیلتر را از کتری آب بردارید و زیر آب بشویید.

توجه:
اگر رسوبات کلسیم روی فیلتر باقی ماند ،برای یک شب آن را در محلول آب و سرکه قرار دهید.
فیلتر را شسته و در جای خود قرار دهید.

