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WK30E : دفترچه راهنمای استفاده از کتری برقی

MODEL: WK30E
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۱. نشانگر درجه آب
2. کتری

3. دهانه کتری
4. فیلتر رسوبگیر )قابل جدا شدن(

۵. درب کتری
6. دکمه باز کردن درب

۷. دسته کتری
۸. دکمه پیش جوشاندن
۹. دکمه گرم نگهدارنده

۱۰. نمایشگر
۱۱. دکمه تنظیمات دما
۱2. دکمه لغو عملکرد

۱3. کابل برق
۱4. پایه

مشترک گرامی بابت خرید محصوالت آریستون از شما متشکریم.
ــه شــده در دفترچــه راهنمــا، خدمــات  در صــورت عــدم انجــام دســتورالعمل های ارائ
ــر عهــده نخواهــد  ــت آســیب های موجــود ب ــه مســئولیتی باب ــچ گون ــکان هی ــی نی طالی

داشــت.
ــد:  ــاوت باش ــر متف ــای دیگ ــا مدل ه ــتگاه ب ــن دس ــرد ای ــوه عملک ــت نح ــن اس ممک

می باشــند. مشــخص  کامــال  تفاوت هــا 

در زمان استفاده از تمام دستگاه های برقی، نکات ایمنی ذیل را در نظر داشته باشید:
ــب  ــود در برچس ــخصات موج ــا مش ــق ب ــرده و مطاب ــل ک ــرق متص ــه ب ــتگاه را ب ۱. دس

ــد.  ــن نمایی ــتگاه را روش ــات دس اطالع

قطعات و ویژگی های دستگاه

معرفی

اطالعات ایمنی مهم
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2. پیش از استفاده از دستگاه تمام توضیحات دفترچه راهنما را کامل مطالعه نمایید.
3. اجــازه ندهیــد ســیم از لبــه میــز یــا پیشــخوان آشــپزخانه آویــزان باشــد و بــا ســطوح 

داغ تمــاس پیــدا کنــد.
4.  دستگاه را روی یا نزدیک اجاق های گازی، برقی یا آون گرم قرار ندهید.

ــیب دیدگی  ــکان آس ــد. ام ــن نکنی ــدون آب روش ــی و ب ــورت خال ــه ص ــتگاه را ب ۵. دس
المنت هــای حرارتــی وجــود دارد.

ــترس  ــم و دور از دس ــطحی محک ــری را روی س ــه کت ــد ک ــل نمایی ــان حاص 6. اطمین
ــری  ــیب دیدگی جلوگی ــری و آس ــادن کت ــت از افت ــن حال ــد. ای ــرار داده ای ــودکان ق ک

می نمایــد.
ــل  ــیب دیدگی کاب ــا آس ــی، ی ــرق گرفتگ ــوزی، ب ــر آتش س ــت در براب ــت محافظ ۷. جه

ــا کتــری را در آب قــرار ندهیــد. بــرق ، دوشــاخه ی
۸. در زمان جوشیدن آب یا پس از آن از تماس با بخار جلوگیری نمایید.

۹. در زمانیکــه آب جــوش اســت آن را بــه آرامــی خالــی نماییــد و از برگردانــدن ســریع 
کتــری خــودداری کنید.

۱۰. در زمان پر کردن مجدد کتری داغ مواظب باشید.
ــه  ــه جــز مــوارد در نظــر گرفت ــرای اهــداف دیگــری ب ــوان ب ــری نمی ت ــه کت ۱۱. از پای

شــده اســتفاده نمــود.
۱2. در زمان جابجایی کتری حاوی آب جوش بسیار احتیاط نمایید.

۱3. اســتفاده از لــوازم جانبــی کــه توســط خدمــات طالیــی نیــکان پیشــنهاد نشــده اســت، 
ممکــن اســت باعــث آتــش ســوزی یــا آســیب دیدگی گــردد.

ــرق  ــردن، آن را از ب ــز ک ــش از تمی ــا پی ــد و ی ــتفاده نمی کنی ــری اس ــه از کت ۱4. زمانیک
جــدا نماییــد. پیــش از قــرار دادن کتــری یــا جــدا کــردن قطعــات مختلــف جهــت نظافت 

منتظــر بمانیــد تــا کتــری خنــک شــود.
ــی  ــات طالی ــین خدم ــط تکنس ــرق، آن را توس ــل ب ــیب دیدگی کاب ــورت آس ۱۵. در ص
نیــکان و تنهــا بــا کابــل کامــال مشــابه تعویــض نماییــد تــا از خطــرات محتمــل جلوگیــری 

شــود.
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ــوکار می باشــد. بررســی نماییــد کــه خروجــی  ۱6. ایــن دســتگاه دارای دوشــاخه ارت ت
دیــوار منــزل نیــز بــه سیســتم ارت متصــل شــده باشــد.

۱۷. از کتری جهت مصارف دیگر به جز کاربرد اصلی آن استفاده نکنید. 
۱۸. کــودکان و افــراد دارای ناتوانــی جســمی و ذهنــی نبایــد از دســتگاه اســتفاده کــرده 

و همــواره بایــد تحــت نظــارت والدیــن قــرار داشــته باشــند.
۱۹. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

2۰. این دستگاه برای استفاده در منزل و مکان های مشابه طراحی شده است: 
• آشپزخانه کارکنان فروشگاه ها، ادارات و مراکز اداری دیگر.

• خانه های ییالقی.
• توسط مشتریان هتل ها، مسافرخانه ها و استراحتگاه ها.

2۱. اطمینــان حاصــل نماییــد دســتگاه در شــرایط مناســب بــوده و تمــام قطعــات جــدا 
ــرق و  ــل ب ــه کاب ــد. همیش ــرار دارن ــود ق ــل خ ــن در مح ــورت ایم ــه ص ــدنی آن ب ش

ــا آســیب نشــده باشــد. ــی ی ــار بریدگ ــا دچ ــد ت دوشــاخه را بررســی نمایی
22. پیش از لمس کلید از خشک بودن کامل دستها اطمینان حاصل نمایید.

ــد  ــت بلن ــود. جه ــی ش ــیار داغ م ــری بس ــتفاده کت ــان اس ــوختگی: در زم ــر س 23. خط
ــاز  کــردن آن از دســتگیره اســتفاده کــرده و زمانیکــه کتــری خنــک شــد درب آن را ب

ــد. نمایی
24. از دســتگاه در نزدیکــی محل هــای دارای آب ماننــد وان حمــام ، ســینک ظرفشــویی 

یــا مکان هــای مشــابه دیگــر اســتفاده نکنیــد. 
2۵. کتــری را تنهــا بــا آب پــر نماییــد. شــیر و نوشــیدنی های دیگــر باعــث ســوختگی و 

ــه دســتگاه می شــود. آســیب ب
26. کتری را تنها با پایه موجود استفاده نمایید. 

پیش از اولین مرتبه استفاده از دستگاه
بــا احتیــاط ســطح بیرونــی دســتگاه را تمیــز کــرده و گــرد و غبــار احتمالــی را از آن پــاک 
نماییــد. بــا دســتمال آن را خشــک کنیــد. هرگونــه لیبــل یــا برچســبی را از روی دســتگاه 

برداریــد. کابــل بــرق را درون آب یــا مایعــات دیگــر فــرو نبریــد. 
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ــت  ــا جه ــود ت ــنهاد می ش ــد، پیش ــتفاده می نمایی ــری اس ــه از کت ــن مرتب ــرای اولی ــر ب اگ
ــی  ــیدن خال ــس از جوش ــرده و پ ــر از آب ک ــری را پ ــه کت ــردن آن دو مرتب ــز ک تمی

ــد.   نمایی

از کتری تنها همراه با پایه آن استفاده نمایید.
ــاز کننــده  ــا فشــار دکمــه ب ــه جــدا کــرده و ب ــر کــردن کتــری، آن را از پای ۱. جهــت پ
درپــوش کتــری آن را بــاز نماییــد. کتــری را بــا آب پــر کــرده و درپــوش آن را ببندیــد. 
ــش از  ــد بی ــزان آب نبای ــود. می ــر نم ــی پ ــه خروج ــق لول ــوان از طری ــی ت ــری را م کت
ــث  ــم باع ــی ک ــزان آب خیل ــود. می ــر ش ــل پ ــطح حداق ــر از س ــا کمت ــر ی ــطح حداکث س

ــود. ــوش ش ــری خام ــیدن کت ــش از جوش ــود پی می ش
ــر  ــزان حداکث ــش از می ــر می باشــد. آب را بی ــری ۱.۷ لیت ــت کت ــر ظرفی  *حداکث
پــر نکنیــد. پــس از جوشــیدن امــکان ســرریز آب وجــود دارد. پیــش از اتصــال دوشــاخه 

بــه پریــز بــرق بررســی نماییــد کــه درپــوش کتــری کامــال بســته شــده باشــد.
2. کتری را روی پایه قرار دهید. 

3. دوشاخه برق را به پریز متصل نمایید.
ــا ۱۰۰  ــای ۵۰ ، 6۰ ، ۷۰ ، ۸۰، ۹۰ ی ــی از دماه ــه روی یک ــا را ب ــات دم ــه تنظیم 4. دکم

ــد. ــم نمایی ــانتیگراد تنظی ــه س درج
۵. زمانیکــه آب بــه دمــای مــورد نظــر برســد، کتــری بــه صــورت خــودکار خامــوش 
ــد  ــنیده خواه ــز ش ــدار نی ــوق هش ــود. ب ــان داده می ش ــگر نش ــا در نمایش ــده و دم ش

شــد.
6. اگــر دمــا قابــل تنظیــم نباشــد بدیــن معناســت کــه آب داخــل کتــری داغ تــر از دمــای 
ــا روشــن شــدن نشــان داده می شــود.  ــای موجــود ب مــورد نظــر شــما می باشــد. دم
بــا فشــار دکمــه لغــو عملیــات می توانیــد هــر زمــان کــه بخواهیــد کتــری را خامــوش 

کنیــد. 
  • می توان دمـای مورد نظر را در زمان گـرم شدن کتری تغییر داد. زمانیکه آب 

داخل کتری در حال گرم شدن است دمای آن لحظه نشان داده می شود.

استفاده از کتری
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ــام  ــده انج ــم ش ــای تنظی ــا دم ــاندن آب را ت ــا جوش ــود ت ــی ش ــث م ــرد باع ــن عملک ای
دهــد. دکمــه pre-boil را فشــار دهیــد تــا ایــن عملکــرد اغــاز شــود. دســتگاه آب را تــا 
نقطــه جــوش گرمــا داده و بــه مــدت 2 دقیقــه فعــال می مانــد. ســپس دمــا تــا مقادیــر 

ــوق هشــدار شــنیده می شــود. ــم شــده کاهــش داشــته و ب تنظی

در صــورت روشــن کــردن کتــری بــدون آب، عملکــرد محافظتــی boil-dry بــه صــورت 
خــودکار بــرق کتــری را قطــع مــی نمایــد. در ایــن حالــت، پیــش از پــر کــردن کتــری بــا 

آب ســرد منتظــر بمانیــد تــا کتــری خنــک شــود.

این عملکرد آب را در دمای تنظیم شده حفظ می نماید. 
می توانیــد ایــن حالــت را بــا هــر تنظیماتــی روشــن نماییــد. دکمــه گــرم نگهدارنــده را 
فشــار دهیــد. یــک چــراغ روشــن نشــانگر فعــال شــدن ایــن عملکــرد می باشــد. جهــت 
خامــوش شــدن آن، دکمــه را مجــدد فشــار دهیــد. نشــانگر گــرم نگهدارنــده خامــوش 

خواهــد شــد. 
ــه صــورت خــودکار خامــوش  ــس از ۱ ســاعت ب ــده پ ــرم نگهدارن ــرد گ   • عملک

می شــود. 

ــکان  ــد. ام ــت نمایی ــاط را رعای ــب احتی ــری جوان ــردن آب از کت ــی ک ــان خال  • زم

ســوختگی وجــود دارد. زمانیکــه آب داخــل کتــری داغ اســت درپــوش را بــا احتیــاط بــاز 
نماییــد.

  • در دمــای کمتــر از 4۵ درجــه ســانتیگراد کتــری بــه صــورت خــودکار خامــوش 

شــده و بــه حالــت آمــاده بــه کار مــی رود. اگــر پیــش از اتمــام رونــد گرمایــش کتــری 
ــال  ــه فع ــد دقیق ــا چن ــات ت ــد، تنظیم ــرار دهی ــه ق ــه روی پای ــدد ب ــته و مج را برداش
ــه کار  ــه کار می شــود. جهــت شــروع ب ــت آمــاده ب ــد. ســپس دســتگاه وارد حال می مان

مجــدد یــک دکمــه را فشــار دهیــد.
عملکرد گرم نگه دارنده

عملکرد پیش جوشش

محافظت از جوشیدن بدون آب
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پیش از تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید.
۱. هرگــز کتــری، پایــه و کابــل بــرق را در آب قــرار نــداده و از تمــاس رطوبــت بــا ایــن 

قســمت ها جلوگیــری نماییــد.
ــتمال  ــک دس ــتفاده از ی ــا اس ــی آن را ب ــطح بیرون ــتگاه، س ــدن دس ــک ش ــس از خن 2. پ

ــد.  ــتفاده نکنی ــمی اس ــای س ــگاه از تمیزکننده ه ــد. هیچ ــز نمایی ــرم تمی ــک و ن خش
3. جهــت تمیــز کــردن فیلتــر کتــری را از روی پایــه برداریــد. بــرای نظافــت آســانتر ، 
بــا کمــی فشــار بــه ســمت پاییــن فیلتــر را جــدا نماییــد. پــس از تمیــز کــردن آن را در 

جــای خــود قــرار دهیــد.
ــف  ــای مختل ــا برس ه ــاینده ی ــا س ــی ی ــتیل، چوب ــیمیایی، اس ــای ش   از تمیزکننده ه
بــرای تمیــز کــردن ســطح بیرونــی کتــری اســتفاده نکنیــد. ایــن کار براقیــت دســتگاه را 

ــرد.  ــن می ب از بی

کتــری بایــد بــه صــورت دوره ای رســوب زدایی شــود. مــواد معدنــی و آهــک موجــود 
در آب شــیر در کــف کتــری ته نشــین شــده و کیفیــت عملکــرد آن را کاهــش می دهــد. 
می توانیــد از رســوب زداهای موجــود در بــازار اســتفاده کــرده و از روش هــای 
ــا  ــد ب ــن می توانی ــد. همچنی ــتفاده کنی ــا اس ــدی انه ــته بن ــه روی بس ــدرج ب ــتفاده من اس

اســتفاده از ســرکه ســفید و طبــق مراحــل ذیــل نیــز عمــل نماییــد.
ــال  ــری را کام ــف کت ــه اب ک ــا جاییک ــه و ت ــری ریخت ــفید در کت ــرکه س ــان س ۱. 3 فنج

ــد. ــری بمان ــواد در کت ــن م ــب ای ــک ش ــد ی ــازه دهی ــد. اج ــر نمایی ــاند آن را پ بپوش
2. محلــول موجــود در کتــری را خالــی کــرده و آن را بــا آب تمیــز پــر نماییــد. آب را 
جوشــانده وســپس آن را خالــی نماییــد. ایــن عمــل را چنــد مرتبــه تکــرار کنیــد تــا بــوی 
ــا  ــد آن را ب ــا می توانی ــه در لوله ه ــاد لک ــورت ایج ــرود. در ص ــن ب ــال از بی ــرکه کام س

اســتفاده از یــک دســتمال مرطــوب تمیــز نماییــد.

تمیزکاری و تعمیرات دستگاه

حذف رسوب و آهک
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جهــت کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت قطعــات مــورد اســتفاده در دســتگاه 
از باالتریــن کیفیــت و مــواد قابــل بازیافــت ســاخته شــده و میــزان مــواد دور 

ریختنــی بســیار کاهــش یافتــه اســت.
ــا دقــت انجــام دهیــد.  دور انداختــن بســته بنــدی و محصــوالت قدیمــی را ب
جهــت اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا بازیافــت محصــول بــا شــهرداری محــل 

خــود تمــاس بگیریــد.

بازیافت و دور انداختن محصول

مطابــق بــا قوانیــن اروپایــی EC/2002/96 در رابطــه بــا تجهیــزات الکتریکــی و 
ــا  ــراه ب ــول و هم ــورت معم ــه ص ــی ب ــی و قدیم ــی خانگ ــوازم برق ــد ل ــی، نبای الکترونیک

زباله هــای خانگــی دور انداختــه شــود.
لــوازم قدیمــی را بایــد بــه صــورت جداگانــه بازیافــت نمــود تــا تاثیــرات منفــی آن بــر 

ســالمت انســان و محیــط زیســت کاهــش یابــد.
ســطل زبالــه دارای عالمــت ضربــدر، بــه شــما یــادآوری می نمایــد کــه دســتگاه خــود 

ــد.  ــه و دور از زباله هــای خانگــی دور بیندازی ــه صــورت جداگان را ب












