


افتح غطاء الدلة وأضف الماء إىل مستوى الحد األعىل ثم اعد الغطاء إىل وضعه.  
عالمة الحد األعىل للماء تظهر من الداخل.  

تعليمات السالمة 
  الكهرباء بقدرة ٢٤٠٢٢٠ فولت 
  عدم تشغيل الدلة بدون سوائل. 

  ال تضع مسحوق القهوة قبل ان يطلب منك الجهاز ذلك وهذا قد يؤدي إىل فوران السائل خارج الدلة 
  ال تمأل السائل فوق خط الحد األقصى، وهذا قد يؤدي إىل فوران السائل خارج الدلة، مما قد يتسبب بحروق

  يجب تشغيل الدلة عىل سطح مستو بعيدا عن الحواف لتفادي الحوداث. 
  ال تصل السلك يف قابس الكهرباء، إذا غمر او المس الماء او أي سوائل أخرى . ال تصل السلك يف قابس الكهرباء، إذا غمر او المس الماء او أي سوائل أخرى . 
  اإلشراف الدقيق ضروري عندما يتم استخدام الجهاز بالقرب من األطفال. 

  احرص دائما عىل فصل السلك من قابس الكهرباء عندما ال تكون قيد االستعمال.
  ال تشغل الدلة اذا كان السلك أو قابس الكهرباء تالف. 
  ال تضع الدلة عند تشغيلها قرب الغاز أو فرن ساخن. 

  ال تحرك الدلة اثناء التشغيل. 
   اذا تلف السلك الكهربائي بأي سبب , يجب استبداله من الشركة المصنعه او ورش متخصصة من اجل تجنب اي مخاطر  
   هذا الجهاز مناسب لالستخدام داخل المنازل , البيوت الزراعية , المكاتب , والمحال التجارية كذلك يمكن استخدامه     هذا الجهاز مناسب لالستخدام داخل المنازل , البيوت الزراعية , المكاتب , والمحال التجارية كذلك يمكن استخدامه  

   من قبل الزوار يف الفنادق .  .     
        هذا الجهاز غير مخصص لالأشخاص الذين يعانون من قلة الوعي الحسي أوالعميل او قلة الخبرة والمعرفة والمن قبل  
        األطفال اال يف حال اعطائهم تعليمات لطريقة االستخدام وتوجيههم من قبل الشخص المسؤول عن سالمتهم .  
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مالحظات هامة : 
  عند نسيان إضافة القهوة يف الدلة (خطوة رقم ٤) أغلق الجهاز ثم أعد تشغيله وكرر الخطوات إىل الوصول للخطوة رقم (٤). 
 عند نسيان إضافة الهيل يف الدلة (خطوة رقم ٥) والدلة يف مرحلة التسخين، فقط أضف الهيل وأنتظر ٣ دقائق 

    بعدها يمكن تقديم القهوة. 
  النكهة تعتمد عىل كمية القهوة والهيل ولون الحمس، وكذلك التوابل مثل الزعفران والقرنفل ومبيض القهوة وغيرها. 

  عند الرغبة يف غيل الماء فقط كرر الخطوات من (١) إىل (٣) بعدها ستكون درجة حرارة الماء ١٠٠ 

قم أوالً بتوصيل كابل الكهرباء بالدله ثم وصّل الطرف األخر بفيش الكهرباء . 
بعد توصيل الكهرباء يصدر الجهاز صوت رنه تنبيه ( مره واحده) ويستمر 
زر التشغيل مضأ وثابت باللون األحمر  دالله عىل أن زر التشغيل نشط (يف 

وضع االستعداد). 

إمالء الجانب الصغير من المعيار المرفق بالهيل ( مع أي توابل أضافية مثل 
الزعفران وغيره ) ثم أضفها داخل الدله وانتظر ( ٣ دقائق )  

يستمر زر التشغيل باإلضاءة المتقطعة باللون األحمر ولمبة ( أضف الهيل ) 
باللون األخضر وتستغرق عملية طبخ القهوة بالهيل ( ٣ دقائق)  تتغير 
إضاءة زر التشغيل من اللون األحمر المتقطع إىل اللون البرتقايل المتقطع 
عىل ثانيتين دالله عىل االنتقال من مرحلة تحضير القهوة إىل مرحلة التسخين 
التي تستمر لمدة ٣ ساعات وكل خمس دقائق يصدر الجهاز صوت تنبيه 

للداللة عىل أن وضع التسخين يعمل. 

يف الوضع النشط اضغط زر  االحتفاظ بالحرارة:  (عندما يكون الجهاز 
التشغيل واستمر بالضغط لمدة ثانيتين إىل أن تسمع صوت رنين و يظهر 

اللون البرتقايل ) 
يف مرحلة التسخين يكون زر التشغيل مضأ باللون البرتقايل بشكل متقطع 
كل ثانيتين للدالله عىل أن وضع الجهاز يف مرحلة التسخين وإللغاء مرحلة 
التسخين اضغط زر التشغيل واستمر بالضغط لمدة ثانيتين إىل أن تسمع 

صوت تنبه ويظهر اللون األحمر.  

اضغط زر التشغيل للبدء يف تحضير القهوة، تستغرق هذه الخطوة 
(٣ دقائق)  تقريباّ حسب درجة حرارة الماء المضاف. 

بعد الضغط عىل زر التشغيل يصدر الجهاز صوت تنبيه (مره واحده) ويضيء 
الزر باللون األحمر المتقطع ويبدءا الماء بالغليان وعندما تصل درجة حرارة 
الماء إىل ١٠٠ درجة مئوية – يصدر الجهاز صوت تنبيه ( مرتين ) وتضاء لمبة 
(أضف القهوة) باللون البرتقايل بشكل متقطع لمدة ٢٠ ثانية ثم تستمر 
باإلضاءة دالله عىل مرحلة اإلعداد بينما زر التشغيل يستمر باإلضاءة بشكل 

متقطع باللون األحمر. 

إمأل الجانب الكبير من المعيار المرفق بالقهوة ثم أضفها داخل الدلة 
وانتظر (١٢ دقيقه). 

يستمر زر التشغيل باإلضاءة المتقطعة باللون األحمر ولمبة أضف القهوة 
مضاءة باللون البرتقايل بإستمرار وتستغرق عملية طبخ القهوة ١٢ دقيقه 
بعدها يصدر الجهاز صوت تنبيه ( ٣ مرات) – تطفي لمبة أضف القهوة 
وتضاء لمبة ( أضف الهيل ) باللون األخضر بشكل متقطع لمدة ٢٠ ثانية ثم 
تستمر باإلضاءة باللون األخضر بينما زر التشغيل أيضا مستمر باإلضاءة 

بشكل متقطع باللون األحمر. 

دليل التشغيل 
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Open the cover lid,fill drinking water up to the Max level (400 ml) then 
return the lid 
Max level mark can be seen from  inside the kettle

Fill the small side of spoon with cardamom (and any additional species 
such as saffron, etc.)
the start button Continue light flashing in red color and (add Cardamom) 
button will be lighting up for (3 minutes) in green color. after the (add Carda-
mom) light switch off the (add cardamom) light will be flashing for 20 sec-
onds in green befor lighting up for (3 Minuts) will change color from red to 
orange color while the start button Continue flashing in red color the start 
button flashing will change color from red to orange color every 2 seconds 
and that means the device will automaticlly changes the function from 
making to keep warm function for 3 hours and it will beeb every 5 minute to making to keep warm function for 3 hours and it will beeb every 5 minute to 
indecate that the keep warm function is working

Connect the cord to the kettle (Dalla) first then Connect to a socket.

The ability of electricity must be 220-240 volts - after connecting the 
electricity, the device will beep (once) and lights up at the same time. 

Warning : the product is protected in GCC

keep warm (when the device is in the active mode, press power button 
and hold down for two seconds until you hear a sound and show up light 
in orange color) to cancel the warming function,  press start button and 
hold down for two seconds until you hear a sound and shows the light in 
red color.

Important notes:
• If step (No. 4) is missed while the coffee maker is switched on, turn the device off and then back on again. 
  Repeat the steps for preparing the coffee starting from (step no. 3) It will take a shorter time to repeat step
  (No.4) and prepare the coffee because the water still hot.
• If step (No.5) is missed while the coffee maker is switched on, just add the cardamom into the kettle and wait 
  (3 minutes), after the coffee ready to serve.
• The coffee flavor depends on the coffee roasting, the amount and other flavors (you can change to meet your demands).• The coffee flavor depends on the coffee roasting, the amount and other flavors (you can change to meet your demands).
• Repeat the steps from 1 to 3 only to use the coffee maker as a water boiler
Safety instructions
• Do not immerse the kettle base or the control panel base in water when cleaning.
• Do not operate the kettle without water.
• Do not put coffee powder before boiling (i.e., Do not put coffee powder unless the device  ask you to); this may cause water
   to overflow and present a danger of burning or scalding.
• Do not fill above the MAX line; Danger of burning and scalding from hot water coming out  of the coffee maker because of water overflow.
• • Do not place the coffee maker on or near a hot surface.
• The kettle must be operated on a flat surface and away from the edge of counter to prevent accidents and machine damage.
• To protect against fire, electric shock and injury to persons do not submerge the cord, plugs  or coffee maker in water or other liquids.
• Close supervision is necessary when the coffee maker is used near children.
• Disconnect the coffee maker from the power supply when not in use and before cleaning.
• Do not operate with a damaged cord or plug.
• Do not place kettle on or near a hot gas or heated oven.
• • Do not move the kettle during the process
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture its service agent or similarly qualified persons in order
  to avoid a hazard.
• This application is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working envi-
ronments farm houses, hotels, motels and other residential environments. And bed & breakfast type environments.
• This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

when the device is in the keep warm mode,the ( start button) will be 
flashing every 2 second in orange color to indecate that the device 
is in keep warm function

Press the Start button to start preparing the coffee (it takes approximate-
ly 3 minutes depending on the temperature of water added)

After pressing the start button, the device beeping once and the start 
button lighting will be flashing in red color, then starts boiling water. 
when the water temperature reaches 100 degrees Celsius, 
the device will  beeping twice, and (add coffee) button light will be 
flashing in orange color for 20 seconds and light will continue light up 
in red color

Fill the large side of spoon with coffee then add it into the kettle and wait 
(12 minutes).

the start button light Continue flashing in red color And (add Coffee) 
button will be lighting up for (12 minutes) in orange color. after the 
(add Coffee) light switch off the (add cardamom) light will be flashing 
for 20 seconds in green befor lighting up for (3 Minuts) will change 
color from red to orange color while the start button light Continue 
flashing in red color

User Guide


