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 توصیه های ایمنی برویل 

  برویلقهوه ساز آشنایی با  

  قهوه ساز برویلطرز کار 

  تمیز کردنمراقبت و 

 نکات قابل استفاده 

 

 

 

 

 

 



 مهمترین توصیه های ایمنی برویل

ما از شما میخواهیم  در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصوالتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به عالوه

 که در استفاده از هر وسیله  برقی احتیاط کنید واز این موارد احتیاطی پیروی کنید. 

 لعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطربسپارید.قبل از استفاده با دقت همه دستورا

 .هر گونه برچسب تبلیغاتی یا هر برچسب دیگری قبل از استفاده جدا کنید 

  در حال استفاده در لبه میز یا صندلی قرار ندهید. مطمئن شوید که سطح صاف ، تمیز و خشک است .قهوه ساز را 

  سانتی متر دور تر از پرده و دیوار قرار دهید.  02قهوه ساز را نزدیک سطوح داغ یا اجاغ گا زهای الکتریکی یا جایی که با فر یا گاز در تماس باشد نگذارید. قهوا ساز را 

  .فقط از ظرف مخصوص خود قهوه ساز استفاده کنید. هیچ چیز دیگر را جایگزین نکنید 

  فقط روی همان سطح قهوه ساز استفاده کنید. روی سطوح داغ دیگر قرار ندهید. ظرف مخصوص قهوه ساز را 

  .قهوه ساز را روی سطوخ فلزی مثل سینک قرار ندهید 

  الکتریکی به دستگاه، سیم ، دوشاخه و بدنه آن  را در آب فرو نکنید. شوک برای جلوگیری از 

  .قهوه ساز را در حین کار تکان ندهید 

 در آن هست را در حین کار باز نکنید. ممکن است آب داغ به بیرون پاشیده شود و به شما صدمه بزند.  درب ظرفی که قهوه 

  .به سطوح داغ آن دست نزنید 



 قهوه ساز را در حالت روشن رها نکنید 

  زمانی که با دستگاه کار نمیکنید دکمه/FO/OO  .را خاموش کنید سپس برق دستگاه را قطع کنید و از برق بکشید 

  دستگاه را تمیز نگه دارید و برای این منظور از راهنمای این کتاب استفاده نمائید 

 توصیه های ایمنی مهم برای قسمتهای برقی دستگاه

  .سیم برق را قبل از استفاده کامال باز کنید 

  .مراقب باشید سیم از جایی آویزان نباشد ، روی سطوح  داغ قرار نگیرد یا گره نخورد 

  . این دستگاه برای استفاده بچه ها یا بزرگساالن ناتوان مناسب نمیباشد 

 دور از دسترس کودکان نگهداری شود 

 د. آگر دستگاه صدمه ای دیده بود به نزدیکترین نمایندگی برویل برای تعویض یا تعمیر ببرید. به صورت منظم دستگاه را چک کنید تا سیم برق یا قسمت های دیگر آن صدمه ندیده باشن 

                                 هر گونه  تعمیر بجز تمیز کردن دستگاه باید در نمایندگی های برویل انجام شود 

 ه نکنید . این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از آن نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاد 

  30ترل که بیشتر از با جریان برق قابل کننصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد میشود.  توصیه میشود یک کلید امنیتیmA   نباشد وصل کنید. برای این کار با یک برق کار

 حرفه ای صحبت کنید . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

سبد فیلتر ضد زنگ استیل قابل جداشدنی    

                        

فنجان قهوه 20ظرفیت   

خودکارچراغ سبز   

    قهوهچراغ خودکار برای تنظیم زمان دم کشیدن 

 سیستم سوپاپ مخصوص چکه نکردن دستگاه

 نشانگر میزان آب

 سیستم جریان آب چند منظوره

درجه بندی شده پارچ شیشه ای  

نگهداری فیلتر محفظه  

 صفحه نمایشگر 

 چراغ روشن / خاموش 

دستگاهروشن / خاموش  دکمه  

 دکمه تنظیم برنامه

 دکمه تنظیم ساعت

 دکمه تنظیم دقیقه

 صفحه داغ کنترل گرما



 طرز کار قهوه ساز بریل

  .قبل از دم کردن قهوه برای اولین بار با قهوه ساز خوش عطر برویل به موارد زیر دقت نمائید

  .مخزن مخصوص آب را تا حداکثر جایی که دارد با آب سرد پر کنید 

  ولت وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.  032/042دو شاخه را به برق 

  .اطمینان حاصل کنید که فیلتر کامالً در جای خود قرار گرفته و درب مخزن آب بسته است 

  ظرف شیشه ای مخصوص قهوه را با درب  باز روی کفه داغ دستگاه قرار داده و دستگاه را روشن کنید. چراغ باالی دکمهoffOon  ،روشن میشود و آب شروع به چکیدن میکند 

 ا آب گرم و صابون بشویید و خشک کنید. زمانیکه آب شروع به چکه کردن در داخل ظرف نمود دستگاه را خاموش کرده و ظرف شیشه ای قهوه ساز را در آورده و خالی نمائید . ظرف را ب 

 هم اکنون دستگاه قهوه ساز برای استفاده آماده می باشد 

 د فیلتر ضد زنگ استیل قابل جداشدنیسب

 این سبد طوری طراحی شده که مطمئن باشید بیشترین طعم از قهوه شما گرفته خواهد شد و به قهوه دم کشیده تبدیل میشود. 

 سبد فیلتر قابل جابجایی می باشد و باید با آب گرم و صابون بعد از هر استفاده تمیز شود  و کامل خشک کنید و سر جایش برگردانید. 

 نکته : فیلتر های یکبار مصرف  برای دستگاه الزم نیستند و نیازی نیست که با فیلتر ضد زنگ استیل از آن استفاده کنید. 



 تنظیم ساعت 

 

 

 (گوشه پایین سمت راست قرار دارد. MAدر باال سمت چپ گوشه ودکمه  MA) دکمه  .میکند 20تی قهوه ساز را به دستگاه وصل کردید وآن را روشن کردید نمایشگر آن شروع به چشمک زدن روی ساعت ( وق2

 مورد نظر رسیدید دکمه را فشار دهید و رها کنید.  اعداد به سرعت باال بروند. وقتی به عدد( دکمه ساعت  را فشار دهید تا ساعت مورد نظر را انتخاب کنید . دکمه را فشار دهید تا 0

 ید دوباره فشار دهید و رها کنید تا دقیقه تنظیم شود. را فشار دهید تا دقیقه مورد نظر را انتخاب کنید . دکمه را فشار داده و نگه دارید تا به دقیقه مورد نظر برسید. وقتی به آن عدد رسید   AIF( دکمه 3

 

 دستگاه تنظیم کنید.تنظیم ساعت برای کارکردن دستی دستگاه الزم نیست . ساعت را برای خودکار  نکته :

 

 



 دم کردن قهوه به صورت دستی 

 4ن در آن، آب نریزید . به شما توصیه  میکنیم که کمتر از مخزن آب را بلند نموده و با آب سرد پر کنید. تعداد هر فنجان و میزان آب مورد نظر روی مخزن نوشته شده است. بیشتر از حداکثر حجم مخز (2

 لیوان قهوه درست نکنید. 

 ریخته می شود. دو سوراخ در پشت مخزن آب قرار دارد که از جمع شدن آب جلوگیری کند. اگر آب زیاد در مخزن بریزید ، سر ریز میشود و پشت قهوه ساز شما  نکته :

 ولت وصل کنید و بعد آن را روشن کنید.  032/042( دستگاه را به برق 0

 ( مطمئن شوید فیلتر به درستی در جای خود قرار گرفته است. سبد فیلتر را در جای مخصوص قرار دهید. 3

 ( قهوه را درون فیلتر بریزید. برای هر فنجان یک قاشق پر قهوه بریزید و درب آن را ببندید. 4

 ( ظرف مخصوص را با درب  باز روی کف داغ قهوه ساز بگذارید. 5

 را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. چراغ باالی دکمه روشن میشود و آب شروع به چکه کردن میکند.  FO/OO/موش ( دکمه روشن/ خا6

 سوپاپ ضد چکه کردن به شما اجازه میدهد که قبل از اینکه کل ظرف پر شود ، دم کشیدن قهوه را متوقف نمائید ( طراحی  7

 ، میزان آب خالی را نشان میدهد ، هنوز مقداری آب گرم در فیلتر است. صبر کنید تا آب باقی مانده در ظرف بچکد. ( وقتی فرایند دم کشیدن تمام میشود و نشانگر 8



 ( بعد از اینکه ته مانده های قهوه سرد شدند ، درب مخزن آب را باز کنید و با دقت فیلتر را با گرفتن دسته های آن خارج کنید. 9

 ساعت و تا زمانی که دستگاه روشن است قهوه را گرم نگه دارد.  0ا ( گرمای کف قهوه ساز میتواند ت22

 ( وقتی ظرف قهوه خالی میشود و تمایل به استفاده ندارید ، قهوه ساز را خاموش کنید. 22

نید تا فرایند دم کشیدن قهوه به پایان برسد. چون بوی خوش و با اینکه  که خاصیت ضد چکه کردن دستگاه کار را آسان میکند که در میانه کار قهوه را استفاده کنید ، ما به شما پیشنهاد میکنیم صبر ک  نکته :

 قوی قهوه در میانه کار بسیار متفاوت با آخر کار است. 

 شروع کنید. هید یک ظرف دیگر قهوه بالفاصله درست کنید دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید ، ظرف و فیلتر را تمیز کنید و بعد مراحل را از اول اگر میخوا نکته :

 نگرفته باشد آب جوش یا قهوه سرریز خواهد شد.  برای جلوگیری از سرریز کردن سبد فیلتر ،  ظرف مخصوص باید کامال در جای خود و با درب بسته  قرار گرفته باشد.  اگر در جای درست قرار

خاموش کنید و دستگاه را از برق بکشید و ده دقیقه صبر کنید. بعد در  در میانه کار درب قهوه جوش را باز نکنید چون آب در حال جوشیدن به شما صدمه خواهد زد.  اگر میبینید آب چکه نمیکند سریعاً دستگاه را

 مخزن آب را باز کنید و فیلتر را چک کنید. 

 

 



 کارعملکرد دستگاه به صورت خود

 ظاهر خواهد شد که نشان دهد که  دم کشیدن خودکار دستگاه شروع به کار کرده است.  DCLروی  MO/GOMAکلمه را فشار دهید.  /MTU( دکمه 2

 یم ساعت می باشدنظ( در اینجا نیز میتوانید ساعت و دقیقه مورد نظر را انتخاب نمائید تا دستگاه در آن ساعت شروع به کار کند. تمام مراحل مانند مراحل ت0

 نکته : پس از تنظیم زمان شروع خودکار دستگاه، نمایشگر پس از چند ثانیه از حالت چشمک زن به ساعت بر میگردد

را فشار دهید و زمان را تنظیم کنید. زمان انتخاب شده فقط چند ثانیه روی نمایشگر نشان داده خواهد شد. وقتی که شما در حال انتخاب  Program( برای انتخاب زمان شروع خودکار دستگاه ، به راحتی دکمه 3

 زمان هستید نمایشگر روشن/ خاموش خواهد شد تا وقتی شما آن زمان را تایید کنید. 

 گفتیم را اجرا کنید.  1-7ر مراحل ( بعد از تنظیم زمان مورد نظر ، مراحل درست کردن قهوه که د4

 درگوشه باال سمت راست روی نمایشگر  نشان داده خواهد شد.  /MTU را فشار دهید. چراغ سبز آن روشن میشود و کلمه " /MTU "( دکمه5

ظاهر میشود. چراغ سبز خاموش  F/روی نمایشگر نشان داده خواهد شد و کلمه  /MTUه ( دستگاه به صورت خودکار در همان زمان تعیین شده شروع به کار خواهد کرد. وقتی کار دستگاه شروع میشود ، کلم6

 میشود و قرمز روشن میشود که نشانگر کارکردن قهوه ساز می باشد

 در گوشه ی باال سمت راست نشان داده خواهد شد.  /MTUرا فشار دهید . چراغ سبز روشن میشود و کلمه  " /F MTU/"( برای تنظیم  خود کار دستگاه در همان ساعت در یک روز دیگر دکمه 7



 دم کشیدن چای 

 یزید و همان مراحل درست کردن قهوه را اجرا کنید. از قهوه ساز برای دم کشیدن چای هم میتوانید استفاده کنید. به راحتی چند عدد چای کیسه ای یا چند قاشق چای در فیلتر استیل ضد زنگ بر

 از درست کردن قهوه ، ته مانده های فیلتر را کامالً بشویید و بعد چای را دم کنید . این قضیه هم در مورد ته مانده چای نیز صدق میکند به شما توصیه میکنیم بعد

 تمیز کردن 

 سرد شود. قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که دستگاه خاموش است. در غیراینصورت دستگاه را خاموش کنید و آن را از برق بکشید و اجازه دهید دستگاه 

اید با آب گرم و صابونی شسته شده و آب کشیده شوند و کامال در هوای درب مخزن آب را باز کنید و فیلتر ضد زنگ استیل را خارج کنید. فیتلر استیل ، محفظه نگهدارنده فیلتر و ظرف شیشه ای مخصوص قهوه ب

 باز خشک شوند. 

 یک دستمال مرطوب تمیز گردد قسمت های بیرونی دستگاه با دستمال مرطوب  و نرم که ساینده نباشد تمیز شود. صفحه داغ زیرین ظرف شیشه ای نیز در صورت لزوم میتوان با

 

مخزن آب را با دستمال تمیز کنید. ممکن است کرک های دستمال باعث گرفتگی منافظ دستگاه شود. فقط با آب سرد آن را آب بکشید.: سعی نکنید داخل نکته  

  



 از بین بردن رسوبات معدنی 

 

 نشوند دستگاه زمان بیشتری برای درست کردن قهوه الزم دارد.  ممکن است درون مخزن آب رسوبات معدنی از آب های نامطبوع تشکیل شود و راه آب دستگاه را ببندد. اگر این رسوبات برطرف

 مراحل از بین بردن رسوبات معدنی 

 

 سرکه سفید پر کنید.  3/2آب شیر و  3/0( مخزن آب را با 2

 ( مطمئن شوید که فیلتر کامالً در جای خود قرار گرفته است. درب مخزن آب را ببندید. 0

 ز  در جای خودش بگذارید و اجازه دهید همه مخلوطی که درست کرده اید در ظرف چکه کند تا کار دستگاه کامالً تمام شود. ( ظرف مخصوص قهوه را با درب با3

 ( وقتی کار دستگاه تمام شد ، دوباره دستگاه را فقط با آب پر کنید و ظرف قهوه را دوباره در جای خود قرار دهید. 4

 د. رسوبات معدنی از جداره های مخزن پاک شده اند. ( دستگاه را دوباره روشن کنید و بگذارید این بار فقط آب تازه چکه کند. وقتی کار دستگاه تمام شد آن را خاموش کنید، ظرف را خالی کنی5

 



 نگهداری دستگاه 

 ( دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید. 2

 ( مطمئن شوید که هیچ آبی در قهوه ساز نیست. 0

 ( فیلتر ، محفظه مخصوص آن و ظرف قهوه را  با آب صابون بشویید ، آب بکشید و کامالً خشک کنید. 3

 ( همه قسمت ها را در جای خود بگذارید و درب مخزن آب را ببندید.4

 شک  یا مخصوص و یا در کابینت قرار دهید. ( در جایی صاف و خ5

 نکات قابل استفاده 

 حان کنید. طعم و عطر قهوه کامالً به سلیقه شما بستگی دارد. به شما پیشنهاد میکنیم که انواع مختلف قهوه را با مقدار متفاوت و انواع مختلف امت 

 زبر و زمخت باشد اب به راحتی و سریع از فیلتر عبور میکند و باعث طعم و عطر ضعیف در قهوه شما میشود.  همیشه برای قهوه ساز از قهوه کامالً نرم استفاده کنید. اگر قهوه 

  .برای اینکه تازگی و عطر قهوه شما از بین نرود آن را در جایی بسته در جای تاریک و خنک قرار دهید 

  می شود. قهوه آماده شده میتواند تا مدتی گرم نگه داشته شود اما طعم آن به مرور زمان خراب 

 بدنه دستگاه را در آب فرو نکنید و با آب نشویید.  تذکر :

 


