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 استفاده برای اولین بار

درجه حرارت دما بر حسب سلسیوس یا فارنهایت  قبل از استفاده ، کتری را تا بیشترین حد پر کنید، جوشانده و آب را دور بریزید.

 را همزمان فشار دهید و نگه دارید. –می تواند نمایش داده شود. برای انتخاب واحد دما، دکمه های + یا 

 : کتری فقط برای آب طراحی شده است. مایعات دیگر را داخل کتری نریزید.توجه

 پر کردن آب کتری

  
لیتر  5220کتری را پر کنید، حجم آب با فواصل  2 درپوش کتری را با فشردن دکمه رهاساز، باز کنید. 1

مشخص شده اند. اگر آب در کتری نباشد، یک قطره 

 6بر نمایشگر نشان داده میشود و زنگ هشدار برای 

 MAXثانیه به صدا در می آید. اگر سطح آب از خط 

 .را خالی کنیدن باالتر رفت، آ

  
شود. در درپوش را بگذارید تا در موقعیت خود قفل  3

 این هنگام یک صدای کلیک شنیده میشود.

 کتری آب را روی پایه قرار دهید. .1 4

 

 بیشتر باشد. MAXب در کتری باشد. و همینطور سطح آب نباید از خط لیتر آ 5220باید حداقل  :توجه



 گرم کردن آب

  
 سلسیوس 155 که میدهد نشان را فرض پیش دمای نمایشگر 1

 خود نظر مورد دمای – و+  های دکمه از استفاده با. باشد می

 .کنید انتخاب 155 تا 05 بین را

را فشار دهید تا گرمایش  START/CANCELدکمه  2

روی  ONدمای مشخص شده، شروع شود. کلمه در 

نمایشگر نمایش داده میشود تا نشان دهد دستگاه در 

تا زمانیکه  START/CANCELحال کار است.  دکمه 

 روی پایه نباشد، فعال نخواهد شد.

 

 
 

درجه سلسیوس رسید، دمای  05وقتی آب به دمای  3

لحظه ای آب به نمایش در می آید و دستگاه تا رسیدن 

 به دمای مشخص شده به کار خود ادامه میدهد.

بوق کوتاه  3با رسیدن به دمای مشخص شده، صدای  4

در گوشه باالیی نمایشگر به  OFFشنیده شده و کلمه 

 نمایش در می آید.

 

 
 

 0 از بعد کتری و شود می خاموش و روشن بار 0 دما :توجه

 ماید زمانیکه تا روند این. برمیگردد کار به آماده حالت به ثانیه

 .شود می تکرار شود، کمتر شده مشخص دمای از آب

اگر در داخل کتری باطری قرار داده شود، میتوانید با فشردن 

هر کلیدی، دمای آب را بر روی نمایشگر ببینید ، حتی وقتی 

کتری روی پایه قرار ندارد. همچنین آیکون باطری مقدار شارژ 

 موجود باطری را نشان میدهد.
 



 راهنمای دما

 نتیجه مطلوب استفاده کنید.از این راهنما برای حاصل شدن 

65 05 05 05 155 
چای سبز)گیوکورو،  چای

 سنچا(

چای سفید)سیلور 

 نیدل(

 

 شکوفه چای

 چای)سبز، سفید(

چای سبز) بنچا، 

 جنمیچا(

چای سیاه )ارل گری، 

 صبحانه انگلیسی(

 چای اوالنگ

 هات چاکلت

 قهوه آماده

 آب جوش

 چای )قرمز(

 تیسانس((چای گیاهی 

 سوپ آماده

 چای رویبوس

 یربا ماته

 

 استفاده از حالت نگهداری دما

  

رید اهداری دما ، کتری را روی پایه بگذبرای فعال کردن حالت نگ

تا به دمای انتخاب شده برسد، سپس دکمه دما را فشرده و نگه 

 دقیقه حفظ میکند. 35دارید. کتری دمای انتخاب شده را تا 

 

حالت نگهداری دما را میتوانید با فشردن کلید  .1

START/CANCEL .کنسل کنید 

 

ارتفاع بر روی نقطه جوش آب اثر میگذارد. آب معموال در  حالت نگهداری دما برای هر دمایی که انتخاب کنید عمل میکند. :توجه

 افت خواهد داشت.درجه  02درجه سلسیوس می جوشد، اما نقطه جوش با افزایش ارتفاع تا  155

 

 

 

 



 خاموش کردن کتری

 کتری آب را می توان به چند روش خاموش کرد.

  
را در زمان کار کردن دستگاه  START/CANCELدکمه  1

 فشار دهید.

را در حالت نگهداری دما  START/CANCELدکمه  2

 فشار دهید.

 
 سیم برق را زمانی که از کتری استفاده نمی کنید بکشید.  3

 

 

 مراقبت و تمیزکاری

 تمیز کردن بدنه خارجی

قبل از تمیز کردن کتری، آن را از برق بکشید و منتظر  :نکته 

 .شوید تا کتری خنک شود

بدنه خارجی کتری میتواند با پارچه مرطوب تمیز شود.  کتری را 

 نمایید. از مواد زبر و خشن استفاده نکنید.با پارچه نرم، خشک 

 

 

 

 



 تمیز کردن فیلتر

کتری دارای فیلتر قابل حمل است که رسوب ها را جذب میکند تا آب تمیزتری را مصرف کنید. فیلتر را باید هر از گاهی بشورید به 

 خصوص اگر آب شما امالح زیادی دارد.

  
لوله  کنید، فیلتر در پشتبرای دسترسی به فیلتر، درپوش را باز 

 و درون کتری قرار دارد. باالی لوله را بگیرید و بیرون بکشید.

زیر آب بگیرید و با فرچه نرم یا پارچه، امالح را بزدایید، فیلتر را 

 دوباره در شکاف خود پشت لوله قرار دهید.

آب و سرکه سفید قرار دهید. فیلتر را آب کشیده و  اگر رسوبات آهکی روی فیلتر باقی ماند، آن را برای یک شب در محلول :توجه

 درون کتری قرار دهید.

 رسوب زدایی کتری
 رسوب زدایی برای کارکرد بهتر کتری الزم است. دوره رسوب زدایی بستگی به سختی آب درون کتری دارد.

  
لیتر پر کنید. آب را اضافه کنید تا  5220کتری را با سرکه سفید تا 

درجه سلسیوس  155لیتر برسد. در دمای  5200 سطح محلول به

 بجوشانید  و سپس محلول را برای یک شب داخل کتری باقی بگذارید.

 محلول را خالی کنید.

 

 

 

کتری را با آب پر کنید، جوشانده و دور بریزید. این مرحله را دوباره 

 تکرار کنید. اکنون کتری آماده مصرف است.

 

 


