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امليزاتأبدأ من هنا
دليل البدء الرسيع

يســـتا برو
أرتيزان

غالية رقمية
غالية كهربائية بدرجة حرارة متغرية 

سعة 1 لرت

إيقافصّب دقيق
تلقايئ

احتفاظ
بالسخونة

غليان
رسيع

تحكم يف
درجة الحرارة

تحكم يف
درجة الحرارة

مؤقت

عرض درجة الحرارة بالفهرنهايت أو الدرجة املئوية.	 

ضبط درجات الحرارة مسبًقا للمرشوبات الساخنة الشائعة.	 

االحتفاظ بآخر إعدادات لدرجة الحرارة عند إيقاف التشغيل.	 

درجة 	  بنفس  واالحتفاظ  املاء  حرارة  درجة  ضبط  من  املستخدم  متكني 

الحرارة ملدة ساعة واحدة بحد أقىص.

مصنوع من الفوالذ املقاوم للصدأ مخصص للطعام.	 

ميزة مؤقت العد التصاعدي 	 

سلك طاقة قابل للفصل	 

لالستخدام يف املنازل والوحدات السكنية فقط.	 

غالية رقمية بفوهة معقوفة

سعة 1 لرت

قاعدة بأزرار ملس لضبط السعة

سلك طاقة

قابل لإلزالة

محتويات الصندوق

واجهة القاعدة

ضبط درجة الحرارةاالستخدام ألول مرة
)راجع دليل املالك للحصول عىل إرشادات تفصيلية حول ضبط درجة الحرارة(

تجهيز وإعداد الغالية

املكونات

زّر مؤقت العد التصاعدي ( 8

زّر ضبط درجة الحرارة( 9

زّر ]-[( 10

زّر ]+[( 11

زّر الغليان الرسيع( 12

زّر عرض درجة فهرنهايت / درجة مئوية( 13

زّر الطاقة( 14

شاشة عرض ( 15

زّر االحتفاظ بالسخونة( 16

ضوء مؤرش التسخني( 17

ضوء مؤرش االحتفاظ بالسخونة( 18

ل الطرف األنثوي لسلك الطاقة 	  ضع القاعدة عىل سطح ثابت ومستٍو ثم صِّ

القابل لإلزالة بالقاعدة.

قم بتوصيل سلك التيار مبأخذ جداري مؤرض. راجع أقسام “الوقاية” يف 	 

بداية دليل املالك ملزيد من التفاصيل قبل توصيل الغالية.

أو  حروق  حدوث  يف  الجهاز  هذا  استخدام  سوء  يتسبب  قد  تحذير: 
الجهاز  استخدام  لغرض  التعليامت  جميع  واتبع  اقرأ  أخرى.  إصابات 

استخداًما سلياًم.

تحذير: قد تنبعث الحرارة املتبقية من مكون التسخني لعدة دقائق بعد 
االستخدام.

تحذير: هذا الجهاز غري مخصص لالستخدام من ِقبل األطفال. ال تسمح 
لألطفال بالعبث يف هذا الجهاز.

)املحدد 	  لرت(   1( األقىص  التعبئة  مستوى  حتى  البارد  باملاء  الغالية  امأل 

داخل الغالية(. تجنب ابتالل املوصل املوجود يف الجزء السفيل من الغالية.

تنبيه! ال تتجاوز مستوى التعبئة األقىص )1 لرت(.
الغالية 	  املقبض وضع  بعيًدا عن  تهوية موّجهة  بفتحات  الغطاء  استبدل 

مرة أخرى عىل القاعدة.

الغليان 	  “زّر  عىل  اضغط  ثم  الغالية  لتشغيل  الطاقة”  “زر  عىل  اضغط 

الرسيع”  لبدء الغليان تلقائيًا.

انتظر حتى يصل املاء إىل درجة الغليان، ثم أفرغ الغالية منه.	 

تحذير: ال يُوىص بضبط درجة الحرارة فوق نقطة الغليان إذ أن ذلك قد يؤدي 
إىل اإلرضار بالغالية. لطًفا راجع قسم “االستخدام يف األماكن املرتفعة” يف دليل 

املالك لتحديد درجة حرارة الغليان لالرتفاع املطلوب.

اترك الجهاز ملدة دقيقة واحدة حتى يربد.	 

كّرر هذه الخطوة مرتني قبل االستخدام األول.	 

مئوية 	  درجة   / فهرنهايت  درجة  زّر  عىل  اضغط 

الختيار طريقة عرض درجة الحرارة إما فهرنهايت أو مئوية. 

اضغط عىل زّر ضبط درجة الحرارة الختيار درجة حرارة محددة مسبًقا.	 

اضغط عىل زر ]+[ لرفع درجة الحرارة مبقدار درجة واحدة.	 

اضغط عىل زر ]-[ لخفض درجة الحرارة مبقدار درجة واحدة.	 

تُخزن درجة الحرارة املعروضة عىل الشاشة بعد ثالث )3( ثواٍن.	 

مبجرد ضبط درجة الحرارة، تُخزن درجة الحرارة يف الذاكرة وتُستدعى يف املرة 	 

التالية التي يجري فيها تشغيل الغالية.

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



بالسخونة، 	  االحتفاظ  زر  عىل  اضغط 

وسيضيئ ضوء مؤرش االحتفاظ بالسخونة.

ستظل درجة الحرارة املحددة ثابتة ملدة 	 

ساعة واحدة.

بعد رفع الغالية من القاعدة، سيُلغى 	 

تنشيط خاصية “االحتفاظ بالسخونة”.

ملتابعة خاصية “االحتفاظ بالسخونة”، أعد الغالية إىل القاعدة واضغط عىل 	 

زر االحتفاظ بالسخونة.

الغالية إىل درجة 	  بالسخونة نشطة، فستصل  إذا مل تكن خاصية االحتفاظ 

الحرارة املحددة وتتوقف الغالية عن التشغيل.

ضبط درجة الحرارة
)راجع دليل املالك للحصول عىل إرشادات تفصيلية حول ضبط درجة الحرارة(

الغليان الرسيع

إزالة الرتسبات الكلسية التنظيف

صنع القهوة بطريقة صب املاء الساخندرجات الحرارة املقرتحة

االحتفاظ بالسخونة

خاصية املؤقت

من 	  الغالية  أرفع  أو  الطاقة  زّر  عىل  اضغط  التسخني،  عملية  إليقاف 

القاعدة.

ملتابعة التسخني، أعد الغالية إىل القاعدة واضغط عىل زر الطاقة.	 

عند بلوغ درجة الحرارة التي تم الوصول إليها، يصدر صوتان مسموعان.	 

قسم  راجع  لطًفا  الغليان.  نقطة  فوق  الحرارة  درجة  ضبط  احذر  تحذير: 
“االستخدام يف األماكن املرتفعة” يف دليل املالك لتحديد درجة حرارة الغليان 

لالرتفاع املطلوب.

أرفع الغالية من القاعدة.	 

ستعرض الشاشة “00:00”.	 

اضغط عىل زّر املؤقت لبدء مؤقت العد التصاعدي.	 

الحد األقىص للعد التصاعدي هو 59’59 “.	 

اضغط عىل زر املؤقت أثناء العد إليقاف املؤقت.	 

اضغط عىل زر املؤقت مرة ثانية إلعادة املؤقت إىل الصفر.	 

عند رفع الغالية من القاعدة ثم إعادتها، ستعرض الشاشة درجة حرارة 	 

املاء الحالية.

اضغط عىل زّر الغليان الرسيع. تعمل خاصية الغليان الرسيع عىل توصيل 	 

املاء لدرجة الغليان يف أرسع وقت ممكن. 

عىل 	  بناًء  )تختلف  الغليان  حرارة  درجة  إىل  الغالية  مياه  وصول  مبجرد 

الغليان  خاصية  وستتوقف  صفري  أصوات   3 سيصدر  االرتفاع(،  مستوى 

الرسيع.

ستظهر درجة الحرارة الفعلية داخل الغالية ملدة 10 دقائق قبل أن تدخل 	 

الغالية يف وضع السكون.

إليقاف خاصية الغليان الرسيع، اضغط زر الغليان الرسيع أو زر الطاقة 	 

يف أي وقت أثناء دورة الغليان.

أرفع الغالية من القاعدة.	 

إسفنجة 	  أو  قامش  بقطعة  والغالية  القاعدة  من  الخارجي  الجزء  نظّف 

مبللة وناعمة/ رقيقة.

باملاء. 	  جيًدا  واشطفها  األطباق  تنظيف  مبادة  الداخل  من  الغالية  نظّف 

من  الداخيل  الجزء  لتنظيف  الزجاجات  تنظيف  فرشاة  استخدام  ميكن 

الغالية.

ال تستخدم املواد أو املنظفات الكاشطة.	 

الغالية مرة 	  الغالية والقاعدة جيًدا. قبل استخدام  التنظيف، جفف  بعد 

أخرى، تأكد من أن املوصل املوجود يف الجزء السفيل من الغالية والقاعدة 

جافان متاًما.

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

كيفية استخدام “مزيل الرتسبات الكلسية” من برويستا:

تُخلط عبوة واحدة من “مزيل الرتسبات الكلسية من برويستا” مع 40 ( 1

أوقية )1.2 لرت( من املاء الفاتر.

صّب املحلول يف الغالية حتى الحد األقىص ملستوى امللء.( 2

انتظر حتى يصل املحلول إىل درجة الغليان.( 3

اترك الوعاء ملدة 15 دقيقة ليربد، ثم تخلّص من املحلول.( 4

اشطف الوعاء جيًدا باملاء العذب.( 5

يعترب تحضري القهوة بطريقة صب املاء الساخن عىل حبوب النب املطحونة أبسط 

تشبّع حبات  التحكم يف  قدر من  أكرب  يكون هناك  إذ  القهوة؛  لتخمري  طريقة 

تتطلب  الطريقة  هذه  أن  من  الرغم  عىل  استمتاًعا.  أكرث  املرء  ويكون  القهوة 

وقتًا أطول من الضغط عىل مفتاح التشغيل الخاص بآلة صنع القهوة بالتنقيط، 

األمر  القهوة، كان  أكرب يف صنع  التحكم  للكثريين، كلام كان مستوى  فبالنسبة 

أكرث إمتاًعا.

عاِير حوايل 6 أوقية من املاء لكل فنجان قهوة. ضع املاء املُعاير يف الغالية ( 1

وشّغلها وانتظار حتى يصل املاء إىل درجة الحرارة املرغوبة.

اطحن ملعقتني كبريتني من الحبوب لكل فنجان قهوة.( 2

اشطف املرشح والقطارة والخادم الزجاجي )أو أيًا كان ما تخمر فيه( يف ( 3

املاء الساخن لتسخينها مسبًقا.

قم بتجميع املرشح والقطارة والوعاء وافرغ النب املطحون يف الفلرت.( 4

القاعدة. ( 5 الغالية من  أرفع  املرغوبة،  الحرارة  إىل درجة  املاء  عندما يصل 

تبلغ درجة حرارة تخمري القهوة املطلوبة 205 درجة فهرنهايت، وهي أقل 

بقليل من درجة حرارة الغليان.

حان الوقت لصّب املاء يف املرّشح. قلّب القهوة قلياًل لتتأكد من تشبعها ( 6

باملاء. يسمح الصّب البطيء والثابت بالحصول عىل أفضل مستخلص من 

حبوب القهوة.

إذا تراكمت الرتسبات املعدنية يف الغالية، فيمكن أن يؤثر ذلك يف ثبات درجة 	 

الحرارة ويبطئ من زمن التسخني.

رؤية 	  عند  الغالية  من  الكلسية  الرتسبات  بإزالة  نويص  األمثل،  األداء  لضامن 

تراكامت الرتسبات املعدنية داخل الغالية.

مالحظة: لدى 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” من برويستا

مؤقت

غليان
رسيع

احتفاظ
بالسخونة

درجة الحرارة املرشوبات

فهرنهايت درجة مئوية

200 فهرنهايت 93 درجة مئوية قهوة

175 فهرنهايت 80 درجة مئوية شاي أخرض

185 فهرنهايت 85 درجة مئوية شاي أبيض

190 فهرنهايت 88 درجة مئوية شاي صيني أسود “أولونج”

208 فهرنهايت 98 درجة مئوية شاي أسود / شاي أعشاب

190 فهرنهايت 88 درجة مئوية كاكاو

195 فهرنهايت 91 درجة مئوية حبوب ساخنة

208 فهرنهايت 98 درجة مئوية أكياس شاي


