
  

 

 

  BKE     تريیل مذل کتری ترقی 

 

 

  ِتَصیِ ّبی ایوٌی ثشٍیلتَصی 

 آضٌبیی ثب کتشی ثشلی ثشٍیل  

  ثشلی ثشٍیلکتشی ٍ ٍیژگی خصَصیبت  

  طشص کبس کتشی ثشلی 

  هشالجت ٍ ًظبفت  

 

 

 

 



  

 

 

 مُمتریه تًصیٍ َای ایمىی تريیل

 
 

اص ضوب هیخَاّین کِ دس استفبدُ اص ّش ٍسیلِ   ثشٍیل ایوٌی حشف اٍل سا هیضًذ. هب دس طشاحی ٍ سبخت هحصَالتوبى دس دسجِ اٍل ثِ ایوٌی هطتشی ّبی ثب اسصضوبى فکش هیکٌین. ثِ ػالٍُ هبدس 

 ثشلی احتیبط کٌیذ ٍاص ایي هَاسد احتیبطی پیشٍی کٌیذ. 

 .ل ّب سا ثخَاًیذ ٍ ثشای استفبدُ ّبی ثؼذی ثِ خبطشثسپبسیذ.لجل اص استفبدُ ثب دلت ّوِ دستَسالؼو

 ّ ش ثشچست تجلیغبتی کِ ثِ دستگبُ ضوب ٍصل است سا لجل اص اٍلیي استفبدُ اص دستگبُ جذا کٌیذ. ّش چیضی کِ ثشای ثستِ ثٌذی یب 

 .ثشای اص ثیي ثشدى خطش خفگی ثشای ثچِ ّب، پَضص هحبفظ هجْض ثِ دٍ ضبخِ ثشق اص ایي ٍسبیل سا دٍس ثیٌذاصیذ 

  آثکی یب غزای دیگش داخل آى سیختِ ًطَد. ایي دستگبُ فمط ثشای ثِ جَش آٍسدى آة طشاحی ضذُ است. ثِ ّیچ ػٌَاى هَاد 

  .دستگبُ ثشٍیل سا دس حبل کبس کشدى لجِ ًیوکت یب صٌذلی لشاس ًذّیذ. هطوئي ضَیذ سطحی کِ دستگبُ سٍی آى است هسطح ٍ تویض ٍ خطک است 

  .دستگبُ سا ًضدیک گبص ٍ سطَح داؽ یب جبیی کِ ثب حشاست دس توبس ثبضذ لشاس ًذّیذ 

 هیلی هتش اص دیَاس، پشدُ یب ّش ٍسیلِ حسبس دیگش لشاس دّیذ.  22 ِ کتشی سا ثب فبصل 

  .دستگبُ سا دس حیي اًجبم ػولیبت سٍی سیٌک ظشفطَیی یب ّش سطح خیس دیگشی لشاس ًذّیذ 

 خل ایي کتبثچِ ساٌّوب سا دًجبل کٌیذ. لجل اص اٍلیي استفبدُ ٍ صدى دکوِ سٍضي هطوئي ضَیذ کِ کتشی سا ثِ دسستی جوغ آٍسی کشدُ ثبضیذ. توبهی دستَسالؼول ّبی دا 



  

 

  .کتشی سا ثبیذ فمط ثب پبیِ اصلی تْیِ ضذُ استفبدُ کٌیذ 

 .ایي دستگبُ ثِ ٍسیلِ تبیوش خبسجی یب سیستن کٌتشل دستگبُ اص ساُ دٍس کبس ًوی کٌذ 

  .سطح داؽ سا لوس ًکٌیذ. اص دستِ کتشی ثشای جبثِ جب کشدى یب ثلٌذ کشدى آى استفبدُ کٌیذ 

 چیض دیگشی ثش سٍی دسة ظشف ًگزاسیذ.  ّیچ 

  ِّویطِ هطوئي ضَیذ تب دکوSTART /CANCE  ًطَد ثؼذ اص آى دکوِ خبهَش سا ثضًیذ ٍ سپس دٍ ضبخِ سا لجل اص جب ثجب کشدى یب جوغ کشدى دستگبُ یب  دادُ ضذُ ٍ کٌسل فطبس

 تویض کشدى آى اص پشیض ثیشٍى ثکطیذ. 

 ثبضذ احتیبط سا سػبیت کٌیذ ثِ ایي دلیل کِ آة جَش یب ثخبس آة ثبػث سَختگی هی ضَد. آة جَش سا ثِ سشػت خبلی ًکٌیذ.  ٍلتی کِ آة دس کتشی دس حبل جَش هی 

  .ثشای جلَگیشی اص خطش ثشق گشفتگی ، پبیِ اصلی کتشی، سین ثشق، دٍ ضبخِ ثشق سا دس آة فشٍ ًجشیذ 

 ص ثشداضتي ظشف ضیطِ ای هطوئي ثبضیذ کِ صهبى ػولیبت جَضیذى آة ثِ اتوبم سسیذُ ٍ دستگبُ خبهَش ضذُ ثبضذ سپس کتشی سا دس حیي ػولیبت اص سٍی پبیِ اصلی ثشًذاسیذ. لجل ا

 آى سا جبثِ جب کشدُ ٍ ثشداسیذ. اگش دس حیي اًجبم ػولیبت کتشی سا ثشداسیذ ثِ طَس اتَهبتیک دستگبُ خبهَش ٍ ػولیبت هتَلف هی ضَد. 

 ِجب ًکٌیذ.  دستگبُ سا ٍلتی کِ سٍضي است جبث 

 دستگبُ سا تویض ًگِ داسیذ 

 



  

 

 تًصیٍ َای ایمىی تريیل در مًرد يسایل ترقی دیگر

 

 

  .لجل اص استفبدُ سین ثشق سا کبهالً ثبص کٌیذ 

  اجبصُ ًذّیذ کِ سین ثشق ثِ لجِ هیض یب صٌذلی گیش کٌذ ٍ یب سٍی سطَح داؽ لشاس ثگیشد 

 ٌّی یب جسوی پبییٌی ثشخَسداس ّستٌذ یب تجشثِ ٍ اطالػبت کوی داسًذ ٍ یب ثچِ ّب ًوی ثبضذ. هگش آًکِ تحت هشالجت یب طجك ایي ٍسیلِ ثشای استفبدُ اضخبصی کِ اص تَاًبیی ر

 دستَسالؼول ّبی الصم اص ایي دستگبُ استفبدُ کٌٌذ تب خطشی ضبهل حبل آًْب ًطَد. 

  .ثچِ ّب ًجبیذ ثب ایي دستگبُ ثبصی کٌٌذ 

 َسا ثِ س هذاٍم ثشسسی کٌیذ. ثشای جلَگیشی اص خطش، اگش سین ثشق دٍ ضبخِ یب دستگبُ ثِ ّش صَستی صذهِ دیذُ اًذ اص آى استفبدُ ًکٌیذ کل دستگبتَصیِ هی ضَد کِ دستگبُ سا ثِ ط ُ

 تشیي هشکض سشٍیس خذهبت ثشٍیل ثشای اهتحبى یب تؼویش ثجشیذ.  ًضدیک

 ثشٍیل اًجبم ضَد.  غیش اص تویضکبسی دستگبُ ّش ًَع تؼویش دیگشی ثبیذ دس هشکض خذهبت 

 دسست هٌجش ثِ آسیت دیذگی آى خَاّذ ضذ. ایي دستگبُ ثِ هٌظَس هصبسف خبًگی طشاحی ضذُ است اص آى دس خبسج اص خبًِ ٍ یب لبیك ٍ یب ثشای هصبسف دیگشی استفبدُ ًکٌیذ. استفبدُ ًب 

 کٌین، استفبدُ اص کلیذ ایوٌی ثبػث هی ضَد کِ جشیبى ثشق ثیطتش اص  یِ هیًصت ثِ جشیبى ثشق هؼوَلی دستگبُ ) کلیذ ایوٌی سا ثشای حفبظت ثیطتش ثِ ضوب تَص  MA  ٍُاسد دستگب

 ًطَد دس ایي صهیٌِ اص یک ثشق کبس حشفِ ای کوک ثگیشیذ. 

 : هشدار

  .کتشی سا ثش سٍی سطح کثیف لشاس ًذّیذ. دستگبُ سا ٍلتی کِ سٍضي است ٍ دس ػیي اًجبم ػولیبت تکبى ًذّیذ 

  سَئیچ اهٌیتی ثشای استفبدُ اص کتشی استفبدُ کٌیذ تب اص خطش ثشق گشفتگی جلَگیشی ضَد. اص یک 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 درپًش شفاف جُت مشاَذٌ داخل مخسن

 کتریدکمٍ تاز کردن درب 

 استیل استىلس استیلدستٍ 

 (KEEP WARMگرم وگُذاشته )عملکرد 

  START /CANCE دکمٍ

 پایٍ اصلی دستگاٌ

 فیلتر جذاشذوی

 فًق العادٌ تا کیفیت، ضذ زوگ، تذوٍ استیل 

 وشاوگر میسان آب شفاف

 يات 2400 / المتلیتر آب  8/1ظرفیت 

 َىگام جًش آمذن یا اتمام آبایمىی خًدکار تٍ 

 جٍ حرارت: مذل متفايت در 5تا کىترل الکتريویکی متغیر 

82 )دسجِ سبًتیگشاد ) چبی سجض 

8  )دسجِ سبًتیگشاد ) چبی سفیذ 

92  )دسجِ سبًتیگشاد )چبی اٍالًگ 

9  )َُْدسجِ سبًتیگشاد ) ل 

 22 )ُدسجِ سبًتیگشاد ) آة جَش ٍ چبی سیب 



  

 

  (KEEP WARM)  عملکرد گرم وگٍ داشته

 

 
ة سا ثِ تَاًیذ لجل ، دس حیي یب ثؼذ اص چشخِ ثِ خَش آهذى آة استفبدُ کٌیذ. ٍلتی کِ ثِ دهبی آة هَسدًیبص خَد سسیذیذ ػولکشد گشم ًگِ داضتي آ ضوب هیاص ایي ػولکشد 

 95کٌیذ آة ثِ خَش آهذُ ثب دهبی تمشیجبً  دسخِ ثِ خَش آٍسدُ ایذ ٍلتی کِ اص ػولکشد گشم ًگِ داضتي استفبدُ هی 100دلیمِ گشم ًگِ هی داسد. اگش آة سا ثب دکوِ  20هذت 

 دلیمِ گشم هی هبًذ.  20دسخِ ثِ هذت 

م هذل هتفبٍت دسخِ حشاست آة ثش سٍی صفحِ کٌتشل اًتخبة کٌیذ. سپس دکوِ گشم ًگِ داضتي سا ثضًیذ. پس اص ثِ اتوب 5ثشای فؼبل کشدى ػولکشد گشم ًگِ داضتي، اثتذا دکوِ دهبی دلخَاُ خَد سا ثب یکی اص 

 سسیذى ػولیبت ثِ خَش آهذى آة یب دس حیي آى ػولکشد گشم ًگِ داضتي آة فؼبل هی ضَد.

 چطوک لشهض خَاّذ صد.  START /CANCEاگش دهبی آة دس حیي ػولیبت گشم ًگِ داضتي تغییش پیذا کٌذ، دکوِ تًجٍ: 

 تکىًلًشی تٍ جًش آمذن آب تذين صذا 

 

 
 ثبضذ.  ثذٍى صذا هی ضبهل تکٌَلَطی ثِ خَش آهذى آة ایي دستگبُ 

بهی کِ آة ثِ ًمطِ خَش هی سسذ صذای خَضیذى ٍ تکٌَلَطی خذیذ ثِ خَش آهذى آة ثذٍى ایدبد صذا، لل لل صدى آة سا کبّص هی دّذ ٍ سش ٍ صذای آى سا دس حیي ػولیبت کبّص هی دّذ. فمط ٌّگ

 ی سسذ. لل لل صدى آة ثِ گَش ه

 



  

 

 وگُذاری کردن از تکىًلًشی جًشیذن تذين سر ي صذا 

 
کتشی سایح ٍ هتذاٍل ّستٌذ کِ هی تَاًٌذ ثِ کتشی ضوب صذهِ ٍاسد ثب چٌذیي ثبس استفبدُ هذاٍم اص کتشی، دسخِ حشاست کتشی ثش سٍی ػولیبت تکٌَلَطی ثذٍى سش ٍ صذا تأثیشگزاس خَاّذ ثَد. آّک ٍ فسفبت دس 

دس  ثبضذ ٍلی هی تَاًذ ثِ صَست سًگ کذس بدُ هؼذًی ثذٍى ظشس هی ثبضذ کِ سًگ آى سفیذ ٍ ضکل آى فشسَدُ هی ثبضذ ٍ دس دیَاسُ داخلی کتشی ضوب سسَة هی کٌذ. فسفبت لبثل دیذى ًویکٌٌذ. آّک یک ه

 آة دس ٌّگبم خَضیذى ًوبیبى گشدد ٍ سًگ آة سا تیشُ کٌذ. 

 اسیذ. ّوچٌیي کتشی خَدسا دس طَل ضت سٍضي ًگِ ًذ

 کىترل دماَای مختلف

 تٌظین هی کٌذ. هذل هتفبٍت دسخِ حشاست ٍ دسخِ دهب سا ثشای دسست کشدى ثْیٌِ اًَاع چبیی ّب  5کٌتشل الکتشًٍیکی هتغیش ثب 

 دسخِ سبًتیگشاد  100دسخِ سبًتیگشاد ٍ  95 –دسخِ سبًتیگشاد  90 –دسخِ سبًتیگشاد  85 –دسخِ سبًتیگشاد  80

 دم کردن تُیىٍ 

 
داسًذ تب یک چبی ثی ًظیش ثِ ّوشاُ طؼن ٍ ػطش هطلَة دس حیي دم ضذى ثِ هب ثذٌّذ. ثشای سسیذى ثِ یک  سا خَد ثِ هخصَظ تفبٍت سضذ هی کٌٌذ ٍ ًیبص ثِ دهبی آةاًَاع چبیی ّب دس هحیط ّبی هختلف ٍ ه

 ى هثبل دم کشدى چبی سجض، سفیذ یب اٍالًگ ثب آة خیلی خَش هوکي است یک طؼن تلخی ٍ گس هبًٌذ ثِ چبی ضوب ثذّذ. طؼن هطلَة کیفیت ثْیٌِ، دهبی پبییي طؼن ثْتشی اص چبی ثِ هب خَاّذ داد. ثِ ػٌَا

َة سا ثِ چبی ضوب خَاّذ داد. ثشای سسیذى ثِ یک ّوچٌیي دم کشدى چبی ثشای هذت صهبى طَالًی هوکي است چبی ضوب سا تلخ کٌذ دس حبلی کِ دم کطیذى چبی ثب هذت صهبى کن یک طؼن ضیشیي ٍ هطل

 ًتیدِ هطلَة اص طشص تْیِ چبی ٍ لَُْ ثش سٍی خؼجِ آًْب استفبدُ کٌیذ. 
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  ذ.بیی اًتخبة دهبی اًَاع چبیی ّب تْیِ ضذُ است کِ هی تَاًیذ دهبّبی هختلف سا اص سٍی صفحِ ًوبیص اًتخبة کشدُ ٍ ثِ چبی هطلَة خَد ثشسیساٌّو ثشایریل خذٍل  

 جدول کنترل دمای متغیر برای انواع چایی ها

 

 

 

 آب جًش/ چای تیرٌ قًٌُ چای ايالوگ چای سفیذ چای سثس

 درجٍ مىاسة تًدٌ 100دمای  درجٍ مىاسة تًدٌ 05دمای  درجٍ مىاسة تًدٌ 00دمای  جٍ مىاسة تًدٌدر 85دمای  درجٍ مىاسة تًدٌ 80دمای 

ARABIAN NIGHT لَُْ ثذٍى کبفئیي یک کتشی چبی اٍالًگ سیت ASSAM 

ASATSVYV َلَُْ فَسی داًِ ای  آلجبل ANCIENT TREE 

BANCHA ُلَُْ سٌگیي  تَت سیب BAGGEDTEA 

CEYLON GREEN CHINA YIN ZHEN  دسخِ پیطٌْبد ضذُ ثشای چبی 95دهبی CHAI 

CHINA CHUN MEE ًبسگیل  CEYCON CHAMOMILE 

DARJEE LING GREEN  .یک گلی کِ ثشای دسست کشدى ضشاة ٍ الکل استفبدُ هی ضَد  CHIWA LAPSANG 
SOVCHONG 

CINNAMON 

DRAGON WELL   CHINA ROSE GOLDEN YUNNAN 

GENMICHA َلیو  CHINA YUNNAN HERBAL 

GUNPOWDER )لیچی)یک ًَع هیَُ چیٌی  DARJEELING HUR 

GYOKURO ِاًج  EARL GREY LAPSANG SOVCHONG 

JASMINE پشتمبل  ENGLISH BREK FAST LE MONG RASS 

NEPAL GREEN TEA تَت فشًگی  INDIAN CHAI KENYA 
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 آب جًش/ چای تیرٌ قًٌُ چای ايالوگ چای سفیذ چای سثس

 درجٍ مىاسة تًدٌ 100دمای  درجٍ مىاسة تًدٌ 05دمای  درجٍ مىاسة تًدٌ 00دمای  جٍ مىاسة تًدٌدر 85دمای  درجٍ مىاسة تًدٌ 80دمای 

PEACH   IRISH BREAK FAST PEPPER MINT 

SENCHA   KEEMAN PU-ERRH 

SHINCHA   NILGIRI RED 

   ORANGE PEKOE ROOIBOS 

   PASSI ON FRUIT SPEARMINT 

   RUSSIAN SAMPVAR WHOLELE AF 

   VANILLA WULONG 

   VIENNESE BLEND  

 

 تًجٍ: 

 ثب تٌظین دهبی هٌبست چبی هَسد ػاللِ خَد ثِ یک طؼن هطلَة خَاّیذ سسیذ.  ایي خذٍل ثشای ػالیك ضخصی، ًَع چبی ٍ تبسیخ چبی/ لَُْ پیطٌْبد ضذُ است. تدشثِ ًطبى دادُ است کِ
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 کار دستگاٌطرز 

 
ذ ٍ آى سا توبم ٍسبیل ثستِ ثٌذی ٍ ثشچست ّبی تجلیغبتی سا اص دستگبُ خذا کشدُ. پیطٌْبد هی ضَد لجل اص اٍلیي استفبدُ کتشی سا ثب آة سشد پش کٌیاص اٍلیي استفبدُ لجل 

 دسخِ تٌظین کٌیذ سپس آة ثِ خَش آهذُ سا تخلیِ کٌیذ. کتشی ضوب فمط صهبًی کِ ثش سٍی پبیِ اصلی لشاس گیشد، کبس خَاّذ کشد.  100حشاست ثب دکوِ دسخِ 

( ٍ ثیطتشیي 500)ثب کوتشیيضذُ ثش سٍی کتشی کِ دسخِ ثٌذی کتشی سا اص سٍی پبیِ اصلی تَسط دکوِ ثبص کشدى ٍ چفت کشدى کتشی ثشداسیذ ٍ آى سا ثِ همذاس دلخَاُ پش کٌیذ. ّویطِ کتشی سا طجك  -1

 ( همذاس آة پش کٌیذ. اگش آة کن ثبضذ ثِ طَس اتَهبتیک خبهَش هی ضَد ٍ ّوچٌیي ثِ خَش ًخَاّذ آهذ. 1800)

ٍلت ثضًیذ سپس دستگبُ سا سٍضي کٌیذ. 240/230دٍ ضبخِ سا ثِ ثشق  هطوئي ضَیذ کِ دسة کتشی دس سش خبی خَد ثبضذ ٍ ّوچٌیي لفل ضذُ ثبضذ. کتشی سا دس هَلؼیت خَد ثش سٍی پبیِ اصلی لشاس دّیذ. -2

سا ًضًیذ ثؼذ اص یک  START /CANCEثبًیِ ضٌیذُ خَاّذ ضذ. اگش دکوِ  2دلیمِ چطوک خَاّذ صد. صذای ثیپ ثشای  2دسخِ تٌظین کٌیذ ثشای هذت  100سا ثضًیذ ثش سٍی  START /CANCEدکوِ 

 بهَش خَاّذ ضذ. دلیمِ دستگبُ ثِ طَس اتَهبتیک خ

دسخِ دهبی آة ثب ًَس سفیذ چطوک خَاّذ صد ٍ دستگبُ ضشٍع ثِ  100سا ثضًیذ ) لجل اص اًتخبة دهبی هَسد ًیبص(، دکوِ ضشٍع سا لغَ ثب ًَس لشهض چطوک خَاّذ صد ٍ دکوِ  START /CANCEاگش دکوِ  تًجٍ: 

  کبس خَاّذ کشد.

 سا فطبس دادُ ثب ًَس سفیذ چطوک خَاّذ صد.  START /CANCEدسخِ سبًتیگشاد( دکوِ  100ٍ  90،95، 85،  80فبٍت تٌظیوبت آة سا فطبس دّیذ. )هذل هت 5دهبی هَسد ًیبص ٍ دلخَاُ خَد سا طجك  -3

 ػولکشد گشم ًگِ داضتي هی تَاًذ دس حیي، لجل یب ثؼذ اص ػولیبت ثِ خَش آهذى آة فؼبل ضَد.  تًجٍ:



   

 

پبیِ اصلی  طوک هی صًذ، دکوِ دسخِ حشاست آة سا ثضًیذ ًَس سفیذ چطوک خَاّذ صد ٍ دستگبُ ضشٍع ثِ کبس خَاّذ کشد. دس حیي اًدبم ػولیبت کتشی سا اصسا ثضًیذ ًَس لشهض چ START /CANCEدکوِ  -4

اگش دس حیي ػولکشد گشم ًگِ داضتي کتشی سا ثشداسیذ ثِ طَس خذا ًکٌیذ. لجل اص صدى دکوِ خبهَش ٍ ثشداضتي کتشی، هطوئي ضَیذ کِ آة ثِ خَش آهذُ است ٍ یب ثِ دهبی هَسد ًیبص خَد سسیذُ ایذ. 

 اتَهبتیک ػولیبت هتَلف خَاّذ ضذ. 

سا فطبس دادُ تب دستگبُ خبهَش ضَد. دکوِ دهبی آة سا لجل اص خبهَش  START /CANCEثبس صذای ثیپ ضٌیذُ خَاّذ ضذ. دکوِ  3ٍ ثِ دهبی آة هَسد ًیبص سسیذیذ  ٍلتی کِ کتشی داؽ ضذُ است -5

 شدى دستگبُ فطبس دادُ ثشای یک دلیمِ سٍضي هی ضَد . ک

دلیمِ  20کشد گشم ًگِ داضتي آة فؼبل ٍ ثؼذ اص گشم ًگِ داضتي آة اًتخبة ضذُ است ثب ًَس لشهض سًگ ثِ ضوب یبدآٍسی خَاّذ ضذ ٍ ثؼذ اص اًدبم ػولیبت ٍ اًتخبة دهبی آة هَسد ًیبص، ػول داگش ػولکش -6

 غیشفؼبل خَاّذ ضذ. 

 دّیذ ٍ دسة آى سا ثجٌذیذ. ص ثِ آة ثِ خَش آهذُ ٍ گشم ضذُ ًذاسیذ، دستگبُ سا خبهَش کشدُ آة داخل کتشی سا خبلی کٌیذ ٍ کتشی سا سش خبی خَد سٍی پبیِ اصلی لشاس اگش ًیب -7

 تًجٍ: 

 دسخِ هی ثبضذ .  100تٌظیوبت پیص فشض ثشای دسخِ حشاست کتشی  

  دسخِ هی ثبضذ.  100دسآٍسیذ ٍ ثؼذ آى سا سٍضي هی کٌیذ  دهبی پیص فشض دستگبُ ٍلتی کِ دستگبُ خبهَش ٍ آى سا اص پشیض ثشق 

 ادُ ایذ هی ثبضذ. ٍلتی کِ دستگبُ خبهَش هی ضَد ٍ دٍ ضبخِ دس پشیض هی ثبضذ ٍ ثؼذ آى سا سٍضي کٌیذ تٌظیوبت دهبی دستگبُ طجك آخشیي تٌظیوبتی کِ اًدبم د 

 



   

 

 

 محافظ ایمىی جًشیذن تذين آب 

 

 
گش ایي اتفبق افتبد ػولیبت ثِ خَش سسبًذى آة حبفظ دس داخل کتشی گٌدبًذُ ضذُ است کِ اص دستگبُ دس ثشاثش حشاست خیلی صیبد ٌّگبهی کِ آة کبفی داخل کتشی ًوی ثبضذ هحبفظت هی کٌذ. ایک دستگبُ ه

آة چطوک   KEEP WARM  ّوچٌیي ػولکشد START /CANCEٍى آة ظبّش خَاّذ ضذ. دکوِ سا ثِ طَس اتَهبتیک هتَلف خَاّذ کشد ٍ صذایی ثِ صَست هتٌبٍة ضٌیذُ خَاّذ ضذ ٍ خطب خَضیذى ثذ

ی اتَهبتیک صهبًی کِ دستگبُ خٌک ضذُ ثبضذ ثِ حبلت اٍلیِ ثبص ه لشهض خَاّذ صد. دستگبُ سا خبهَش کشدُ ٍ لجل اص ضشٍع هدذد کبس ثب دستگبُ اخبصُ دّیذ تب خٌک ضَد. هحبفظ ایوٌی خَضیذى ثذٍى آة ثِ طَس

 گشدد. 

ستگبُ ثِ طَس اتَهبتیک خبهَش خَاّذ ضذ. صهبًی کِ ایي ثشای سیستن اهٌیتی اظبفی دستگبُ ضوب تَسط یک سَئیچ خَدکبس ثشای لطغ خشیبى ثشق تٌظین ضذُ است صهبًی کِ کتشی ثیص اص حذ گشم هی ضَد د

 . اتفبق افتبد دستگبُ خَد سا ثشای تؼویش ثِ سشٍیس خذهبت هطتشیبى ثشٍیل ثجشیذ

چبی خَد سا داخل کتشی ًشیضیذ. دسة کتشی ّویطِ  ایي دستگبُ فمط ثشای گشم کشدى ٍ خَضیذى آة طشاحی ضذُ است. اص آى ثشای گشم کشدى هبیؼبت یب غزاّبی دیگش استفبدُ ًکٌیذ. ّشگض لَُْ یب : َشذار

 ثبیذ دس سش خبی خَد لشاس گیشد ٍ هطوئي ضَیذ تب لفل ضذُ ثبضٌذ. 

 

 

 

 



   

 

 فت مراقثت ي وظا

 

 

  . ُلجل اص تویض کشدى دستگبُ آى سا خبهَش کشدُ ٍ اص دٍ ضبخِ ثشق آى سا خذا کٌیذ ٍ تویض کشدُ ٍ فیلتش سا خذا کشد 

  .ثشای تویض کشدى فیلتش، دسة کتشی سا ثبص کٌیذ فیلتش سا اص کٌبس حشکت دادُ ٍ آى سا اص داخل کتشی ثشداسیذ 

 ل یب یک ثشس تویض کٌیذ. فیلتش سا اص دّبًِ پطت کتشی ثِ ساحتی دس سش خبی خَد لشاس دادُ ٍ آى سا ّل دادُ تب سش خبی خَد لشاس گیشد. فیلتش سا هی تَاًیذ ثب آة گشم یب ثب یک دستوب 

 پاک کردن مًاد معذوی تٍ وشیه شذٌ 

 

 
کٌذ کِ ثبیذ اص سسَة گیش کتشی کِ هخصَظ تویض کشدى هَاد هؼذًی ٍ سسَثبت داخل کتشی هَاد هؼذًی هَخَد دس آة ثِ دیَاسُ داخلی کتشی صذهِ هی صًذ ٍ سًگ لسوت ضیطِ ای کتشی سا تیشُ ٍ کذس هی 

 هی ثبضذ، استفبدُ کٌیذ. 

 هتٌبٍثبً 

 کتشی سا ثب سشکِ تب دسخِ دٍم ٍ سَم ثب آة پش کٌیذ. سپس آى سا ثِ خَش آٍسیذ ٍ اخبصُ دّیذ تب یک ضت سشکِ ٍ آة داخل کتشی ثوبًذ.  -1

 فبدُ خَاّذ ثَد. کٌیذ ٍ آى سا ثب آة تویض پش کٌیذ آة سا ثِ خَش آٍسیذ ٍ سپس آى سا خبلی کٌیذ. ایي کبس سا تکشاس کٌیذ ثؼذ اص آى کتشی آهبدُ ثشای است هَاد داخل کتشی سا خبلی -2

 

 



   

 

 تمیس کردن سطح خارجی ي تیريوی کتری 

 

 
 ثشاق کٌیذ. سطح ثیشًٍی کتشی سا ثب یک دستوبل هشطَة تویض کٌیذ سپس ثب یک دستوبل خطک آى سا 

  تًجٍ: 

  .فیلتش ثِ هشٍس صهبى صذهِ پیذا هی کٌذ. لطفبً ثِ طَس هشتت آى سا چک کٌیذ تب اگش ًیبص ثبضذ آى سا تؼَیط کٌیذ 

  .اص هَاد ضیویبیی، پبسچِ صثش یب تویض کٌٌذُ سبیٌذُ ثشای تویض کشدى داخل ٍ خبسج کتشی استفبدُ ًکٌیذ 

  :َشذار

  ِدیذى دستگبُ اص تویضکٌٌذُ ّبی للیبیی استفبدُ ًکٌیذ. ثشای خلَگیشی اص صذه 

  .صذای پخص کٌٌذُ سا اص پبیِ اصلی دستگبُ لطغ ًکٌیذ 

  .ّشگض پبیِ اصلی دستگبُ، دٍ ضبخِ ثشق، سین ثشق کتشی سا صیش آة ًگیشیذ یب اخبصُ ًذّیذ کِ آة یب سطَثت ثب ایي اخضا توبس پیذا کٌذ 

  جمع آيری دستگاٌ

 

 بضذ. هطوئي ضَیذ تب دستگبُ لجل اص خوغ آٍسی ، خبهَش تویض ٍ خطک ضذُ ثبضذ. هطوئي ضَیذ تب دسة کتشی لفل ضذُ ٍ دس سش خبی خَد لشاس گشفتِ ث 

 ا ثش سٍی کتشی ًگزاسیذ. سین ثشق سا خوغ کشدُ ٍ دس سش خبی خَد صیش پبیِ اصلی دستگبُ لشاس دّیذ. کتشی سا ثِ سوت ػوَدی ثش سٍی پبیِ اصلی لشاس دّیذ. چیضی س 


