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جرم زدایی
فواید جرم زدایی منظم

افزایش طول عمر کارکرد وسیلھ– 
حصول اطمینان از کارکرد صحیح– 
صرفھ جویی در مصرف انرژی.– 

کتری را با سرکھ یا ماده مناسب برای جرم زدایی، 
جرم زدایی کنید.

کتری را تا سطح حداکثر با آب پر کنید و بھ ■ 
جوش بیاورید.

سپس مقدار کمی سرکھ سفید بھ آن اضافھ کنید ■ 
و بگذارید تا طی چند ساعت اثر کند یا از مواد 

مناسب جرم زدایی با توجھ بھ دستورالعمل 
سازنده آن استفاده کنید.

سپس کتری و قوری را آب بکشید.■ 
اخطار: ھرگز از اشیای تیز برای تمیز کردن فیلتر 
تصفیھ استفاده نکنید چرا کھ این کار بھ پوشش آن 

آسیب می رساند.
نکتھ: با توجھ بھ مصرف روزانھ بطور منظم

کتری را جرم زدایی نمایید.

برطرف کردن اشکاالت جزئی توسط 
خود

دستگاه گرم نمی کند.
Æ سیستم محافظت در برابر گرم شدن بیش از

اندازه فعال شده است.
کمی صبر کنید تا کتری خنک شود تا بتوانید ■ 

دستگاه را مجدد روشن نمایید.
قبل از اینکھ روند بھ جوش آمدن پایان یابد دستگاه 

خاموش می شود.
Æ.فیلتر تصفیھ گرفتھ است
دستگاه را با توجھ بھ دستورالعمل جرم زدایی ■ 

کنید.

مشخصات فنی
240-220 ولت~اتصال الکتریکی

50/60 ھرتز
1800-1500 واتتوان

370 میلی مترارتفاع دستگاه
235 میلی مترپھنای دستگاه
165 میلی مترعمق دستگاه

1.70 لیترمقدار پر کردن آب

دور انداختن

J  دور انداختن وسیلھ نباید بھ محیط زیست
آسیب برساند. این وسیلھ طبق دستورالعمل 
شماره EU/2012/19 اروپا در ارتباط با 

وسایل برقی و الکترونیکی 
(waste electrical and electronic equipment – WEEE).

 برچسب گذاری شده است. دستورالعمل 
ھا چھارچوب کار را برای برگرداندن و 

 EU بازیافت وسیلھ ھای مستھلک را طبق
مشخص می نماید. لطفاً برای تسھیل در امر 

دورانداختن، با فروشنده متخصص خود تماس 
بگیرید.

ضمانت
شرایط ضمانت این وسیلھ مطابق با شرایط مشخص 

شده توسط نماینده محلی ما در کشوری کھ این وسیلھ 
بھ فروش رسیده است، خواھند بود. در ھر زمان 
کھ بخواھید، جزئیات مربوط بھ این شرایط را می 
توانید از فروشنده محلی خود کھ این وسیلھ را از 
وی خریداری نموده اید یا مستقیماً از نماینده بین 

المللی ما دریافت کنید. عالوه بر آن می توانید شرایط 
ضمانت را از اینترنت از آدرس مشخص شده دریافت 
نمایید. برای استفاده از این ضمانت نامھ، ارائھ فاکتور 

خرید الزامی است.

این موارد ممکن است تغییر یابند.
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نکات:
کمی چای ترکی درون فیلتر چایی بریزید و کمی – 

زیر آب جوش آن را آب بکشید. آین کار گرد و 
غبار را از چای می زداید و طعم چای را بھبود 

می بخشد.
چای ترکی باید حداقل 20 دقیقھ دم بکشد تا طعم – 

واقعی آن حاصل شود.
ھمیشھ چای درون قوری را مصرف کنید و از – 

اضافھ کردن مجدد آب بھ آن خودداری کنید.
اطالعات: با تنظیم کلید روی ä، آب و چای گرم 

نگھ داشتھ می شوند. این کار تا %90 می تواند در 
مصرف انرژی صرفھ جویی کند. اگر می خواھید 
کتری را با آب جدید پر کنید، ابتدا آب را بھ جوش 

آورید و سپس آن را گرم نگھ دارید.

 بھ جوش آوردن آب
D شکل ھای شماره دار  Y

از کتری ھمچنین می توانید بدون قوری استفاده کنید.
کتری را با آب پر کنید، بھ عالمت ھای حداقل و  1

حداکثر توجھ کنید.
در کتری را در وضعیت ▼ قرار داده و سپس  2

قفل کنید Ä. کتری را بر روی پایھ قرار دھید.
کلید انتخاب را روی "جوشاندن" ö قرار دھید  3

و کلید خاموش/روشن را بھ پایین فشار دھید. 
چراغ کلید روشن خواھد شد.

بھ محض بھ جوش آمدن آب کتری بصورت  4
خودکار بھ حالت "گرم نگھ داشتن" ä می رود. 

چراغ وضعیت روشن خواھد شد.
اگر مایل نیستید تا آب را گرم نگھ دارید، با کلید 

خاموش/روشن کتری را خاموش کنید.
اخطار: اگر کتری را قبل از اتمام روند جوشاندن از 
روی پایھ بردارید و مجدد روی آن قرار دھید، کتری 

بھ جوشاندن آب ادامھ خواھد داد.

توجھ:
ھنگام جوشاندن آب باید در کتری بستھ باشد و – 

فیلتر تصفیھ در جای خود قرار داشتھ باشد.
بدلیل قوانین فیزیک حاکم بر این روند، بر روی – 

پایھ قطرات آب جوع خواھد شد. این اتفاق عادی 
است و کتری شما چکھ نمی کند.

اگر درون کتری آب وجود ندارد، دستگاه را – 
روشن نکنید چرا کھ سیستم محافظت از گرم 

شدن بیش از اندازه فعال خواھد شد و دستگاه را 
خاموش خواھد کرد.

تمیز کردن و نگھداری
W !خطر برق گرفتگی

ھرگز کتری یا پایھ را درون آب یا ماشین ظرفشویی 
قرار ندھید. از بخارشوی برای تمیز کردن این 

وسیلھ استفاده نکنید.
دوشاخھ را از پریز برق بکشید.■ 
تنھا باید قسمت بیرونی کتری و پایھ را با کمک ■ 

پارچھ نم دار تمیز نمود. از مواد شوینده قوی یا 
فرساینده استفاده نکنید.

فیلتر تصفیھ را بردارید و در کمی سرکھ قرار ■ 
دھید. با آب خالی آن را آب بکشید.

کتری و فیلتر تصفیھ را با آب خای آب بکشید.■ 
قوری، در قوری و فیلتر چای را می توانید در ■ 

ماشین ظرفشویی بشویید.
نکتھ: قسمت ھای فلزی ضد زنگ را مواد شوینده 

مناسب برای این قسمت ھا تمیز کنید.
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بھ شما برای خرید این وسیلھ Bosch تبریک می 
گوییم. شما وسیلھ ای با کیفیت عالی را خریداری 
نموده اید کھ می تواند برای شما شادی بسیار بھ 

ارمغان بیاورد.
این دفترچھ راھنما برای بسیاری از مدل ھا بھ کار 

B می رود. شکل

قطعات و کنترل ھای عملکرد
A شکل  Y

پایھ 1
کتری 2
در کتری (قفل گیره ای) 3
فیلتر تصفیھ (قابل جداسازی) 4
کلید خاموش/روشن â، (چراغدار) 5
کلید انتخاب  6

ä "گرم نگھ داشتن" / ö "جوشاندن"
چراغ وضعیت (نارنجی) 7
قوری (قابل استفاده در ماشین ظرفشویی) 8
در قوری، قابل جداسازی (قابل استفاده در  9

ماشین ظرفشویی)
فیلتر چایی (قابل استفاده در ماشین ظرفشویی) 10
جمع کننده سیم 11

مھم:
از کتری تنھا می توان با پایھ ارائھ شده استفاده – 

نمود.
ھرگز درون کتری بھ غیر از آب مایع دیگری – 

نریزید. شیر یا محصوالت پودری فوری ممکن 
است باعث سوختن دستگاه و آسیب رساندن بھ 

آن شوند.
از کتری در حالی کھ آب درون آن خالی است – 

یا بیش از اندازه پر شده است استفاده نکنید و بھ 
عالمت ھای حداقل و حداکثر نیز توجھ کنید. اگر 
آب کتری بیش از اندازه باشد، آب در حال جوش 

از آن بیرون می ریزد.
کتری را فقط با قوری یا در حالتی کھ در آن – 

بستھ است استفاده کنید در غیر اینصورت کتری 
بصورت خودکار برای حالت گرم نگھ داشتن 

روشن نخواھد شد.
اگر از کتری استفاده نمی کنید (برای مثال – 

زمانی کھ در تعطیالت ھستید)، آن را از برق 
بکشید.

قبل از استفاده برای اولین بار
تمامی برچسب ھا و پوشش پالستیکی را بردارید.■ 
کابل را بیرون بکشید تا بھ اندازه دلخواه برسد و ■ 

سپس آن را بھ برق وصل کنید.
کتری را روی پایھ بر روی سطحی پایدار و ■ 

صاف قرار دھید.
مقداری آب را بھ جوش آورید و سپس دور ■ 

بریزید. «بھ جوش آوردن آب» در صفحھ 4
این کار را دوبار تکرار نمایید تا کتری تمیز گردد.■ 
قوری و فیلتر چایی را آب بکشید.■ 

نکتھ: ھنگامی کھ آب برای اولین بار بھ جوش آمد، 
یک قاشق چایخوری سرکھ سفید بھ آن اضافھ کنید.

تھیھ چای
C شکل ھای شماره دار  Y

طرز تھیھ چای ترکی در اینجا آورده شده است. 
انواع دیگر چای تھیھ شده با این روش بدلیل زمان 

طوالنی دم کشیدن تلخ خواھند شد.
کتری را با آب پر کنید، بھ عالمت ھای حداقل و  1

حداکثر توجھ کنید.
کتری را بر روی پایھ قرار دھید. 2
فیلتر چایی را تا 1/3 با چای ترکی پر کنید. 3
فیلتر چای را از طریق دستھ آن در قوری  4

آویزان کنید.
قوری را بر روی کتری قرار دھید. 5
کلید انتخاب را روی "جوشاندن" ö قرار دھید. 6
کلید خاموش/روشن را بھ پایین فشار دھید.  7

چراغ کلید روشن خواھد شد.
بھ محض بھ جوش آمدن آب کتری بصورت  8

خودکار بھ حالت "گرم نگھ داشتن" ä می رود. 
چراغ وضعیت روشن خواھد شد.

قوری را بردارید و آب جوش بریزید. 9
کتری را با آب جدید پر کنید و روی پایھ قرار  10

دھید.
قوری را روی کتری قرار دھید. کلید انتخاب را  11

روی "جوشاندن" ö قرار دھید.
بھ محض بھ جوش آمدن آب کتری بصورت  12

خودکار بھ حالت "گرم نگھ داشتن" ä می رود. 
چراغ وضعیت روشن خواھد شد. چای گرم نگھ 

داشتھ خواھد شد.
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W !خطر سوختگی با آب جوش
دستگاه در حین استفاده داغ می شود. مطمئن گردید تنها آن را با کمک دسته آن بردارید 

و تا زمانی که دستگاه خنک نشده است در آن را باز نکنید.
از دستگاه تنها زمانی استفاده کنید که در آن گذاشته شده است.

اگر دستگاه را بیش از نشان حداکثر پر کنید، امکان پاشیده شدن آب در حال جوشیدن 
وجود دارد.

W !خطر سوختگی
پس از استفاده، سطح المنت گرمایی و صفحه گرم نگهدارنده ممکن است داغ باقی 

بمانند.
W !خطر خفگی

مراقب باشید کودکان با قسمت های بسته بندی دستگاه بازی نکنند.
W !خطر آسیب بدنی

استفاده نادرست از دستگاه ممکن است باعث بروز آسیب بالقوه گردد.

K  هشدار: از این دستگاه در نزدیکی وان حمام، دوش، سینک یا سایر
مواردی که آب در آن جمع می شود استفاده نکنید.
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W !خطر سوختگی با آب جوش
دستگاه در حین استفاده داغ می شود. مطمئن گردید تنها آن را با کمک دسته آن بردارید 

و تا زمانی که دستگاه خنک نشده است در آن را باز نکنید.
از دستگاه تنها زمانی استفاده کنید که در آن گذاشته شده است.

اگر دستگاه را بیش از نشان حداکثر پر کنید، امکان پاشیده شدن آب در حال جوشیدن 
وجود دارد.

W !خطر سوختگی
پس از استفاده، سطح المنت گرمایی و صفحه گرم نگهدارنده ممکن است داغ باقی 

بمانند.
W !خطر خفگی

مراقب باشید کودکان با قسمت های بسته بندی دستگاه بازی نکنند.
W !خطر آسیب بدنی

استفاده نادرست از دستگاه ممکن است باعث بروز آسیب بالقوه گردد.

K  هشدار: از این دستگاه در نزدیکی وان حمام، دوش، سینک یا سایر
مواردی که آب در آن جمع می شود استفاده نکنید.

دستورالعمل های ایمنی
لطفاً این دستورالعمل های عملکرد را با دقت مطالعه و دنبال کنید و در صورت نیاز 

به آن در آینده، آن را نزد خود نگه دارید. هنگامی که این وسیله را به شخص دیگری 
منتقل می کنید، این دستورالعمل ها را نیز در اختیار وی قرار دهید. این دستگاه فقط 

برای استفاده خانگی و به کارگیری در محیط خانه در نظر گرفته شده است.
کودکان باالی 8 سال، افراد با محدودیت های حرکتی، حسی و فکری یا افراد کم تجربه 
و کم اطالع در صورتی که بر کار آنها نظارت شود یا به آنها دستورالعمل استفاده ایمن 
از وسیله و همچنین خطرهای احتمالی استفاده از دستگاه داده شود، می توانند از دستگاه 

استفاده کنند. کودکان زیر 8 سال را از وسیله و کابل برق دستگاه دور نگه دارید و به 
آنها اجازه استفاده از وسیله را ندهید. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیزکاری و 

نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان انجام پذیرد مگر اینکه باالی 8 سال داشته باشند 
و بر کار آنها نظارت شود.

W !خطر برق گرفتگی
باید از دستگاه صرفاً در فضاهای داخلی با دمای اتاق و در ارتفاعی بالغ بر حداکثر 
2000 متر باالتر از سطح دریا استفاده شود. از وسیله باید تنها با منبع برق متناوب 

از طریق پریز دارای سیم ارت استفاده نمود. مطمئن گردید سیستم فیوز برق داخلی به 
درستی نصب شده است. وسیله را تنها با توجه به مشخصات درج شده متصل و استفاده 
کنید. برای جلوگیری از خطرهای بالقوه، تعمیر و نگهداری مانند تعویض کابل معیوب 

را باید تنها از طریق کارکنان خدمات مشتری ما انجام دهید.
مراقب باشید مایعات روی کابل برق نریزد. هرگز دستگاه، پایه یا سیم برق آن را در 

آب فرو نبرید.
از چای ساز تنها می توان با پایه ارائه شده استفاده نمود.

اگر بر روی سیم برق یا وسیله آثار آسیب دیدگی وجود دارد از دستگاه استفاده نکنید. 
در صورت بروز مشکل، فوراً سیم برق را از پریز جدا کرده یا جریان اصلی برق را 

قطع کنید.
W !خطر آتش سوزی

هرگز پایه، کتری یا قوری را روی یا کنار سطوح داغ مانند گرم کن فر قرار ندهید.  
از پاشیده شدن چربی جلوگیری شود. ممکن است قطعات پالستیکی آسیب ببینند.


