




NS-513 دفترچه راهنمای استفاده از چای ساز ناسا الکتریک مدل
از اینکه این محصـول را انتخـاب نموده اید از شمـا متشکریم.

تمامی  از  استفاده  و  برای جلب رضایت کامل شما  راهنما  دفترچه ی  این 
عملکردهای دستگاه تهیه شده است. قبل از استفاده از دستگاه،  دستورالعمل ها 

را بخوانید و دفترچه را برای مراجعات بعدی نگه  دارید.
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هشدارهای مهم ایمنی
لطفـًا قبـل از اسـتفاده از محصـول، دسـتورالعمل  
دفترچـه راهنمـا را با دقـت بخوانیـد و آن را نزد خود 

دارید. نگـه 
1. قبل از اسـتفاده از دسـتگاه بررسـی کنید که ولتاژ 
برق منطقه شـما با ولتاژ  برق نوشـته شـده بر روی 

دسـتگاه مطابقت داشته باشد.
2. این وسـیله برای اسـتفاده توسـط افراد )از جمله 
کـودکان( بـا ناتوانی فیزیکی، حسـی و عقلی یا افراد 
بی تجربـه و نـاآگاه طراحی نشـده اسـت، مگـر اینکه 
بـا حضـور سرپرسـت مسـئول در قبـال ایمنـی آن ها 

و نظارت یا دسـتورالعمل اسـتفاده از وسـیله باشد.
3. بایـد اطمینـان حاصـل شـود کـودکان بـا ایـن 

نمی کننـد. بـازی  وسـیله 
4. این وسـیله برای مصارف خانگی و موارد مشـابه 

زیر در نظر گرفته شـده اسـت:
• آبدارخانه هـــای فروشـــگاه ها، ادارات و ســـایر  

کاری محیط هـــای 
• خانه باغ ها

• هتل ها، متل ها و هتل آپارتمان ها
• مکان هایـی کـه امکانـات آن در حـد محل خواب و 

صرف صبحانه اسـت.
5. قبـل از اسـتفاده از دسـتگاه بـرای اولیـن بـار، 

داخـل کتـری و قـوری را کامـاً تمیـز نماییـد.
6. در صـورت بـروز هـر گونـه مشـکل و خرابـی در 
هـر یـک از اجـزای دسـتگاه اعـم از کابـل تغذیـه و 
دوشـاخه هرگز از دسـتگاه اسـتفاده نکرده و فـورًا با 
یکـی از نزدیک تریـن مراکز خدمات پـس از فروش 
ناسـا الکتریـک تمـاس گرفته یا دسـتگاه را به مرکز 

ارسـال نمایید.
7. در صـو رت خرابـی یـک قطعه از اجزای دسـتگاه 
خودسـرانه آن را بـا قطعـات مشـابه تعویـض نکنید 
و حتمـًا بـا خدمات پـس از فروش ناسـا الکتریک 
تماس بگیرید. )لطفًا جهت کسـب اطاعات بیشـتر 

با شـماره 02145114 تمـاس بگیرید.(
را  آن  اسـت  خالـی  داخـل کتـری  زمانـی کـه   .8
روشـن نکنید تا از آسـیب رسـاندن به المنت کتری 

جلوگیـری شـود.
9. بـرای جلوگیری از آتش سـوزی، بـرق گرفتگی، یا 
هرگونـه آسـیب دیگری، کابـل برق یا بدنـه ی کتری 

را در معـرض آب و مایعـات دیگـر قرار ندهید.

10. حیـن جوشـیدن آب، مراقب باشـید بـا بخار آب 
تماس پیـدا نکنید.

11. هنـگام ریختـن آب جـوش در فنجـان، مراقـب 
باشـید بـه آرامی ایـن کار را انجام دهید تا از سـرریز 

شـدن آن جلوگیـری کنید.
ــد  ــت و می خواهی ــری داغ اس ــه کت ــی ک 12. زمان

ــید.  ــب باش ــد، مراق ــر از آب کنی ــاره آن را پ دوب
13. بــه ســطح داغ دســتگاه دســت نزنیــد. از 

دســتگیره اســتفاده کنیــد.
14. از کفــی چای ســاز بــرای مــوارد دیگــر اســتفاده 

. نکنید
15. هنـگام جابه جـا کـردن دسـتگاه زمانـی کـه آب 

داغ داخـل آن اسـت، بسـیار احتیـاط کنیـد.
16. زمـان اسـتفاده  از کتـری درب آن را جدا نکنید تا 

از ریختـن آب به اطراف جلوگیری شـود.
17. هنگامـی کـه از کتـری اسـتفاده نمی کنیـد، یـا 
قبـل از شست و شـو، کابـل دسـتگاه را از پریـز بـرق 
بیـرون آوریـد و اجـازه دهیـد کتـری قبـل از اضافـه 
کـردن و یـا جـدا کـردن بخش هـای دیگـر از آن یـا 

هنـگام شست و شـو خنـک شـود.
تمــام  دســتگاه،  کــردن  خامــوش  بــرای   .18
بخش هــای کنترلــی را بــه »خامــوش« تغییــر دهیــد 
ــد. ــرون آوری ــرق بی ــز ب و ســپس دوشــاخه را از پری

ــل  ــاز قاب ــی چای س ــر روی کف ــط ب ــری فق 19. کت
اســتفاده می باشــد.

20. کتـری را بیـش از خـط ماکسـیمم از آب پـر 
نکنیـد؛ آب جـوش ممکـن اسـت بیـرون بریـزد.

21. همیشـه درب کتری را به طور کامل ببندید و آن 
را زمانی که آب در حال جوش اسـت بلند نکنید. در 
صورتی که در حین جوشـیدن، درب را بردارید، خطر 

ایجاد سوختگی وجود دارد.
22. دسـتگاه را نزدیـک یـا روی سـطوح داغ ماننـد: 

اجـاق گاز، هیتـر برقـی یـا فـر داغ قـرار دهید
23. درپـوش را بـه گونـه ای قـرار دهیـد که بخـار به 

طـور مسـتقیم  به دسـته ی کتـری هدایت نشـود.
24. قبـل از برداشـتن کتـری از روی پایـه ی آن از 

خامـوش بـودن کتـری اطمینـان حاصـل کنیـد.
• کفـی چای سـاز را روی سـطح صـاف و ثابـت قـرار 
داده و سـپس دوشـاخه را به پریز برق وصل نمایید.

هشـدار: از پایـه ی دسـتگاه تنهـا بـرای همین مدل 
بـه  از  و  اسـتفاده کنیـد   )NS-513( از چای سـاز 



7

نکات
چای سـاز  از  بـار  اولیـن  بـرای  صورتـی کـه  در   •
از  اسـتفاده می کنیـد، توصیـه می شـود کـه قبـل 
اسـتفاده کتـری و قـوری را با دو بار جوشـاندن آب 

و خالـی کـردن آن، تمیـز کنیـد.
• ظرفیـت کتـری 1.7 لیتر و ظرفیت قوری 1.2 لیتر 

می باشد. 
• زمانـی کـه کتـری خالـی از آب بـود و بـه طـور 
تصادفـی دسـتگاه را روشـن کردیـد، حالت حفاظت 
بـه طـور اتوماتیـک دسـتگاه را خامـوش می کنـد. 
درصورتـی کـه ایـن اتفـاق افتـاد، اجازه دهیـد کتری 

قبـل از اسـتفاده ی مجـدد خنـک شـود.
نحوه ی استفاده از دستگاه

1. بـرای پـر کـردن کتـری، آن را از کفـی چای سـاز 
جـدا کنیـد، درپـوش آن را بـاز کنیـد سـپس کتری 
را بـا حجـم مـورد نظـر آب پر کنیـد. مقـدار آب باید 
بیـن خـط مینیمـم و ماکسـیمم باشـد. مقـدار آب 
کـم باعث می شـود پیـش از آنکه آب جـوش بیاید 

دسـتگاه خاموش شـود.
نکتـه: مقـدار آب نبایـد از خـط ماکسـیمم بیشـتر 
باشـد، بـه ایـن دلیل کـه ممکن اسـت آب در حین 
جوشـیدن از دهانـه کتـری بیـرون بریـزد. قبـل از 
متصـل کـردن دوشـاخه بـه پریـز بـرق، درب کتری 

را بـه طـور کامـل ببندید.
2. کتـری را روی کفـی چای سـاز قرار دهید سـپس 

دو شـاخه را بـه پریز بـرق وصل کنید.
3. بـا فشـار دادن کلیـد روشـن/خاموش کتـری، 
آب شـروع بـه جوشـیدن کـرده و بـا جـوش آمدن 
آب، کتـری خامـوش می شـود. در صورتـی که کلید 
ندهیـد، کتـری  فشـار  را  روشـن/خاموش کتـری 
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کاربـردن پایـه بـرای دیگـر مدل های چای سـاز جدًا 
خـودداری کنید.

قطعات و متعلقات دستگاه
درب قوری A
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راهنمای کنترل پنل
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دوبـاره شـروع بـه کار نخواهـد کرد.
نکتـه: مطمئـن شـوید کـه چیـزی مانـع سـوئیچ 
نیسـت و درب کتری به درسـتی بسـته شده است، 
کتـری زمانی که سـوئیچ مشـکلی داشـته باشـد و 

یـا درب بـاز  باشـد، خامـوش نمی شـود.
4. جهـت دم کـردن چـای، درب قـوری را بـاز کرده 
و صافی را از آن خارج کنید. سـپس چای خشـک 
یـا چـای کیسـه ای را داخـل صافـی قـرار دهیـد. 
مطمئـن شـوید که حفـره ی داخـل صافـی و تیوب 

روی قـوری در یـک راسـتا قـرار گرفته باشـند. 
هشـدار: هنگام ریختـن آب داغ از کتـری به داخل 

قـوری، با احتیاط عمـل کنید.
5. قـوری حـاوی آب داغ را روی وارمینـگ )گـرم 
نگه دارنـده( قـرار دهیـد، کلیـد لمسـی خــاموش/

روشــن         را یک  بار فشـار دهید، در این صورت 
دسـتگاه وارد حالـت گـرم نگـه داشـتن می شـود، 
شـما می توانیـد دمـای گرم نگه داشـتن را با فشـار 
دادن دکمه هـای افزایـش یـا کاهـش دمـا تغییـر 
دهیـد )دمای حالـت گرم نگه داشـتن بین 50 الی 
80 درجـه سـانتی گراد می باشـد(، شـما می توانیـد 
از حالـت گرم نگه داشـتن با فشـردن کلید لمسـی 

روشـن/خاموش        خـارج شـوید.
نـکات: دمـای گـرم نگـه داشـتن بـه طـور پیـش 
فـرض 80 درجـه سـانتی گراد می باشـد، دسـتگاه 
خـود بـه خـود گـرم نگـه داشـتن را بـه مـدت 2 
سـاعت بیـن دماهـای 50 الـی 65 درجـه یـا گـرم 
نگـه داشـتن بـه مـدت 1 سـاعت بین دماهـای 70 

الـی 80 درجـه را قطـع می کنـد. 
• زمانـی  کـه از کتـری و قـوری اسـتفاده نمی کنید، 

دوشـاخه را از پریـز بـرق بیـرون آورید.
• درصورتی کــه بــر روی کفــی چای ســاز آب ریختــه 
شــده، دقــت کنیــد کــه ابتــدا دوشــاخه را از پریــز 
بــرق بیــرون آوریــد، کابــل بــرق و کفــی چای ســاز 
در ایــن وضعیــت بایــد جــدا شــده باشــند. مطمئن 
شــوید کــه کفــی چای ســاز  و ورودی بــرق قبــل از 

اســتفاده ی مجــدد خشــک شــده باشــند.
نحوه ی تمیز کردن و نگهداری دستگاه

1. همیشـه قبـل از تمیز کردن، دسـتگاه را خاموش 
کـرده و دوشـاخه را از پریز برق بیـرون آورید.

یـا کفـی چای سـاز  بـرق  هرگـز کتـری، کابـل   .2

را داخـل آب یـا هـر مایـع دیگـری قـرار ندهیـد یـا 
اجـازه ندهیـد کـه کابل برق یا دوشـاخه ی دسـتگاه 

شـود. خیس 
3. می توانیـد سـطح روی کتـری و کفی چای سـاز  
را بـا دسـتمالی مرطـوب، تمیـز و سـپس خشـک 

کنید.
4. هرگـز از بـرس سـیمی، فلـزی یـا سـفید کننده 
بـرای تمیـز کـردن کتری، قـوری و صافی اسـتفاده 

یید. ننما
5. قـوری و صافـی را بـا آب و مایـع ظرفشـویی 

بشـویید و سـپس خشـک کنیـد.
رسوب زدایی

ته نشـین شـده های مـواد معدنـی موجـود در آب 
شـیر بایـد بـه طور مـداوم از کتـری خارج شـوند تا 
موجـب کاهـش کارایـی دسـتگاه نشـود. می توانید 
از سـرکه ی  اسـتفاده  بـا  زیـر  طبـق دسـتورالعمل  

سـفید رسـوب های کتـری را جـدا کنیـد: 
1. کتـری را بـا دو فنجـان سـرکه ی سـفید و یـک 
فنجـان آب پـر کنیـد، بگذارید این محلـول در طول 

شـب داخـل کتـری بماند.
2. محلـول را از کتـری خـارج و آن را بـا آب تمیـز 
پـر کـرده، آب را بجوشـانید و سـپس تخلیـه کنید. 
ایـن کار را چنـد بـار تکـرار کنیـد تـا بـوی سـرکه از 
بیـن بـرود. اگـر لکه ای داخـل دهانـه آن باقی ماند 
می توانیـد بـا پارچـه ی مرطوبـی آن را تمیـز کنیـد.

طرز تهیه ی انواع دم کرده با استفاده از چای ساز
دم کرده هل، دارچین و زعفران
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مواد الزم:
چوب دارچین خرد شده: 1 قاشق غذاخوری

هل سبز خرد شده: 7 الی 10 عدد
عسل: 2 قاشق مرباخوری در هر لیوان

آب جوش: 4 لیوان
طرز تهیه: 

هـل، دارچیـن و زعفـران را بـه همـراه مقـداری آب 
جـوش در قـوری ریختـه، بـه مـدت 30 الـی 60 
دقیقـه دم کنیـد. سـپس آن را در لیـوان یـا فنجان 
ریختـه، عسـل را بـه آن بیفزاییـد و هـم بزنیـد تـا 
آرامـی میـل  بـه  عسـل کامـًا حـل شـود. آن گاه 
نماییـد. ایـن نوشـیدنی گرم بسـیار خـوش طعم و 
بـرای روماتیسـم مفصلـی، دردهـای اسـتخوانی و 

آرتـروز بسـیار مفیـد می باشـد.
دم کرده سیب و دارچین

مواد الزم:
سیب رسیده متوسط: 2 عدد

چوب دارچین خرد شده: 1 قاشق غذاخوری
هل سبز خرد شده: 5 عدد

عسل: 2 قاشق مرباخوری در هر لیوان
آب جوش: 4 لیوان

طرز تهیه:
سـیب ها را درشـت رنـده کنید و به همـراه دارچین، 
هـل و مقـداری آب جـوش در قـوری ریختـه بـه 
مـدت 30 دقیقـه دم کنیـد. سـپس آن را در لیـوان 
یـا فنجـان ریختـه، عسـل را بـه آن بیفزاییـد و هـم 
بزنیـد تـا عسـل کامـًا حـل شـود. آن گاه بـه آرامی 

میـل نماییـد. این دم کـرده عطر و طعـم خوبی دارد 
و بـرای رفـع خسـتگی بسـیار مفید اسـت.

دم کرده آلبالو

مواد الزم:
آلبالوی رسیده ی بدون ُدم: 200 گرم

عسل: 2 قاشق مرباخوری در هر لیوان
آب جوش: 4 لیوان

طرز تهیه:
ابتـدا آلبالوهـا را تمیـز بشـویید، سـپس آن هـا را با 
کارد بـرش داده، بـه همـراه مقـداری آب جوش در 
قـوری ریخته بـه مدت 30 دقیقه دم کنید. سـپس 
آن را در لیـوان یـا فنجـان ریختـه، عسـل را بـه آن 
بیفزاییـد و هـم بزنیـد تـا عسـل کامـًا حـل شـود. 
آن گاه بـه آرامی میل نمایید. این نوشـیدنی بسـیار 
خـوش طعـم و اشـتهاآور بـوده و برای هضـم غذا و 

پاییـن آوردن فشـار خـون مفید اسـت.
دم کرده پونه ی کوهی و آویشن شیرازی
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مواد الزم:
پونه ی کوهی: 1 قاشق غذاخوری

آویشن شیرازی: 1 قاشق غذاخوری
عسل: 2 قاشق مرباخوری در هر لیوان

آب جوش: 4 لیوان
طرز تهیه:

پونه و آویشـن را با آب شسـته و به همراه مقداری 
آب جـوش در قـوری ریختـه بـه مـدت 30 دقیقـه 
دم کنیـد. سـپس آن را در لیـوان یا فنجـان ریخته، 
عسـل را بـه آن بیفزاییـد و هـم بزنیـد تـا عسـل 
کامـًا حـل شـود. آن گاه بـه آرامـی میـل نماییـد. 
این نوشـیدنی ضـد عفونـت و برای سـرماخوردگی 
بسـیار مفیـد اسـت و نوشـیدن آن در فصـل پاییز و 

زمسـتان توصیـه می شـود.
دم کرده گل بابونه و گل بهار نارنج

مواد الزم:
گل بابونه: 2 قاشق غذاخوری

گل بهار نارنج: 1 قاشق مرباخوری
عسل: 2 قاشق مرباخوری در هر لیوان

آب جوش: 4 لیوان

مواد الزم:
نعناع تازه: 10 الی 15 شاخه

عسل: 2 قاشق مرباخوری در هر لیوان
آب جوش: 4 لیوان

طرز تهیه:
نعنـاع را تمیـز بشـویید و آن را خرد کـرده به همراه 
مقـداری آب جـوش در قـوری ریخته بـه مدت 30 
دقیقـه دم کنیـد. سـپس آن را در لیـوان یـا فنجان 
ریختـه، عسـل را بـه آن بیفزاییـد و هـم بزنیـد تـا 
بـه آرامـی میـل  عسـل کامـًا حـل شـود. آن گاه 
نماییـد. ایـن نوشـیدنی خـوش عطر و بـرای هضم 
غـذا، رفـع نفـخ معـده، آرامش سیسـتم گـوارش و 
پیش گیـری از سـرماخوردگی بسـیار مفیـد اسـت.

طرز تهیه:
گل بابونـه و بهـار نارنـج را کـه از قبـل تهیـه کرده اید 
بـه همـراه مقـداری آب جـوش در قـوری ریخته به 
مـدت 30 دقیقه دم کنید. سـپس آن را در لیوان یا 
فنجـان ریخته، عسـل را بـه آن بیفزایید و هم بزنید 
تـا عسـل کامـًا حـل شـود. آن گاه بـه آرامـی میـل 
نماییـد. ایـن نوشـیدنی خوش عطر، خـوش طعم، 

نشـاط آور و مسـکن اعصاب و روان اسـت.
دم کرده نعناع تازه
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انبار کردن دستگاه
ــددًا  ــتگاه، آن را مج ــا دس ــام کار ب ــس از اتم ــاً پ • لطف
بســته بندی کنیــد و در جــای خشــک و بــه دور از رطوبت 

قــرار دهیــد.
• قبــل از بســته بندی مجــدد محصــول، از خشــک بودن 

قطعــات و بدنه ی دســتگاه اطمینــان حاصل کنید.
مشخصات فنی دستگاه

1900 وات تـوان

50 هرتز فرکانس

ولتاژ  240 -220 ولت

در پایــان عمــر دســتگاه، آن را بــا دیگــر 
زباله هــای خانگــی دور نیندازیــد بلکه ترجیحًا 
آن را جــزو زباله های الکتریکی و الکترونیکی 

قابــل بازیافــت قــرار دهیــد. مــواد بــر طبــق برچســب 
ــا اســتفاده ی  ــل بازیافــت می باشــند. ب ــی قاب اطاعات
قدیمــی  دســتگاه های  بازیافــت  یــا  مجــدد 

ــد. ــک کنی ــت کم ــط زیس ــه محی ــد ب می توانی
گارانتی و خدمات پس از فروش

ایـن دسـتگاه دارای 18 مـاه گارانتـی و  5 سـال 
خدمـات پـس از فـروش می باشـد. جهـت اطاع 
از شـرایط گارانتـی و خدمـات پـس از فـروش، بـه 
برگـه ی ضمانت نامـه در انتهـای دفترچـه مراجعـه 
کنیـد یـا بـا شـماره ی 02145114 تمـاس بگیریـد.
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ــا  ــا کــد قطعــه از طریــق تمــاس ب جهــت درخواســت قطعــات می بایســت مــدل محصــول را همــراه ب
شــماره تلفــن 02145114 ثبــت نماييــد.

مثال: 
قطعه NS-513-44 كه شیشه ی کتری دستگاه می باشد.

در صورتــی کــه شــخصًا یــا از طریــق نمایندگی هــای غیــر مجــاز اقــدام بــه تعمیــر یــا تعویــض قطعــات 
دســتگاه کنیــد، دســتگاه شــامل گارانتــی نخواهــد شــد.

نقشه انفجاری دستگاه
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the kettle will not turn off when the switch 
has a problem or the door is open.
4. To brew tea, open the lid of the teapot and 
take the strainer out of it. Then put the dry 
tea or tea bag in the strainer. Make sure that 
the hole inside the strainer and the tube on 
the teapot are aligned.
Warning: Be careful when pouring hot water 
from the kettle into the teapot.
5. Place the hot water kettle on the warmer, 
press the On/Off  touch button once, in 
which case the appliance enters the warm-
up mode, you can press the warm-up tem-
perature press or temperature increase or 
decrease buttons )the warm-up mode tem-
perature is between 50 and 80° C(, you can 
exit the warm-up mode by pressing the On/
Off  touch button.
Notes: The default warm-up temperature is 
80° C, the device automatically shuts off the 
warm-up for 2 hours between 50 and 65° C 
or the warm-up for 1 hour between 70-80° C.
• Unplug the kettle when not in use.
• If there is a water on the tea maker floor, 
first unplug it and the teapot should be dis-
connected in this condition. Make sure the 
tea insole and plug inlet are dry before reuse.
How to clean and maintenance 
1. Always turn off the appliance and unplug it 
before cleaning.
2. Never put the kettle, wire or insole of the tea 
maker in water or any other liquid or let the 
power cord or plug of the appliance get wet.
3. You can clean the surface on the kettle and 
the base of the tea maker with a humid cloth 
and then dry it.
4. Never use a wire, metal or bleach brush to 
clean the kettle, teapot or strainer.
5. Wash the teapot and strainer with water and 
dishwashing liquid and then dry it.
Sedimentation
Mineral deposits in tap water should be re-

moved from the kettle continuously so as not 
to reduce the efficiency of the device. You can 
use remove the sediments using white vinegar 
according to the following in.
Structions:
1. Fill the kettle with 2 cups of white vinegar, 
and 1 cup water pour. Leave the solution in the 
kettle overnight.
2. Then take the solution out of the kettle, fill 
it with clean water, bring it to a boil and then 
drain. Repeat this several times to eliminate 
the smell of vinegar. If stains remain inside the 
mouth, you can clean it with a humid cloth.
Product storage
• Please repack the device after finishing work 
and place it in a dry place away from wet.
• Before repackaging the product, make sure 
that the parts and the body of the device are 
dry.
Technical specifications

Power 1900 W

Frequency 50 Hz

Voltage 240-220 V

At the end of its service life, this 
product may not be disposed of in 
the normal household waste, but 
rather must be disposed of at a 
collection point for recycling electrical and 
electronic devices. The materials are recy-
clable according to their labelling. You make 
an important contribution to protecting our 
environment by reusing, recycling or utiliz-
ing old devices in other ways. Please ask the 
municipal administration where the appro-
priate disposal facility is located.  
Guarantee and after sales service
This appliance has 18 month guarantee and 5 
years after sales service. For more informa-
tion please read the guarantee sheet in the 
end of this user manual or call +982145114.
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Tips:
• If you are using the tea maker lid for the 
first time, it is recommended that you clean 
the kettle and teapot by using water twice 
and emptying it before using it.
• The capacity of the kettle is 1.7 liters and 
the capacity of the teapot is 1.2 liters.
• If you accidentally turn on the appliance 
when the kettle was empty of water, this 
protection mode automatically shuts off the 
appliance. If this happens, allow the kettle to 
cool before using it again.
How to use the device
1. To fill the kettle, remove it from the tea-
pot base, open the lid, then fill the kettle with 
the desired volume of water. The amount of 
water should be between the minimum and 
maximum line. Low water level causes the 
appliance to shut down before boiling water.
Note: The amount of water above the maxi-
mum line should not be more, because water 
may come out of the mouth during boiling. 
Close the kettle lid completely before plug-
ging in.
2. Place the kettle on the teapot. Plug in the 
plug.
3. Press the kettle On/Off  switch, the 
light turns on. Then the kettle starts boiling 
water, the kettle turns off when the water 
boils. The kettle does not start boiling again 
until the switch is pressed again.
Note: Make sure that nothing is blocking the 
switch and the kettle lid is closed properly, 
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Device part & accessories

A Teapot lid

B Teapot jandle

C Glass teapot

D Warming )warm preservative(

E Control panel

F Strainer of tea

G Tea maker base

H Kettle On/Off switch

I Kettle

J Kettle handle

K Kettle lid

1 Temperature display

2 On/Off button

3 Temperature increase button

4 Temperature decrease button

Control panel guide 



13. Do not touch the hot surface of the de-
vice. Use the knob or button.
14. The base of the device can not be used 
for other purposes.
15. Be very careful when moving the appli-
ance when hot water is in it.
16. When using the kettle normally, do not 
remove the lid to prevent water from spilling 
around.
17. Unplug the plug when not in use or before 
washing, and allow the kettle to cool before 
adding or removing other parts from it and 
rinsing.
18. To turn off the device, change all con-
trol parts to »off« and then unplug the power 
outlet.
19. The kettle can be used only on the base 
of the device.
20. Do not fill the kettle too much with water; 
Boiling water may leak out.
21. Always close the kettle lid completely and 
do not lift it when the water is boiling. There 
is a risk of burns if you remove the lid while 
boiling.
22. Do not place the appliance near or on hot 
surfaces such as stoves, electric heaters or 
hot ovens.
23. Position the lid so that steam does not 
enter the kettle handle directly.
24. Before removing the kettle from it base, 
make sure the kettle is off. 
• Place the tea maker base on flat, stable 
surface, then plug in.
Warning: Use the base of the appliance only 
for this model of tea maker )NS-513( and 
strongly avoid using the base for other mod-
els of tea makers.
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Important safety warnings
Read these instructions for use carefully and 
keep it well.
1. Plug in and make sure the voltage of home 
socket is match with this product.
2. 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 instruc-
tion concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.
3. Children shall not play with the appliance.
4. This appliance is intended for home use 
and the following:
• Stores, offices and workplaces
• Garden houses 
• Hotels & motels 
• Places where bed and breakfast facilities 
are available
5. Before using the appliance for the first 
time completely clean the inside kettle & 
teapot.
6. If any problems or breakdowns in any 
of the components of device, including the 
power cable and plug, never use the appli-
ance and immediately contact one of the 
nearest certified NASA Electric after-sales 
service centers or send the device to the 
center. 
7. In case of failure of a part of the device, do 
not replace it with similar parts and be sure 
to contact NASA Electric after sales service. 
)please call +982145114 for more informa-
tion.(
8. To prevent damage to the kettle element 
do not turn on the kettle when it is empty.
9. Do not expose the wire or the body of the 
kettle to water or other liquids to prevent fire, 
electric shock, or any other damage.
10. Be careful not to come in contact with 
water when the water is boiling or after it has 
been boiled.
11. Pour boiling water gently into the cup and 
do not bend it suddenly.
12. Be careful when the kettle is hot and you 
want to refill it with water.
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Thank you for choosing our product.
This instructions manual has been prepared for you to achieve com-
plete satisfaction and maximum performance from your product read 
these instructions carefully before using the appliance and keep the 
manual for future reference.

NASA electric Tea maker NS-513  User manual




