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از اینکه محصول ما را براي خرید انتخاب کرد هاید متشکریم.

لطفاً با دقت کامل دستور العم لها و هشدارهاي مذکور در دفترچه را مطالعه فرمائید.

این دستور العم لها شامل اطلاعات مهم جهت نصب، نگهداري و طرز عملکرد صحیح م یباشند.

datees.ir
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ظاهر چاي ساز:

1- قوري با ظرفیت 1.2 لیتر

2- بدنه شیشه اي با ظرفیت 2.5 لیتر

3- فیلتر قوري از جنس استیل

4- دریچه قوري

5- واشر دریچه قوري

6- در پوش

7- واشر درپوش

8- دستگیره

9- کلید روشن/خاموش

10- کلید جوش

11- محفظه کابل

12- نشانگر با نور قرمز



توصی هها و هشدارها:

 توصیه م یکنیم قبل از استفاده از چاي ساز این راهنماي کاربري را با دقت بخوانید، و چون ممکن است که در 

آینده الزم شود آن را نگه دارید.

چاي ساز باید توسط افرادي مورد استفاده قرار گیرد که دانش دستور العم لهاي استفاده ایمن که توسـط این 

راهنمایی داده شده است را داشته باشند.

شرایط ضمانت نامه و گواهی ضمانت نامه دستگاه شما نیز در این راهنماي کاربري گفته شده است.

شرکت ما هیچ گونه مســـــــــئولیتی در قبال استفاده نامناسب بر خالف دستورالعم لهاي در این راهنما یا هر 

کاربرد دیگري غیر از محدوده استفاده و یا تعمیر محصول به وسیله اشخاص یا گرو ههایی غیر از سروی سهاي 

رسمی بر عهده نم یگیرد و شرایط این چنینی ضمانت نامه را فاقد اعتبار خواهد کرد.

قبل از اســتفاده، چاي ســاز و متعلقات را از جعبه خارج کنید، وجود آســیب یا نقص فنی را بررســی کنید، اگر 

خرابی یا نقص فنی وجود دارد از چاي ساز استفاده نکرده و به سرویس هاي رسمی ارجاع دهید.

هشدار هاي ایمنی مهم  

• ولتاژ را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که ولتاژ اشاره شده روي پالك مشـخصــات فنی روي چاي ساز با 
ولتاژ شما مطابقت داشته باشد.

• چاي سـاز باید فقط با وصــل شــدن به پریز هاي برقی که مطابق با آیین نامه هاســت کار کند. براي این که به 
دستگاه شما آسیب وارد نشود از قالب سیم هایی که جریان نامناسب تولید می کنند، استفاده نکنید.

• هر گونه تعمیري بر روي این دستگاه الکتریکی یا منبع تغذیه آن براي پرهیز از هر خطري باید توسط پرسنل 
خدمات مجاز انجام شود.

• لطفا اگر نیاز به تعمیر دستگاهتان دارید با مرکز خدمات مشتري تماس بگیرید.

• شرکت ما در قبال هر گونه نقص فنی ناشی از استفاده نامناسب مسول نخواهد بود، در نتیجه هر گونه نقص 
فنی ناشی از استفاده نامناسب از ضمانت نامه خارج خواهد بود.

• براي محافظت در مقابل شک الکتریکی از شســـــــــتن دستگاه و سیم برق آن جدا خودداري کنید. دستگاه 
بوســـیله برق کار می کند، براي محافظت در مقابل شـــوك الکتریکی از تماس با دســـت خیس با آن خودداري 

کنید.

• این وســیله باید در روشــی ایمن بوســیله افراد مطلع یا تحت نظارت و با درك از خطرات احتمالی اســتفاده 
شود. به کودکان اجازه ندهید با این وسیله یا سیم آن بازي کنند، نظارت دقیق بزرگســـاالن زمانی که کودکان 

این وسیله را استفاده یا آن را تمیز می کنند، الزم است. این وسیله و سیم هایش را از دسـترس کودکان زیر 

8 سال دور نگه دارید.

توجه: مواد بســــته بندي شده را از دسترس کودکان دور نگه دارید، این مواد خطر بالقوه اي دارند که ممکن 

است در اثر شوك موجب مرگ شوند.

• این وسیله را براي براي اهداف صنعتی و تجاري اسـتفاده نکنید. در غیر این صـورت تحت پوشـش ضـمانت 

 جعبه گشایی و استفاده اولیه:



نامه قرار نخواهد گرفت. این دستگاه براي استفاده در خانه ها و مکان هایی که در ادامه ذکر می شـود در نظر 

گرفته شده است.

- در مغازه ها، دفتر ها و آشپزخانه ها براي  کارکنان در مکان هاي کاري

- خانه هاي روستایی

- در متل ها، هتل ها و اماکن اقامتی دیگر

- در خوابگاه ها و سالن هاي صبحانه

 دستگاه خود را دور از دسترس کودکان نگه داري کنید.

• مراقب باشید سیم دستگاه از لبه کانتر آویزان نشده و با و با دستگاه هاي دیگر در تماس نباشد.

• از کارهایی که سبب آسیب یا خرابی سیم و دو شاخه اتصـــــــــــــــال دستگاه شما می شود خودداري کنید، 
دستگاهتان را با گرفتن سیم آن جابجا نکنید. هرگز با کشیدن سیم براي خارج کردن دو شاخه برق چاي ساز از 

پریز استفاده نکنید.

به جز اهدافی چون نظافت و نگهداري هرگز دسـتگاهتان را دسـتکاري نکنید. هیچ دسـتگاهی را با سـیم یا دو 

شـاخه آسـیب دیده یا با وجود نقص فنی یا اگر به هر روشـی مثل افتادن و غیره آســیب دیده باشــد، روشــن 

نکنید. هرگز خودتان اقدام به تعمیر آن نکنید. بالفاصـله با یک مرکز سـرویس مجاز تماس بگیرید. از قظعات 

یدکی اصلی در دستگاهتان استفاده کنید.

• همیشه دستگاه را از دستگیره بگیرید. سطح خارجی آن ممکن است داغ باشد.

• قبل از نظافت یا زمانی که از دســـتگاه اســــتفاده نمی کنید آن را از پریز جدا کنید. قبل از نظافت بگذارید 
دستگاهتان سرد شود.

• چاي ســاز را فقط با پایه تغذیه خودش اســتفاده کنید. آن را روي پایه تغذیه اي که متعلق به دســـتگاه هاي 
دیگر است قرار ندهید.

• از تماس با بخار آبی که در حال جوشیدن است خودداري کنید، و به کودکان اجازه ندهید از دستگاه استفاده 
کنند.

• قوري باید زمانی که کلید جوشیدن روشن است روي کتري قرار بگیرد در غیر این صورت دستگاه شـما حتی 
زمانی که آب در حال جوشیدن است دیرتر در موقعیت صرفه جویی انرژي قرار خواهد گرفت.

• هرگز کتري کتري و پایه تغدیه آن را داخل آب یا هر مایع دیگري نگدارید، در ماشین ظرفشـویی نشـویید، و 
در داخل حمام یا محیط هاي با رطوبت باال اســــتفاده نکنید. زمانی که آب در دســــتگاه می ریزید آن را از پایه 

تغذیه آن جدا کنید.

• هرگز چیزي جز آب داخل کتري نریزید.

• هرگز پایه تغذیه و اتصــاالت برقی دستگاهتان را در محیط مرطوب قرار ندهید، اگر خیس شد، آن را از برق 
جدا نموده و تا زمانی که به طور کامل خشک نشود آن را روشن نکنید.



• بدنه اصلی را قبل از اولین استفاده تمیز کنید. داخل چاي ساز را با ریختن آب تا حد  max   در آن بشویید. 

دو یا سه بار آب داخل کتري را بجوشـانید و هر بار آب آن را تعویض کنید. قبل از هر جوشـیدن آب داغ داخل 

ان را بیرون ریخته و داخل دستگاه را با سرد بشویید.

• زمانی که می خواهید قوري را با چاي پر کنید پایه آن را بیرون آورده و خارج کنید. بدین ترتیب، قطـراتـی که 

در پایه انباشته شده داخل کتري ریخته خواهد شد.

• همیشه آب در داخل چاي ساز در حدود بین  min  یا  max  بریزید.

• اگر به جوشاندن میزان آبی کمتر از  min  اقدام کنید، باعث می شود دسـتگاه زودتر از موعد خاموش شـود 

و اگر اقدام به جوشاندن آب بیشتر از حد  max  اقدام کنید باعث سرریز شدن آب می شود.

• درپوش استیل قوري را باز کنید فیلتر چاي را برداشته و مقدار کافی چاي در ان بریزید کمی اب سـرد به ان 

اضافه کنید و ان را در جاي خودش در قوري قرار دهید.

• کلید اصـلی را از " I" به وضــعیت           تغییر دهید. چراغ قرمز پیلوت روشــن شــده و آب شــروع به گرم 

کردن خواهد کرد.

• وقتی آب جوشید، کلید جوشیدن به صورت خودکار خاموش شده و قدرت گرم کرن کاهش خواهد یافت.

• چاي را با آب جوشــیده دم کنید و قوري را بردارید.اگر الزم بود به کتري اب اضـــافه کنید، اگر آب اضـــافه 

کردید کلید جوشیدن را روشن کنید.

استفاده از دستگاه:

نظافت دستگاه:

 • کلید اصلی دستگاه i/o  را خاموش کرده و روي وضـعیت ". " قرار دهید، دو شـاخه را از پریز خارج کنید و تا 

سرد شدن دستگاه صبر کنید.

• شما می توانید قوري استیل و فیلتر چاي ساز را با دست بشـویید. هرگز قطعات دیگر را با گذاشتن آن ها در 

آب یا ماشین ظرفشویی نشویید.

• آب داخل کتري را خارج کنید و سطح خارجی آن را با دستمال خشک یا نم دار تمیز کنید.

• هیچ یک از قطعات دستگاه را با شویند ههاي شیمیایی تمیز نکنید( سفید کننده، اسید هیدروکلریک و غیره)



• آهک درون آب ممکن است در طول زمان جمع شده و بدین ترتیب باعث کاهش کارایی دستگاه شما شود.

• شما م یتوانید کتري دستگا هتان را با یک محصول آهک زدا مخصوص وسایل آشپزخانه یا یک راه حل طبیعی 

مثل استفاده از سرکه سفید تمیز کنید.

• براي تمیز کردن ظرف مورد نظر با سـرکه سـفید؛ به انداز هاي که کف ظرف را در برگیرد در آن سـرکه سـفید 

بریزید و یک ساعت صبر کنید، بعد از آن سرکه را خالی کنید و وسیله را 2 تا 3 بار با آب بشویید.

رسوب زدایی:

• زمانی که آب م یجوشد، دستگاه به صورت خوددکار در حالت ذخیره انرژي قرار م یگیرد.

• محافظت از کارکردن بدون آب: دستگاه شما با دو ترموستات براي امنیت شما محافظت شده است.

• فراموش نکنید که که درپوش یا قوري را زمانی که آب جوش اســــــــــت روي کتري قرار دهید. در غیر این 

صورت آب مداوم م یشود و به وضعیت گرم تغییر پیدا نخواهد کرد.

• زمان قفل شدن فیلتر متحرك به دسته، مطمئن شوید دسته فیلتر دز شـیاري که براي آن فراهم شـده قفل 

شده بود.

• ترموسـتا تها زمان کارکردن دســتگاه بدون آب فعال خواهند شــد و دســتگاه براي زمان کوتاهی غیرفعال 

خواهد شد. دستگاه زمانی که سرد شد یا آب درون آن ریخته شد دوباره شروع به کار خواهد کرد.

سیستم ایمنی :

• ابتدا دستگاه را جمع کردن از برق بیرون آورید، آب درون آن را خشــــک کنید و صبر کنید تا کامال خشــــک 

شود.

• کابل برق را در محفظه آن قرار دهید.

جم عآوري دستگاه:



مشکل

دستگاه کار نمی کند.

آب نمی جوشد.

آب کال در حال جوشیدن است.

آب را دیر گرم می کند.

•  زمانی که شما یک موقعیت غیر عادي را در دستگاهتان تشــخیص دادید، می توانید مشــکل را با توضیحات 

داده شده در جدول حل کنید.

• اگر دستگاه شما همچنان عادي کار نمی کند، با خدمات مجاز تماس بگیرید.

:حل مشکالت

راه حل

دوشاخه را کامل در پریز قرار دهید.

کلید یا فیوز را بررسی کنید.

کلید را براي روشن شـدن به سـمت 

باال فشار دهید.

کلید را روشن کنید.

مطمئن شوید درپوش بسته است.

 

رسوب دستگاه را طبق دسـتورالعمل 

قسمت نظافت پاك کنید.

دلیل

دوشـاخه به درسـتی به پریز وصــل 

نشده است.

برق در پریز نیست.

کلید روشن/خاموش به باال فشـرده 

نشده است.

کلید روشــــن/خاموش در موقعیت 

درستی قرار ندارد.

درپوش کتري یا قوري کامال بســـته 

نشده است.

حجم زیادي از رســوب در کف کتري 

شکل گرفته است.

• مقادیري که روي دستگاه برچسـب شده یا در اسناد چاپ شده اعالم شده  تحت شرایط آزمایشـگاهی بر طبق 

استاندارد هاي مربوطه بدست آمده است. این مقادیر بســته به شرایطی که دستگاه در آن استفاده می شود 

ممکن است متغیر باشد.
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 220-240 Hz:ولتاژ اصلی

برق مصرفی  1650 وات

• عمر دستگاه 2 سال

حمل و نقل 

• در طول حمل و نقل دستگاه شما باید در بسته اصلی براي جلوگیري از آسیب به قطعاتش نگه داري شود.

• در طول حمل و نقل در وضعیت نرمال نگهداري شود.

• هنگام حمل و نقل بسته را پرت نکنید و از ضربه ها محافظت کنید.

• بعد از تحویل محصول، نق صهاي فنی و خرابی هایی که حین حمل و نقل بوجود آمده مشـمول شرایط ضمانت 

نامه نم یشود.

این وسیله با بخش نامه هاي  EEE منطبق است.

WEEE

این محصول در بر دارنده مواد قابل بازیافت مطابق با بخش نام ههاي  WEEE است.

این محصول را در زمره زباله هاي تفکیک نشده قرار ندهید.

با نزدی کترین شهرداري براي نزدیک ترین نقطه جمع آوري تماس بگیرید.

مشخصات فنی:

V AC 50/60
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خدمات پس از فروش

شـماره تماس: 02174937

سامانه پیامک: 02174937



• During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in 
order to prevent damages to its parts. 
• Keep at normal position during shipment. 
• Do not drop the product when transporting and protect from impacts. 
• After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting 
are not covered by warranty.

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

 This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives.
Do not dispose this product as unsorted municipal waste.
Please contact your local municipality for the nearest collection point.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Mains Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz
Used Power: 1650 W

Product life 2 years

HANDLING AND SHIPMENT:
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SECURITY SYSTEM:

• When the water boils, the appliance passes to the energy saving mode automatically.
• Operation Protection without water: Your appliance is protected with two thermostats 
for your security.,
• Do not forget to place the lid or pot on the kettle when boiling water in the kettle. 
Otherwise, water will continuously boil and will not switch to the warm mode.
• When locking movable filter to the handle, make sure the filter handle is locked 
starting from the slot provided for it.
• Thermostats will be activated when operating without water and the appliance will be 
deactivated for a short time. Appliance will start again when it is cooled or when water 
is added.

STACKING:

PROBLEM SOLVING:

• Unplug the device before storing the device, drain the water in the appliance and wait 
for it to cool completely.
• Fix the power cable to the cable holder.

•When you detect an abnormal situation in your device, you can try to solve the 
problem according to the explanations in the table.
•If your device still does not operate normally, contact the authorized service.

* Values labeled on the appliance or declared by printed documents are obtained 
under laboratory conditions according to relevant standards. These values may 
change depending on the ambient conditions where product is used. 

PROBLEM

The device does not work.

Water does not boil.

It’s boiling all the time.

Warms the water late.

REASON

The plug of the appliance is 
not Properly connected to the 
socket.
No electric in the socket.
On/off key is not pressed 
upwards.

On/off key is not in the correct 
position.

The kettle lid or teapot is not 
fully engaged.

Excessive scale build-up on 
the kettle base. 

SOLUTION

Insert the plug firmly into the 
socket.

Check fuse or switch.
Push the key up to turn it on.

Turn on the key.

Make sure the lid is closed or 
the in fuser clicks into place.

Remove lime scale according 
to the instructions in the 
cleaning the appliance.
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USING THE APPLIANCE:

• Wipe off the main body of the appliance before first use. Wash inside your tea maker 
by means of putting water in it at MAX level before the first use. Boil water for two or 
three times in the kettle and change the water every time. Discharge the hot water 
before every boiling and wash inside your appliance with cold water. 
• When you take the teapot to fill tea pull and take off its base from the settled surface. 
Thus, the drops that accumulate on the base will pour into the kettle. 
• Put water always between the levels min or max in your tea maker.
• If you attempt boiling the water under the minimum level, it will cause your appliance 
to shut off earlier and if you attempt boiling the water above the maximum level, it will 
cause water to overflow. 
• Open the steel teapot lid and remove the tea filter and add sufficient amount of tea in 
the filter and add some cold water and then replace it on the teapot. 
• Open by taking the main switch to “I” and the boiling switch to  “ ” position. The red 
pilot light will be on and the water will start heating. 
• When water is boiled, boiling switch will automatically switch off and decrease 
heating power. 
• Brew tea using boiled water and replace the pot. Add water in the kettle if required. 
Turn boiling switch on if you add water.

CLEANING THE APPLIANCE:

• Shut down the main switch (i/o) of your appliance and take to the “0” position, disconnect 
the plug from the outlet and wait for your appliance to cool down before cleaning. 
• You can wash the steel teapot and filter of your tea maker in hand. NEVER wash the 
other parts by means of plunging them into water or in the dishwasher.
 • Discharge the water in your kettle and wipe its external surface with a dry or damp cloth. 
• Do not clean any of the appliance accessories with harsh and chemical cleaners 
(bleach, hydrochloric acid, etc.).

REMOVING CALCIFICATION:

• Lime inside the water used in time may pile up inside the cooking pot and thus may 
reduce the performance of your appliance. 
• You can clean your appliance’s cooking pot with a decalcifying product specific to 
electrical kitchen appliances or you may try environmental friendly solutions such as 
white vinegar. 
• To clean the cooking container with white vinegar; fill white vinegar in your appliance 
enough to cover the base and wait for 1 hour, and after that, empty the vinegar and 
wash your appliance with clean water for 2-3 times.
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reach of children aged less than 8 years.
Attention: Keep children away from all packing materials, these materials have 
potential danger that can cause death as a result of choke. 
• Do not use the appliance for commercial or industrial purposes. Otherwise it will not 
be covered by warranty. This machine is intended to be used in such places like 
houses and following other places: 
 - In shops, offices and kitchens for staff in other working places, 
 - Farm houses,
 - In motels, hotels and other residential type locations, 
 - In sleeping places and breakfast halls. 
 
• Keep your appliance away from and out of reach of the children. 
• Do not let cord hang over edge of table or counter top or to contact other devices. 
• Avoid actions that may harm or damage the cord or plug of your appliance. DO NOT 
carry your appliance by holding from the cord. To unplug the tea maker, hold the plug 
and NEVER pull by the cord.
Never interfere with your appliance except for the purposes of cleaning and 
maintenance. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the 
appliance malfunctions or has been damaged in any manner, such as falling down, 
etc. Do not attempt to repair it by yourself. Call immediately an authorized service. Use 
original spare parts in your appliance. 
• Always hold your appliance by its handle. Its outer surface may be hot. 
• Please, unplug from outlet your appliance when your appliance not in use and before 
cleaning. Allow it to cool down before cleaning the appliance. 
• Use your tea maker with its own power base unit only. Do not place it on units 
belonging to any other appliance. 
• Avoid contact with steam to be ejected from spout when the water is boiling, and DO 
NOT let children to use the appliance. 
• A steel teapot or lid MUST be placed on the kettle appliance, when the boiling switch 
of your tea maker is on. Otherwise, your appliance will delay the pass to the energy 
saving position, even when the water is boiling. 
• NEVER immerse the kettle and power base unit in water or other liquids, nor wash in 
a dishwasher, nor use in bathroom or any other places with a high rate of moisture. 
When filling with water remove the appliance from its power base unit. 
• NEVER put anything into the kettle other than water. 
• NEVER leave the power base unit and electrical connection ends of your appliance in 
a damp state. If wetted, unplug before drying and no not operate your appliance before 
having it dried completely.
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We recommend you to read this manual carefully before using tea maker, and keep the 
manual as it may be necessary in the future. 
Tea maker should only be used by people with knowledge of the safe use instructions 
given in this guide. 
Terms of warranty and warranty certificate of your machine are also included in this 
manual. 
Our company does not take responsibility for any damage caused by improper 
handling contrary to the instructions in this manual or any application other than usage 
area and repairing to the product by other persons or parties than authorized services, 
and such conditions will make this warranty void. 

RECOMMENDATIONS and ATTENTIONS BEFORE USING:

Before first use, take the maker and accessories out of the box, check for damage and 
malfunctions. If there are any damage or malfunctions, do not use the maker and apply 
to Authorized Service.

OPENING PACKAGE and FIRST USE:

IMPORTANT SAFETY WARNINGS:

• Check voltage to be sure that the voltage indicated on the name plate of tea maker 
technical specifications corresponds with your voltage. Our company shall not be 
liable for any malfunction that may occur in the event of any discrepancy, therefore any 
malfunction resulting from discrepancy is out of warranty. 
• Tea maker should only be operated by plugging into a grounded electrical socket 
connected in accordance with the regulations. Do not use extension cords that supply 
improper current in order to prevent damage to your machine. 
• Any repair for this electrical device or its power-supply should be conducted by 
authorized customer services personnel to avoid danger. 
• Please contact customer services if it needs to be repaired. 
•Our company shall not be liable for any malfunction that may occur due to misuse, 
therefore any malfunction resulting from misuse is out of warranty.
• To protect against electric shock, DO NOT clean and immerse machine and power 
cord in water. The machine is electrically operated, avoid touching the plug with wet 
hands to protect against electric shock. 
• This appliance should be used by people who are informed, supervised and 
instructed to use this appliance in a safe manner and understood the risks. DO NOT let 
children to play with the appliance and cord, close adult supervision is required when 
the appliance is used or cleaned by children. Keep the appliance and its cord out of 
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1. Teapot with 1,2 liter capacity

2. Glass body with 2,5 liter capacity

3. Stainless steel teapot filter

4. Teapot lid

5. Gasket of teapot lid

6. Body lid

7. Gasket of teapot lid

8. Ergonomic handles

9. On/off switch (0/I)

10. Boiling switch

11. Cable storage area

12. Indicator with led light

TEA MAKER -APPEARANCE:
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