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اقرأ هذا الدليل قبل استخدام املنتج ألول مرة واحفظه للرجوع إليه مستقبًل
لالستخدام املنزيل فقط

ضامن محدود ملدة عام

* يختلف شكل املنتج قليالً بني أمريكا الشاملية وجميع األسواق األخرى.



٢

إجراءات مهمة للوقاية

عند استخدام األجهزة الكهربائية، يجب اتباع احتياطات األمان األساسية التي تشمل ما ييل:

اقرأ جميع اإلرشادات بعناية.	 

ال تلمس األسطح الساخنة. استخدم األيدي أو املقابض.	 

للحامية من التعرض للحريق أو الصدمات الكهربائية وإصابة األشخاص، ال تغمر السلك أو املقابس أو القاعدة أو 	 

الغالية يف املاء أو أي سوائل أخرى.

ال ترتك الجهاز دون مراقبة عند استخدامه. املراقبة الدقيقة رضورية عند استخدام أي جهاز من خالل األطفال أو 	 

استخدامه بالقرب منهم.

افصل الجهاز من مأخذ التيار الكهريب يف حالة عدم االستخدام أو عدم وجود مياه يف الغالية أو ارتفاع املاء عن 	 

املنسوب املحدد أو تحريك الغالية وقبل تنظيفها. اترك الجهاز ليربد قبل تركيب األجزاء أو نزعها، وقبل تنظيفه.

ال تقم بتشغيل أي جهاز به سلك أو قابس تالف أو بعد تعطل الجهاز أو تعرضه للرضر بأي شكل من األشكال. 	 

اتصل برقم مساعدة العمالء املجاين لدينا ألغراض معاينة املنتح أو فحصه أو إصالحه.

ال تستخدم أي وحدات أساسية غري تلك املرفقة بالجهاز. قد يؤدي استخدام امللحقات غري املوىص بها من ِقبل 	 

الرشكة املّصنعة إىل حدوث صدمة كهربائية أو إصابة األشخاص.

ال تستخدم الجهاز يف أماكن خارجية.	 

ال ترتك سلك التيار الكهريب يتدىل عىل حافة الطاولة أو املنضدة، وال تلمس األسطح الساخنة. يجب حفظ الجزء 	 

الزائد من سلك التيار الكهريب يف حجرية الوحدة األساسية.

يجب تشغيل الغالية الكهربائية عىل جسم مسطح. ال تضع الغالية عىل موقد غاز ساخن أو موقد كهربايئ أو يف 	 

فرن ساخن أو بالقرب منه أو أعىل األجهزة الكهربائية األخرى.

يجب توصيل القابس بالجهاز أوالً، ثم توصيل سلك التيار الكهريب مبأخذ التيار يف الحائط. لفصل التيار، يجب 	 

إيقاف تشغيل خاصية التحكم، ثم نزع القابس من مقبس مأخذ التيار يف الحائط.

ال تستخدم الجهاز ألي غرض بخالف االستخدام املقصود منه كام يف هذا الدليل.	 

لتجنب الحمل الزائد عىل الدائرة الكهربية، ال يوىص بتشغيل جهاز آخر عايل الجهد الكهربايئ يف نفس الدائرة.	 

ال تستخدم الغالية يف أثناء وضعها عىل القاعدة. يجب التخلص من الرطوبة املوجودة يف الجزء السفيل من هيكل 	 

الغالية قبل وضعها عىل قاعدة التيار.

يجب الحذر من البخار املنبعث من الفوهة أو الغطاء والسيام أثناء إعادة ملء الغالية. ال ترفع الغطاء أثناء دورة 	 

الغليان.

ال تستخدم الغالية لتسخني أي يشء آخر سوى املاء. ال تتجاوز مؤرش “الحد األقىص” مللء الغالية. ال تقم بتشغيل 	 

الغالية إذا كان منسوب املاء أقل من مؤرش “الحد األدىن”. إذا كانت الغالية مملوءة أكرث من الالزم، يجب إخراج 

املاء املغيل منها. ال تُستخدم الغالية إال مع الوحدة األساسية املتوفرة مع الجهاز.

ال تدخل أي يشء يف فتحات الغالية.	 

قد يحدث حرق سمطي )إصابة حرارية( يف حالة رفع الغطاء أثناء دورات الغليان.	 

يف حالة تلف سلك التيار الكهربايئ، يجب تبديله مبعرفة الرشكة املصنعة أو وكيل الخدمة التابع له أو فني 	 

متخصص لتفادي املخاطر. 



٣

هذا الجهاز ُمعّد لالستخدام من ِقبل األطفال من سن 8 سنوات فيام فوق واألشخاص الذين يعانون من قصور يف 	 

القدرات البدنية أو العقلية أو قصور يف الخربة واملعرفة إذا كان ذلك تحت إرشاف أو توجيه مخصص الستخدام 

الجهاز بطريقة آمنة وبإدراك املخاطر التي تنطوي عىل استعامله. يحظر تنظيف الجهاز أو صيانته من ِقبل 

األطفال دون سن 8 سنوات إال تحت املراقبة واإلرشاف.

احفظ الجهاز وسلك التيار الكهريب بعيًدا عن متناول األطفال أقل من 8 سنوات.	 

يحظر رفع الغطاء أثناء غليان املاء.	 

ضع الغطاء بحيث يكون البخار موجًها بعيًدا عن املقبض.	 

ال تقم بتشغيل الغالية عىل سطح مائل.	 

ال تقم بتشغيل الغالية إال إذا تم توصيل العنرص توصياًل كاماًل.	 

ال تّحرك الغالية أثناء تشغيلها.	 



٤

الدائرة  تأريض  موصل 

متصل بشكل صحيح

طرف تأريض

(أ)

وسيلة تأريض

محول كهربا�

(ب)

برغي تثبيت معد�

غطاء علبة منفذ مؤر�ض

(ج)

تدابري إضافية للوقاية

*ال تشغل الجهاز إذا ظهر عىل سلك التيار الكهريب أي رضر أو إذا كان الجهاز يعمل بشكل متقطع أو إذا توقّف عن العمل بالكامل.

أسلك اإلطالة
يجب توفري سلك تيار كهريب قصري للحد من املخاطر الناتجة عن التشابك أو التعرث يف سلك أطول. تتوفر أسالك كهربية أو 

أسالك إطالة أطول قابلة للفصل وميكن استخدامها رهًنا بتوخي الحذر عند استخدامها. يف حالة استخدام مجموعة أسالك 

طويلة أو سلك إطالة أطول قابل للفصل:

يجب أن يكون ملصق املعايرة الكهربائية ملجموعة األسالك أو سلك اإلطالة عىل األقل مساوي لتلك الخاصة باملعايرة . 1

الكهربائية للجهاز؛ و

يجب أن يكون سلك اإلطالة عبارة عن سلك تأريض مكون من ٣ أسالك؛ و. ٢

يجب تنسيق السلك الطويل بحيث ال ينثني فوق سطح الطاولة حيث ميكن أن يعبث به األطفال . ٣

أو يتعرثوا فيه أو يسحبوه عن غري قصد.

إرشادات التأريض
يجب تأريض هذا الجهاز أثناء االستخدام.

تحذير: لضامن الحامية املستمرة ضد حدوث الصدمات الكهربائية، يجب توصيل الجهاز مبنافذ مؤرضة تأريًضا صحيًحا 

فقط.

إرشادات التأريض
يف أسواق أمريكا الشاملية، يحتوي الجهاز عىل قابس يشبه الشكل “أ”. أما الغاليات املباعة خارج أمريكا الشاملية فتشتمل 

عىل أسالك تيار كهريب قابلة لإلزالة الستخدامها مع املنافذ الكهربائية يف تلك األسواق. ال تحاول إدخال سلك تيار كهريب 

يف مأخذ غري متوافق، ألن ذلك قد يؤدي إىل اإلرضار بالجهاز أو حدوث خلل يف النظام الكهربايئ أو حدوث رضر جسدي. 

كام هو موضح يف الشكل “ب”، يجب استخدام محّول كهريب لتوصيل قابس تأريض ثاليث األسالك يف مقبس من سلكني. 

يجب توصيل لسان التأريض، الذي ميتد من املحّول، بأريض دائم مثل مقبس مؤرض تأريًضا صحيًحا كام هو موضح يف 

الشكل “ج”، باستخدام برغي معدين.

تحذير: يستخدم هذا الجهاز مرحاًل عايل الجهد الكهربايئ للوصول إىل درجة حرارة املاء املطلوبة. ويف بعض 

الحاالت، قد يتسبب هذا املرّحل يف حدوث وميض طفيف للمصابيح املتصلة عىل نفس الدارة. يُوىص باستخدام 

هذا الجهاز يف دائرة مخصصة أو بالتزامن مع إيقاف تشغيل جميع األجهزة األخرى أثناء استخدام الجهاز. وعىل 

الرغم من أن ذلك لن يؤدي إىل اإلرضار باألنظمة الكهربائية، لكن يجب توخي الحذر لعدم تطبيق حمل زائد عىل 

هذه الدائرة مع األجهزة األخرى التي تعمل يف نفس الوقت.
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ملحظة: قبل توصيل الغالية مبأخذ التيار الكهربايئ بالحائط، يجب التأكد من أن الدائرة الكهربائية ليست محملة بأحامل 

زائدة نتيجة توصيلها بأجهزة أخرى.

تجهيز وإعداد الغلية:. 	
ضبط القاعدة )7( عىل جسم مسطح ثابت.	 

قم بإزالة الغالية من القاعدة )7(.	 

أرفع الغطاء )٢(.	 

امأل الغالية باملاء البارد )شكل “أ”(.	 

 تنبيه! ال تتجاوز مؤرش “الحد األقىص” ملنسوب ملء الغالية )1 لرت( املحدد داخل الغالية.

بعد ملء الغالية باملاء، أعد تركيب الغطاء )٢( بإحكام بحيث تكون فتحات التهوية )٣( بعيًدا عن املقبض 	 

وضع الغالية عىل القاعدة بإحكام.

أدخل الطرف األنثوي من سلك التيار القابل لإلزالة يف القاعدة. قم بتوصيل سلك التيار مبأخذ جداري مؤرض 	 

)الشكل “ب”(.

رسومات التشغيل التوضيحية

تعليامت التشغيل
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إعداد الغلية للستخدام ألول مرة:. 	
امأل الغالية باملاء البارد حتى منسوب 1 لرت.	 

استبدل الغطاء )٢( بفتحات تهوية )٣( بحيث تكون بعيدة عن املقبض.	 

اضغط عىل زر التيار )1٤( لبدء دورة التسخني.	 

انتظر حتى غليان املاء، ثم أفرغ الغالية منه.	 

اترك الجهاز ملدة دقيقة واحدة حتى يربد.	 

كّرر عملية الغليان والشطف مرتني قبل االستخدام.	 

اختيار طريقة عرض درجة الحرارة )فهرنهايت أو مئوية(:. 	
عندما تكون القاعدة يف وضع التشغيل، اضغط عىل زّر درجة فهرنهايت / درجة مئوية )1٣( لتغيري طريقة 	 

عرض درجة الحرارة إما فهرنهايت أو مئوية.

ضبط درجة الحرارة:. 	
الحرارة فوق نقطة  املاء عند درجات حرارة منخفضة. ال تضبط درجة  املرتفعة، يجب غيل  ملحظة: يف األماكن 

غليان املاء. لطًفا راجع الرسم البياين يف قسم “االستخدام يف األماكن املرتفعة” يف هذا الدليل لتحديد درجة حرارة 

الغليان لالرتفاع املطلوب.

جدول درجة الحرارة املقرتحة:

درجة الحرارةمرشوبدرجة الحرارةمرشوب

88 درجة مئوية )190 درجة فهرنهايت(كاكاو80 درجة مئوية )17٥ درجة فهرنهايت(شاي أخرض

91 درجة مئوية )19٥ درجة فهرنهايت(حبوب ساخنة8٥ درجة مئوية )18٥ درجة فهرنهايت(شاي أبيض

9٣ درجة مئوية )٢00 درجة فهرنهايت(قهوة88 درجة مئوية )190 درجة فهرنهايت(شاي صيني أسود “أولونج”

98 درجة مئوية )٢08 درجة فهرنهايت(أكياس شاي98 درجة مئوية )٢08 درجة فهرنهايت(شاي أسود / شاي أعشاب

الغليان اليدوي )الرسم التوضيحي “د”(:	 
اضغط عىل زّر التيار )1٤( لبدء الغليان تلقائيًا عند درجة الحرارة االفرتاضية البالغة 8٥ درجة مئوية )18٥  	

درجة فهرنهايت(.

إذا تم ضبط درجة حرارة مختلفة، فلن يكون الوضع االفرتايض نشطًا وسيُستخدم آخر وضع لدرجة الحرارة. 	

ستومض شاشة العرض درجة الحرارة املربمجة ثالث مرات ثم تعرض درجة الحرارة الحالية داخل الغالية. 	

عند بلوغ درجة الحرارة التي تم ضبطها، يصدر صوتان مسموعان. 	

اختيار درجة حرارة محددة مسبًقا:	 
اضغط باستمرار عىل زّر ضبط درجة الحرارة )9( حتى تُعرض درجة الحرارة املطلوبة املحددة مسبًقا. 	

درجات الحرارة االفرتاضية املحددة مسبًقا هي: 	
٤0 درجة مئوية )10٤ درجة فهرنهايت( 	

٥0 درجة مئوية )1٢٢ درجة فهرنهايت( 	

60 درجة مئوية )1٤0 درجة فهرنهايت( 	

70 درجة مئوية )1٥8 درجة فهرنهايت( 	

80 درجة مئوية )17٥ درجة فهرنهايت( 	

8٥ درجة مئوية )18٥ درجة فهرنهايت( 	

88 درجة مئوية )190 درجة فهرنهايت( 	

96 درجة مئوية )٢0٥ درجة فهرنهايت( 	

98 درجة مئوية )٢08 درجة فهرنهايت( 	 درجة الحرارة االفرتاضية هي 8٥ درجة مئوية )18٥ درجة فهرنهايت( 	
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اضغط عىل زّر الطاقة )1٤( لبدء دورة التسخني. 	

عند بلوغ درجة الحرارة التي تم ضبطها، يصدر صوتان مسموعان. 	

ضبط درجة الحرارة املطلوبة يدويًا:. 	
اضغط عىل زّر ضبط درجة الحرارة )9(؛ ستومض درجة الحرارة األخرية املحددة عىل الشاشة. 	

اضغط عىل زّر ]+[ )11( أو زّر ]-[ )10( لتحديد درجة الحرارة املرغوبة. 	

مبجرد توقف الشاشة عن الوميض، تًضبط درجة الحرارة وتعرض الشاشة درجة حرارة املاء الحالية. 	

اضغط عىل زّر الطاقة )1٤( لبدء دورة التسخني. 	

عند بلوغ درجة الحرارة التي تم ضبطها، يصدر صوتان مسموعان. 	

ملحظات:
إليقاف عملية التسخني يدويًا، اضغط عىل زّر الطاقة )1٤( أو أخرج الغالية من القاعدة يف أي وقت.	 

مبجرد ضبط درجة الحرارة، تُخزن يف الذاكرة وتُستدعى يف املرة التالية التي يجري فيها تشغيل الغالية. لن 	 

تكون درجة الحرارة االفرتاضية البالغة 8٥ درجة مئوية )18٥ درجة فهرنهايت( نشطة بعد ضبط درجة 

حرارة مختلفة.

أثناء دورة التسخني، ستعرض شاشة العرض درجة حرارة املاء الحالية.	 

تستمر شاشة العرض يف بيان درجة حرارة املاء ملدة ساعة واحدة إذا مل تتم رفع الغالية عن القاعدة.	 

يف حالة رفع الغالية عن القاعدة أثناء دورة التسخني، فستتوقف دورة التسخني، وينطفئ ضوء مؤرش بيان 	 

الطاقة )1٤(، وستعرض الشاشة “00:00”.

عند إعادة الغالية إىل القاعدة، ستظهر الشاشة درجة حرارة املاء الحالية ملدة ساعة.	 

األزرار 	  الضغط عىل  املستخدم  بالسخونة، يجب عىل  االحتفاظ  أو خاصية   / و  التسخني  ملواصلة دورة 

املقابلة مبجرد إعادة الغالية إىل القاعدة.

ضبط خاصية الغليان الرسيع )اختياري(:. 	
اضغط عىل زّر الغليان الرسيع )1٢( لتفعيل خاصية الغليان الرسيع.	 

ستومض اإلضاءة الخلفية لزّر الغليان الرسيع ويُسخن املاء حتى الغليان عىل الفور. 	

اضغط عىل زّر الغليان الرسيع )1٢( مرة أخرى إللغاء الخاصية. 	

ضبط خاصية االحتفاظ بالسخونة )اختياري(:. 	
اضغط عىل زّر االحتفاظ بالسخونة” )16( يف أي وقت لتفعيل الخاصية أو إلغاء تفعيلها. ستومض درجة 	 

الحرارة املحددة مسبًقا عىل شاشة العرض خمس مرات.

عندما تكون خاصية االحتفاظ بالسخونة مّفعلة، ييضء مؤرش االحتفاظ بالسخونة.	 

بعد أن يصل املاء إىل درجة الحرارة املحددة مسبًقا، سيُسمع صوت صفريتني وتظل درجة الحرارة املحددة 	 

ثابتة ملدة ساعة واحدة.

مبجرد اكتامل دورة االحتفاظ بالسخونة، سيصدر صوت واحد طويل.	 

يف حالة رفع الغالية من القاعدة، يجب إعادة الغالية إىل القاعدة والضغط عىل زّر االحتفاظ بالسخونة 	 

)16( مرة أخرى إلعادة تفعيل الخاصية.
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ميزة مؤقت العد التصاعدي:. 	
عند إخراج الغالية من القاعدة، ستظهر الشاشة 00:00.	 

اضغط عىل زّر املؤقت )8( لبدء مؤقت العد التصاعدي. 	

يشري أول رقمني إىل الدقائق، وآخر رقمني إىل الثواين )انظر الرسم التوضيحي أعاله(. 	

الحد األقىص للعد التصاعدي هو ٥9’٥9 “. 	

اضغط عىل زّر املؤقت )8( مرة أخرى إليقاف املؤقت. اضغط عىل زر املؤقت )8( مرة أخرى لتعيني  	

املؤقت عند “صفر”.

أعد وضع الغالية عىل القاعدة إللغاء املؤقت.	 

سامع أصوات صفري:. 	
تصدر غالية درجة الحرارة املتغرية أرتيزان من برويستا أصوات صفري مسموعة لتخربك مبا يحدث يف الغالية.

عند الضغط عىل زّر الطاقة )1٤(، يصدر صوت صفارة واحدة.	 

عندما يصل املاء إىل درجة حرارة محددة مسبًقا، يصدر صوتان.	 

عند اكتامل خاصية االحتفاظ بالسخونة، يصدر صوت تنبيه طويل.	 

إليقاف أصوات الصفري:	 

 أرفع الغالية من القاعدة واضغط عىل الزّر ]+[ )11( والزّر ]-[ )10( يف نفس الوقت. 	

	  .”b.OFF“ ستصدر ثالثة أصوات صفري وستظهر

لتشغيل أصوات الصفري مرة أخرى:	 

ارفع الغالية من القاعدة واضغط عىل الزر ]+[ )11( والزر ]-[ )10( يف نفس الوقت. 	

	  .”b.ON“ ستصدر ثالثة أصوات صفري وستظهر

دقائق ثواين
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ضبط شد غطاء الغلية:. 	
إذا شعرت بصعوبة أو سهولة رفع غطاء الغالية، فريجى اتباع الخطوات أدناه لضبط الشد:

أرفع الغطاء )٢( من الغالية. ( 1

استخدم كامشة مدببة الرأس )ذات أنف طويل( أو أداة مشابهة لضبط األلسنة ( ٢

الثالثة لغطاء الغالية. يف حالة الضغط عىل اللسان، سيقّل شد الغطاء ويسهل 

تثبيته وخلعه. إذا قمت بسحب األلسنة للخارج، فسيكون من الصعب سحب 

الغطاء.

بعد ضبط األلسنة، أرفع الغطاء وضعه مرة أخرى لتتأكد من صحة الضبط.( ٣

كرر الخطوتني ٢ و ٣ حتى تتأكد من ضبط الغطاء حسب تفضيالتك.( ٤

الصيانة والتنظيف:. 		
ال يحتوي هذا الجهاز عىل أجزاء ميكن للمستخدم صيانتها بل يتطلب صيانة طفيفة.	 

يجب إحالة أي صيانة أو إصالحات إىل فنيني مختصني. 	

يجب تنظيف الغالية بصفة دورية.	 

نظّف الجزء الخارجي من القاعدة والغالية بقطعة قامش مبللة وناعمة/رقيقة. 	

نظّف الغالية من الداخل مبادة تنظيف األطباق واشطفها جيًدا باملاء.	 

ال تستخدم املواد أو املنظفات الكاشطة. 	

بعد التنظيف، جّفف الغالية والقاعدة جيًدا. 	

لسان الغطاء

 تحذير: ال تغمر الغالية أو القاعدة يف املاء أو أي سوائل أخرى.

 تحذير: أحرص دامئًا عىل فصل التيار الكهريب من الغالية واالنتظار حتى تربد الغالية قبل تنظيفها.

الحفظ والتخزين:. 		
يجب تنظيف وتجفيف جميع أجزاء الغالية قبل تخزينها.	 

يجب تخزين الغالية يف الصندوق الخاص بها أو يف مكان نظيف وجاف.	 

يحظر لف سلك التيار الكهريب حول الغالية.	 

يجب فصل أسالك التيار الكهريب القابلة لإلزالة من القاعدة وحفظها بشكل صحيح. 	
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إزالة الرتسبات الكلسية:. 		
إذا تراكمت الرتسبات املعدنية يف الغالية، ميكن أن يؤثر ذلك يف ثبات درجة الحرارة ويبطئ من زمن التسخني.	 

لضامن األداء األمثل، تويص برويستا بإزالة الرتسبات الكلسية من الغالية عند تراكم الرتسبات املعدنية داخل 	 

الغالية.

ملحظة: عند إزالة الرتسبات من الغالية، قد ال يكون استخدام الخل حاًل فعااًل ورمبا يصعب شطفه جيًدا، وقد يخلّف أيًضا 

رائحة قد تؤثر يف االستخدام فيام بعد.

تويص برويستا بـاستخدام “مزيل الرتسبات الكلسية” كافيّتو

كيفية استخدام “مزيل الرتسبات الكلسية” كافيّتو:

تُخلط عبوة واحدة من “مزيل الرتسبات الكلسية” كافيّتو مع ٤0 أوقية )1.٢ لرت( من ( 1

املاء الفاتر. 

صّب املحلول يف الغالية حتى الحد األقىص ملستوى امللء.( ٢

انتظر املحلول حتى يصل إىل درجة الغليان.( ٣

اترك الوعاء ملدة 1٥ دقيقة ليربد، ثم تخلّص من املحلول.( ٤

اشطف الوعاء جيًدا باملاء العذب.( ٥
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تحضري القهوة
تحضري القهوة باتباع طريقة صب املاء الساخن عىل حبوب النب املطحونة تعترب هذه أبسط طريقة لتخمري القهوة. حيث 

يكون للمرء عىل أكرب قدر من التحكم يف تشّبع حبات القهوة ويكون أكرث استمتاًعا بهذه الطريقة. تتطلب هذه الطريقة 

وقًتا أطول من الضغط عىل مفتاح التشغيل الخاص مباكينة صنع القهوة بالتقطري، إال أًن صنع القهوة بهذه الطريقة 

بالنسبة للكثريين ميثل جزًءا حيويًا من االستمتاع بالقهوة.

مطحنةأ( 

ميزانب( 

مرشح ورقي أو قامش أو مصفاة دامئةج( 

سلة مصفاة الصب املبارشد( 

كوب أو إبريق الرشبه( 

طريقة غيل املاء )يُوىص باستخدام غلية برويستا(

طريقة الصّب لتحضري القهوة

عاِير حوايل 6 أوقية من املاء لكل فنجان قهوة. ضع املاء املُعاير يف الغالية وشّغلها وانتظار حتى يصل املاء 	 

إىل درجة الحرارة املرغوبة.

اطحن ملعقتني كبريتني من الحبوب لكل فنجان قهوة.	 

اشطف املرشح والقطارة والوعاء الزجاجي )أو أيًا كان ما تختمر فيه( يف املاء الساخن لتسخينهم مسبًقا.	 

جّمع املرشح والقطارة والوعاء وأفرغ حبات القهوة يف املرشح.	 

عندما يصل املاء إىل درجة الحرارة املرغوبة، أرفع الغالية من القاعدة. درجة حرارة تخمري القهوة املرغوبة 	 

تبلغ ٢0٥ درجة فهرنهايت، وهي أقل قليالً من درجة حرارة الغليان.

اآلن صّب املاء يف املرشح. قلّب القهوة قلياًل لتتأكد من تشبعها باملاء. يسمح الصّب البطيء والثابت بالحصول 	 

عىل أفضل استخالص من حبوب القهوة.

نصائح:
قد تضطر إىل صّب القهوة مرتني أو ثالث مرات حسب حجم الطحن وحجم املرشح وكمية القهوة.	 

يساعد ترطيب حبوب القهوة قبل دقيقة من صبّها عىل الحصول عىل أفضل درجات االستخالص. 	 

كلام كان صنبور ضيًقا، كان التحكم أفضل يف تدفق املاء.	 

بالتقطري، ولكن ليس مثل 	  القهوة  القهوة من صنع  املنسكبة أكرث استخالًصا لحبوب  القهوة  عادة ما تكون 

اإلسربيسو.
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االستخدام يف املناطق املرتفعة
يغيل املاء عند درجات حرارة منخفضة يف األماكن املرتفعة. اتبع الرسم البياين أدناه لتحديد درجة حرارة الغليان يف الغالية.

 تحذير: يكون الجهاز ساخًنا جًدا أثناء استخدامه. ال تلمس سطح الغلية. خطر الحروق!

 تحذير: ال ترتك الغلية دون رقابة أثناء غليان املاء، والسيام إذا كان هناك أطفال بالجوار.

 تحذير: ال تفتح الغطاء أثناء غيل املاء.

 تحذير: ال تغمر القاعدة أو الغلية يف املاء أو أي سائل آخر، فقد ينتج عن ذلك حدوث صدمة كهربائية 

أو اإلرضار بالجهاز.

 تحذير: كن حذًرا عند تناول املاء الساخن. خطر حروق سمطية!

معلومات فنية
للبلدان ذات الجهد الكهربايئ من 110 إىل 1٢7 فولت 

جهد التشغيل املقنن: 1٢0 فولت ~ 60 هرتز 

التيار املقّدر: 10 أمبري

دخل القدرة املقدرة: 110 واط

السعة: ٣٣.8 أوقية )1.0 لرت( بحد أقىص

للبلدان ذات الجهد الكهربايئ من ٢٢0 إىل ٢٤0 فولت

جهد التشغيل املقنن: ٢٢0-٢٤0 فولت ~ 60/٥0 هرتز 

 1٢00W-1000 :دخل القدرة املقدرة

السعة: ٣٣.8 أوقية )1.0 لرت( بحد أقىص
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ضامن محدود
ضامن محدود ملدة عام من التاريخ األصيل للرشاء

ال ميتد هذا الضامن إال للمستهلك األصيل أو املشرتي أو متلقي الهدية. احتفظ بإيصال البيع األصيل، حيث يلزم . 1

إثبات الرشاء لتقديم مطالبة بالضامن. يجب رشاء املنتج من بائع تجزئة معتمد حتى يكون الضامن ساريًا.

املاء أو محاوالت اإلصالح مبعرفة . ٢ املناولة أو سوء جودة  أو  التوصيل  الناتجة عن سوء  العيوب  ال يشمل الضامن 

أشخاص غري مرصح لهم. وينطبق اليشء نفسه عىل عدم االمتثال الستخدام املواد االستهالكية )مثل عوامل التنظيف 

وإزالة الكلس( التي ال تتوافق مع املواصفات األصلية.

يُستثنى من الضامن أجزاء املتآكلة نتيجة االستخدام العادي )مثل السدادات والصاممات واملصفاة الدامئة( واألجزاء . ٣

القابلة للكرس، مثل الزجاج.

ال يشمل الضامن أي أرضار ال تقع تحت مسؤولية الرشكة املصّنعة. ويرسي هذا والسيام بالنسبة للمطالبات الناشئة . ٤

عن االستخدام غري السليم )مثل التشغيل بنوع خاطئ من التيار أو الجهد(.

يصبح الضامن باطالً يف حالة إصالحات من خالل أشخاص غري مرصح لهم من الرشكة املصنعة أو يف حالة استخدام . ٥

قطع غيار أخرى سوى التي توفرها الرشكة املصنعة للمعدات األصلية.

يؤدي عدم االمتثال ألي وسائل وقاية مهمة مدرجة يف القسم 1 إىل إلغاء الضامن املحدود.. 6

مخصص لالستخدام املنزيل فقط.. 7

hello@brewista.co لتقديم مطالبة بالضامن، ال ترجع بهذا الجهاز إىل املتجر، بل يرجى إرسال رسالة إلكرتونية إىل

التخلص من هذا املنتج بطريقة صحيحة
يشري هذا الرمز إىل أنه ال ينبغي التخلص هذا املنتج مع النفايات أو املخلفات املنزلية 

أو  بالبيئة  لوقوع رضر  احتامل  أي  ولتفادي  األورويب.  االتحاد  أنحاء  األخرى يف جميع 

صحة اإلنسان من التخلص غري املراقب من النفايات و املخلفات يجب إعادة تدويرها 

بشكل مسؤول لتعزيز إعادة استخدام املوارد املادية استخداًما مستداًما. إلرجاع جهاز 

مستخدم، يرجى استخدام أنظمة اإلرجاع واالستالم أو االتصال ببائع التجزئة الذي تم 

رشاء املنتج منه، حتى ميكنه استالم هذا املنتج إلعادة تدويره مبا ال يرض البيئة.
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