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دليل اإلرشادات
شكراً لك عىل رشاء هذا املنتج من OIRAH. الرجاء قراءة دليل اإلرشادات هذا

 بعناية حتى تستخدم هذا املنتج بشكل سليم. بعد قراءة الدليل، احفظه يف مكان آمن
 ليكون لك مرجعاً يف املستقبل
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Server PLUSServer PLUS
V60 保温ステンレスサーバー PLUS



●ご使用前には洗浄をしてください。
●飲みものの保温、保冷以外の目的では絶対に使用しないでください。
●火気のそばで使用しないでください。
●製品に強い衝撃・振動を与えないでください。漏れや保温保冷効果の低下の原因になります。
●冷凍庫に入れないでください。
●熱いやかんなどを口金にあてないでください。
●使用時は中せんを確実に閉めてください。また、各部品が正しくセットされていることを確認
　してください。
●熱い飲み物を入れたときは、一度人のいない方向に向けてレバーを押し、内圧を抜いて
　からご使用ください。内圧で内容物が吹き出す場合があります。
●中身が入った状態で中せんを取りはずすときは、一度レバーを押して、内圧を抜いてから
　取りはずしてください。
●乳幼児のいたずらに注意してください。
●傾けてからレバーを押さないでください。内圧で内容物が吹き出す場合があります。
●不安定な場所に置かないでください。倒れて飲み物がこぼれ、やけどや物を汚す原因に
　なります。
●持ち運びの際は必ず本体又はハンドルを持ってください。その際、レバーは押さないでください。
●絶対に修理・改造は行わないでください。
●飲みものを入れた状態で長時間放置しないでください。腐敗や変質の原因になります。
●お茶などは長時間保存するとお茶の色や味が変わることがあります。お早めにお飲み
　ください。
●大きな氷を入れる場合は押し込まず小さく砕いて入れてください。キズや漏れの原因となります。
●次の物は絶対に入れないでください。
・ ドライアイス・炭酸飲料など
　内圧が上がり、中せんが開かなくなったり、破損して飛び散ったり、飲み物が吹き出る
　など、けがや周囲を汚す原因になります。
・ 牛乳・乳製品・果汁など腐敗しやすいもの
　そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、中せんが開かな
　くなったり、破損して飛び散ったり、飲み物が吹き出るなど、けがや周囲を汚す原因に
　なります。
・ 味噌汁・スープ等の塩分を含んだもの
　塩分により錆びや腐敗、変質の原因になります。
・ お茶の葉・果肉など
　中せんの内部に詰まり、漏れてやけどや周囲を汚す原因になります。
●ドリッパーをのせて使用する際は転倒に注意してください。
●ドリッパーの種類によってはうまくのらない場合があります。その場合は無理に使用
　しないでください。
●破損した際のお取扱いは、ケガをしないよう十分ご注意ください。
●廃棄する際は、各自治体の指示に従い分別してください。
●本体底面中央のシールは剥がさないでください。

直火や電磁調理器、電子レンジなどの加熱器具でご使用になれません。
お子様がご使用になる際は、取扱い上の注意をご指導の上、一人では
扱わせないようにしてください。また、幼児のそばで使用したり、幼児の手の
届く所に置かないでください。

お取扱い上の注意材質のご案内

② 水路せんA,B,C（流量調整アタッチメント）：
ポリプロピレン（耐熱温度120℃）
③ 水路せんパッキン：
シリコーンゴム（耐熱温度180℃）

①-1 フタ：
ポリプロピレン、ABS樹脂（耐熱温度100℃）

①-3 着脱ツマミ：
ポリアセタール（耐熱温度100℃）

①-2 レバー：
ABS樹脂（耐熱温度100℃）

④ シャフトカバー：
ポリアセタール（耐熱温度100℃）
⑤ 小スプリング：
ステンレス
⑥ 大スプリング：
ステンレス

⑦ 中せん本体：
ポリプロピレン（耐熱温度120℃）

⑮中せん

①フタ一式

⑧ 弁パッキン：
シリコーンゴム（耐熱温度180℃）
⑨ 弁：
ポリプロピレン（耐熱温度120℃）

⑩ シャフト：
ポリプロピレン（耐熱温度120℃）

⑪ シャフトパッキン：
シリコーンゴム（耐熱温度180℃）

⑫ 中せんパッキン：
シリコーンゴム（耐熱温度180℃）

⑬ ハンドル：
ポリプロピレン（耐熱温度120℃）

⑭ 本体（内びん、胴部）：
ステンレス（外装：アクリル樹脂塗装）

MADE IN CHINA



ドリッパーをのせる。（コーヒーをドリップする場合）
中せんを外してドリッパーをのせます。必ずドリッパーが安定し
ていることを確認してからご使用ください。

2

コーヒーをドリップする、またはそのまま飲み物を入れる。
飲み物は図の位置以上に入れないでください。入れすぎると、
フタが閉まらず中身が溢れたり、フタが閉まっても内圧で内容
物が吹き出す場合があり、やけどの原因になります。また、製
品の破損の原因となります。

3

中せんをセットする。
着脱ツマミを指でつまんで中央にスライドさせながら、レバーと
ハンドルの向きを合わせて確実にセットしてください。中せんが
確実にセットされてないと、飲み物が漏れるおそれがあります。

4

飲み物を注ぎはじめる。
レバーを押してから本体を傾けて、飲み物を注いでください。
傾けたあとにレバーを押すと、内圧で内容物が吹き出す場合
があります。

5

飲み物を注ぎ終える。
注ぎ終わったら、必ず本体の傾きを元に戻してからレバーを離
してください。本体を傾けた状態でレバーを離すと、中せん内
に飲み物が残りやけど等の原因になります。

6

ご使用方法

中せんをはずす。
着脱ツマミを指でつまんで中央にスライドさせながら持ち上げ
てください。

1

❷

❶

❶

❷



水路せんをはずして、お好みの水路せんをセットする。
シャフトカバーを下に押し下げながら、水路せんの突起部をつ
まんで取り外してください。シャフトカバーを押し下げたまま、お
好みの水路せんをセットします。その際、セットする水路せんに
水路せんパッキンが付いていることを確認してください。先に
水路せんの出口側を中せん本体の出口天面にかけるように
してセットしてください。

2

本製品は水路せんA,B,C（流量調整アタッチメント）を付け替えることで注ぐ際の流量をお好みの量に変更することができます。
はじめにセットされている水路せんBは標準の流量です。Aに付け替えると多め、Cに付け替えると少なめになります。

水路せんA
多め

水路せんB
標準

水路せんC
少なめ

流量を調整する方法

●つけ置き洗い、食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないで
　ください。
●塩素系漂白剤、シンナー、クレンザー、金属タワシ、化学雑巾
　等は使用しないでください。
●洗浄後は、すぐに乾いた布で水分を拭き取ってください。
　長時間使用しないときは十分に汚れを落とし、乾燥させ、
　湿気の少ない場所で保管してください。

■本体（外装）        　
お湯で薄めた食器用洗剤を柔らかい布に含ませて、固く
絞り、汚れを拭き取った後、柔らかい布でからぶきをして
ください。
■本体（内側）
お湯で薄めた食器用洗剤を柄の付いたスポンジブラシに
含ませて洗い、十分乾燥させてください。本体の汚れのひ
どいときはステンレスボトル用洗浄剤をご使用ください。
●サビのような赤い斑点が出来た場合
水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%
程度入れたぬるま湯を本体に入れて、30分ほど放置した
後、やわらかいスポンジブラシなどで、本体の内側をよく
洗ってください。その後、食酢が残らないようにきれいな水で
よくすすいでください。
●ザラザラしたものが付着した場合
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン
酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて、フタを取り
付けず、３時間ほど放置した後にやわらかいスポンジなど
で、内びんの内壁をよく洗ってください。その後、クエン酸
が残らないようにきれいな水でよくすすいでください。
■中せん
中せんパッキンを取り外して、お湯で薄めた食器用洗剤に浸した、
柔らかいスポンジで洗浄してください。その後、洗剤が残らない
ようにきれいな水でよくすすいでください。中せんパッキンは
洗浄後に必ず取りつけてください。中せん内部の汚れが気に
なるときは分解して各部品を同様の方法で洗浄することがで
きます。分解・組立の方法は「中せんの分解・組立について」
をご確認ください。

お手入れの方法

フタ一式を中栓にセットする。
中せん本体の側面にある2箇所の丸い凹みを指で軽く押しな
がら、着脱ツマミを指でつまんで中央にスライドさせながらフタ
一式をセットしてください。

3

製品のお買い上げ時は「水路せんB」がセットされています。
水路せんA,Cはパッケージ内に同梱されていますので、紛失
しないようご注意ください。

水路せんの付け替え方法 水路せんの付け替え方法

❶
❷ ❷

❶

水路せんの付け替え方法

1

方法②
中せんを台の上に押し付けながら
反対の手で着脱ツマミを中央に
スライドさせてください。その状態で
レバーを押し下げてください。

中せんからフタ一式をはずす。
方法①
中せん本体の側面にある2箇所
の丸い凹みを指で軽く押しながら、
着脱ツマミを中央にスライドさせ
ながら持ち上げてください。



中せんの分解・組立について

①

②

③

④
⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

❶
❷

❶

❷

❷
❶

中せんからフタ一式とレバー、水路せんをはずす。
「水路せんの付け替え方法」を参考に中せんからフタ一式と
水路せんをはずしてください。レバーはフタ一式から平行に引
いてはずしてください。

1

シャフトカバーをはずす。
シャフトパッキンを裏側から指で押さえながら、もう片方の手で
シャフトカバーを下に押し下げ、時計と反対周りに回してくださ
い。止まったところでシャフトカバーを上に引き上げるとはずれ
ます。

2

❶

❷

各部品を洗う。
シャフトカバーをはずすと、上記の各部品が外せるようになりま
す。各部品はお湯で薄めた食器用洗剤に浸した、柔らかいスポ
ンジで洗浄してください。その後、洗剤が残らないようにきれい
な水でよくすすいでください。

3

各部品をセットする。
断面図を見ながら、各部品を元の場所にセットしてください。

4

シャフトカバーをセットする。
シャフトに２つのスプリングを通してください。シャフトパッキンを
裏側から指で押さえながら、もう片方の手でシャフトカバーをシ
ャフトの溝に合わせながら上から押し下げて、時計回してくださ
い。止まったところでシャフトカバーを上に引き上げるとセットで
きます。

5

水路せんとレバー、フタ一式をセットする。
「流量を調整する方法」を参考にフタ一式と水路せんを中せ
んにセットしてください。レバーはフタ一式の柱を通してからヒ
ンジに押し込んでください。

6
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●Wash the product before using for the first time.
●Do not use other than for keeping drinks hot/cold.
●Do not use near fire.
●Do not apply any vibration or shocking impact to the container.
●Do not put in the freezer.
●Do not allow the hot kettle to come in contact with the mouth of the container.
●When closing the lid, make sure to close it completely. Please also make sure that all 
parts is set correctly and closed tightly. 
●After filling with a hot drink, press the lever to release　the pressure. Point this product 
   away from any people while doing so, as the pressure inside may cause spraying of contents.
●When removing the inner stopper with liquid inside the product, push the lever once to 
   release the internal pressure, then remove the inner stopper.
●Please be careful of mischief of infants and children.
●Do not tilt this product before pushing down the lever,　as the pressure inside may 
   cause spraying of contents.
●Do not place this product on an unstable surface. This may cause this product to topple 
   and the contents to spill, causing burns or staining of nearby objects.
●When carrying the product, be sure to hold the body or the handle. Do not press the lever
   while carrying.
●Never attempt to repair, disassemble or modify this 
　product.
●Do not leave drinks in this product for a long period of　time. This may cause corrosion 
   or deformation.
●Discoloration or tainting may occur if drinks such as tea are left in this product for a long 
   period of time.
●Break large ice cubes into smaller pieces before placing in this product. Scratching or 
   leakage may　occur if they are placed in whole.
●Do not put in the following items.
・ Dry ice and carbonated drinks
These items may cause pressure to build up inside the product, which may prevent the 
inner stopper from opening, cause part of the product to break or shatter, or cause liquid 
to spray from the product. This may ultimately result in injury or soiling of the surrounding 
area.

・ Milk, dairy products, fruit juice and other perishable items
Gas released by the decay of items left inside the product for prolonged periods may cause 
pressure to build up inside the product, which may prevent the inner stopper from opening, 
cause part of the product to break or shatter, or cause liquid to spray from the product. 

・Miso soup / soup with salt content 
  The salt content can cause rust, rotting or　deteriorating.
・Tea leaves / flesh pulp 
  They can clog up any openings and cause burns from leakage or dirty the surroundings.
●Take care not to tip this product over when placing the dripper on it.
●Non-HARIO drippers may not fit well on this product. Do not try to force them into place.
●In the unlikely event the product becomes damaged, please handle any broken pieces 
   with care.
●Follow local rules on garbage disposal when disposing of this product.
●Do not remove the sticker in the center of the bottom of the body.

Do not expose to open flames. Do not use with microwave ovens or induction 
cooking appliances.
Adult supervision is required if a child is using this product. Be sure to explain 
all of the precautions before use. Be extremely careful when using near 
children. Store out of reach of children.

Precautions for UseMaterial guide

② Flow regulators A, B and C: 
Polypropylene (heat resistant to 120°C)
③ Flow regulator gasket: 
Silicone rubber (heat resistant to 180 ℃)

①-1 Lid: Polypropylene, ABS resin
 (heat resistant to 100°C)

①-3 Detachment levers: Polyacetal 
(heat resistant to 100°C)

①-2 Lever: ABS resin
 (heat resistant to 100°C)

④ Shaft cover: Polyacetal
 (heat resistant to 100°C)
⑤ Small spring: Stainless steel

⑥ Large spring: Stainless steel

⑦ Inner stopper body: Polypropylene 
(heat resistant to 120°C)

⑮ Inner stopper

⑧ Valve gasket: Silicone rubber
 (heat resistant to 180 ℃)
⑨ Valve: Polypropylene 
(heat resistant to 120°C)

⑩ Shaft: Polypropylene 
(heat resistant to 120°C)

⑪ Shaft gasket: Silicone rubber 
(heat resistant to 180 ℃)

⑫ Inner stopper gasket: 
Silicone rubber (heat resistant to 180 ℃)

⑬ Handle: Polypropylene 
(heat resistant to 120°C)

⑭ Body (inner bottle, body): Stainless steel 
(exterior: acrylic resin coating)

MADE IN CHINA



Mount the dripper (when brewing pour over coffee).
Remove the inner stopper and mount the dripper. 
Always ensure that the dripper is stable before use.

2

Brew pour over coffee or pour a drink into the product.
Do not fill beyond the point indicated in the diagram. If 
this product is overfilled, the lid may not close and the 
contents may overflow, or closing the lid may result in 
pressure that causes the contents to spray from the 
product. This may ultimately result in burns. There is 
also a risk of damage to the product. 

3

Insert the inner stopper.
Pinch the detachment levers with your fingers and slide 
them toward the center. Set the inner stopper firmly in 
place as you do so, aligning the lever with the handle. 
Drinks may leak from the product if the inner stopper is 
not set firmly in place.

4

Begin pouring.
To pour, press the lever, then tilt the body.
If the lever is pressed after tilting, the pressure may 
cause the contents to spray from the product. 

5

Finish pouring.
After pouring, always return the body to a horizontal 
position before releasing the lever. Releasing the lever 
with the body tilted may cause liquid to be retained in 
the inner stopper, which may result in burns.

6

How to use

Remove the inner stopper.
Pinch the detachment levers with your fingers and slide 
them toward the center, lifting as you do so.

1

❷

❶

❶

❷



Remove the flow regulator and insert the flow regulator you 
wish to use.
Pinch the protruding section of the flow regulator while 
pushing the shaft cover down, and remove the flow 
regulator. Keep pushing the shaft cover down and insert the 
flow regulator you wish to use. Ensure that the flow regulator 
being inserted is fitted to the flow regulator gasket. First, set 
the outlet side of the flow regulator so that it attaches to the 
top surface of the outlet of the inner stopper body.

2

The flow rate when pouring can be adjusted by changing the flow regulator to A, B or C. Flow regulator B provides the 
standard flow rate and is inserted by default. Replacing flow regulator B with flow regulator A will increase the flow rate, 
and flow regulator C decreases the flow rate.

Changing the flow regulator

Flow regulators 
A

Flow regulators 
B

Flow regulators 
C

Adjusting the flow rate

●Soak washing or dishwasher and dish dryers use is 
not allowed.
●Do not use chlorine bleach, thinners, cleansers, metal 
　scrubbing brushes or chemical cloths on this product.
●After washing, please wipe with a dry cloth 　
　immediately. When not using for a long period of 
　time, make sure to clean completely, dry and store in 
　an area with less moisture.
■Body (exterior)        　
　Soak a soft cloth in hot water with dish detergent, 
　wring it out firmly and wipe off any stains, then dry 
　with a dry , soft cloth. Please do not use Steel 
　scrubbing brush etc.
■Body (interior)
　Wash with a long-handled sponge brush soaked in 
　hot water with dish detergent and dry thoroughly. 
　*When the main body is dirty, please use a stainless 
　steel bottle cleaning agent.
●If red bumps resembling rust occur This residue is 
　formed by minerals such as iron in the water. Fill this 
　product with a warm 10% vinegar solution and leave 
　for around 30 minutes, then thoroughly wash the 
　inside with a soft sponge brush, etc. Rinse thoroughly 
　with clean water until no vinegar remains.
●If a rough residue occurs
　This residue is formed by minerals such as calcium in 
　the water. Fill this product with a warm 10% citric 
　acid solution and leave for around 3 hours with the 
　lid off, then thoroughly wash the inside with a soft 
　sponge, etc. Rinse thoroughly with clean water until 
　no citric acid remains.
■Inner stopper
　Remove the inner stopper gasket and wash with a 
　soft sponge soaked in hot water with dish detergent. 
　Then, rinse well with clean water so that no detergent 
　remains. Always reattach the inner stopper gasket 
　after washing. If you are concerned about dirt inside 
　the inner stopper, you can disassemble it and clean 
　each part using the same method. Refer to “Inner 
　stopper assembly/disassembly” for information on 
　assembling and disassembling the inner stopper.

Product care

Insert the lid into the inner stopper.
Pinch the detachment levers with your fingers and slide 
them toward the center. Insert the lid while using your 
fingers to press the two points marked with round 
indentations on the inside of the inner stopper body. 

3

Method 1
Pinch the detachment levers with 
your fingers and slide them toward 
the center. Lift the lid while using 
your fingers to press the two points 
marked with round indentations on 
the inside of the inner stopper body.

Method 2
Press and hold the inner stopper 
onto the base with one hand as 
you slide the detachment levers to 
the center with the other. Then, 
lower the lever.

Remove the lid from the inner stopper.

or

Flow regulators A and C are included in the packaging, 
store them in a safe place.

1

Changing the flow regulator Changing the flow regulator

❶
❷ ❷

❶



Inner stopper assembly/disassembly

①

②

③

④
⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

❶

❷

❷
❶

Remove the lid, lever and flow regulator from the inner 
stopper.
Remove the lid and flow regulator from the inner stopper 
as described under “Changing the flow regulator”. 
Remove the lever by pulling it parallel to the lid. 

1

❶
❷

Remove the shaft cover.
While pressing the shaft gasket from the back side with 
your finger, push the shaft cover down with your other 
hand and turn it counterclockwise. When the shaft cover 
stops turning, pull it upward to remove it. 

2

Wash each part.
Removing the shaft cover enables the above parts to be 
removed. Wash each part with a soft sponge soaked in 
hot water with dish detergent. Then, rinse well with 
clean water so that no detergent remains. 

3

Insert the parts.
Return each part to its original position while referring to 
the cross-sectional diagram. 

4

Fit the shaft cover.
Pass both springs through the shaft. While pressing the 
shaft gasket from the back side with your finger, use 
your other hand to align the shaft cover with the groove 
of the shaft, then push the shaft cover down from above, 
and turn it clockwise. When the shaft cover stops 
turning, pull it upward to set it in position.

5

Insert the flow regulator, lever and lid.
Insert the lid and flow regulator into the inner stopper as 
described under “Adjusting the flow rate”. Pass the lever 
through the pillar of the lid before pushing it into the hinge.

6
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Wymontowa  pokrywk , d wigni  i regulator przepływu z 
ogranicznika wewn trznego.
Wymontowa  pokrywk  i regulator przepływu z ogranicznika 
wewn trznego zgodnie z opisem z sekcji „Wymiana regulatora 
przepływu”. Zdemontowa  d wigni , poci gaj c j  równolegle do 
pokrywki. (Patrz Rys. 12)

Zdj  osłon  wałka.
Dociskaj c od tyłu palcem uszczelk  wałka, drug  dłoni  popchn  
osłon  wałka w dół i obróci  j  w lewo. Gdy osłona wałka 
przestanie si  obraca , poci gn  j  w gór  w celu zdemontowan-
ia. (Patrz Rys. 13)

Umy  ka d  cz .
Zdemontowanie osłony wałka umo liwia wymontowanie 
powy szych cz ci. Umy  ka d  cz  szczotk  g bczast  
nas czon  gor c  wod  z detergentem do naczy . Nast pnie 
dokładnie spłuka  czyst  wod , aby usun  cały detergent. (Patrz 
Rys. 14)

Zamontowa  cz ci.
Zamontowa  ka d  cz  w pierwotnym poło eniu, korzystaj c ze 
schematu. (Patrz Rys. 15)

Zało y  osłon  wałka.
Przeło y  obie spr yny przez wałek. Dociskaj c od tyłu palcem 
uszczelk  wałka, drug  dłoni  wyrówna  osłon  wałka z rowkiem 
w wałku, a nast pnie popchn  osłon  wałka od góry w dół i 
obróci  j  w prawo. Gdy osłona wałka przestanie si  obraca , 
poci gn  j  w gór , aby ustawi  j  na miejscu. (Patrz Rys. 16)

Zamontowa  regulator przepływu, d wigni  i pokrywk .
Zamontowa  pokrywk  i regulator przepływu w ograniczniku 
wewn trznym zgodnie z opisem z sekcji „Regulacja nat enia 
przepływu”. Przeło y  d wigni  przez filar pokrywki przed 
wsuni ciem jej w zawias. (Patrz Rys. 17)



ال تستخدم املنتج إذا كان مصدًعا أو مكسوًرا أو مخدًشا بشدة؛ فقد ينكرس بغتة.
 ال تستخدمه إال لحفظ املرشوبات الساخنة/الباردة.

 ال تستخدمه بالقرب من النار.
 ال تعرّض الوعاء ألي اهتزاز أو صدمة.

 ال تضعه يف املُجّمد.
املُجّمد يف تضعه ال

 ال تدع الغالية الساخنة تالمس فوهة الوعاء.
  عند غلق الغطاء، تأكّد من غلقه بالكامل. نرجو أيًضا التأكّد من أن ضبط كل األجزاء ضبطًا

 صحيًحا وإغالقها بإحكام.
  بعد ملء الوعاء مبرشوب ساخن، اضغط عىل الذراع لتحرير الضغط. وّجه هذا املنتج بعيًدا عن

أي أشخاص أثناء فعل هذا، حيث قد يسبب الضغط بالداخل رش املحتويات.
  عند نزع املصّد الداخيل مع وجود سائل داخل املنتج، اضغط عىل الذراع مرة واحدة لتحرير

الضغط الداخيل، ثم انزع املصّد الداخيل.
 نرجو توخي الحذر من إيذاء األطفال الرُّّضع واألطفال الصغار.

 ال تقم بإمالة هذا املنتج قبل دفع الذراع ألسفل، فقد يسبب الضغط بالداخل رّش املحتويات.
  ال تضع هذا املنتج عىل سطٍح غري مستقر. قد يسبب هذا إسقاط املنتج وانسكاب املحتويات،

مام يسبب الحروق أو ظهور بُقع عىل األجسام القريبة.
 تأكّد أثناء حمل املنتج من إمساك جسمه أو مقبضه. ال تضغط عىل الذراع أثناء حمل املنتج.

  ال تحاول أبًدا إصالح هذا املنتج، أو تفكيكه
　أو تعديله.

ال ترتك املرشوبات يف هذا املنتج لفرتة زمنية طويلة. قد يؤدي هذا إىل تآكله أو تشوهه.
  قد يحدث فقدان للون أو فساده إذا تُركت مرشوبات مثل الشاي يف هذا املنتج لفرتة زمنية

طويلة.
  اكرس مكعبات الثلج الكبرية إىل قطعٍ أصغر قبل وضعها يف هذا املنتج. قد يحدث تخديش أو

ترسيب إذا ُوضعت مكعبات الثلج بكامل حجمها.
 ال تضع األشياء التالية فيه.

 الثلج الجاف واملرشوبات الغازية
 قد تؤدي هذه األشياء إىل تراكم الضغط داخل املنتج، ما قد مينع املصّد الداخيل من الفتح، أو
 يسبب انكسار جزء من املنتج أو تحطّمه، أو يسبب رّش السائل من املنتج. قد يؤدي هذا يف

النهاية إىل وقوع إصابة أو تلويث املنطقة املحيطة باملنتج.
 الحليب، ومنتجاته، وعصائر الفواكه واألشياء األخرى القابلة للتلف

 قد يؤدي الغاز الصادر عن تحلل األشياء املرتوكة داخل املنتج لفرتات زمنية طويلة إىل تراكم
 الضغط، ما قد مينع املصّد الداخيل من الفتح، أو يسبب انكسار جزء من املنتج أو تحطّمه، أو

 يسبب رّش السائل من املنتج. قد يؤدي هذا يف النهاية إىل وقوع إصابة أو تلويث املنطقة
املحيطة باملنتج.

 حساء امليسو / الحساء ذو املحتوى امللحي ميكن للمحتوى امللحي أن يسبب الصدأ، أو التعّفن
أو التدهور.

 أوراق الشاي / لُب الثامر ميكنها أن تسد أي فتحات أو تسبب الحروق من التّرسب أو تلوث ما
يحيط باملنتج.

 احذر من قلب هذا املنتج عند وضع وعاء التقطري فوقه.
  قد ال تتالءم أوعية التقطري غري الصادرة عن HARIO بطريقة جيدة مع هذا املنتج. ال

تحاول وضعها بالقوة يف مكانها.
 يف الحالة املُستبعدة لترضر املنتج، نرجو التعامل مع أي قطع مكسورة بعناية.
اتبع القوانني املحلية للتخلص من النفايات عند التخلص من هذا املنتج.

 ال تنزع امللصق يف منتصف أسفل جسم املنتج.

 ال تُعرّضه للهب املكشوف. ال تستخدمه مع أفران امليكروويف أو أجهزة الطهو بالحّث
الكهربايئ.

 يلزم إرشاف الراشدين إذا كان طفل سيستخدم هذا املنتج. تأكّد من رشح كل
 االحتياطات للطفل قبل االستخدام. توخَّ الحرص الشديد عند استخدامه بالقرب من

األطفال. خزّنه بعيًدا عن متناول األطفال.

لالستخدام احتياطية إجراءات

املنتج هذا استخدام

الداخيل املصد انزع
هذا تفعل فيام الرفع مع املركز، نحو ومررها بأصابعك الغطاء فّك أّذرع عىل اقرص

الشكل راجع

املُخمرّة القهوة صّب أثناء التقطري وعاء ركّب
التقطري وعاء وركّب الداخيل املصد انزع

االستخدام قبل ثابت التقطري وعاء أن من دامئًا تأكّد
الشكل راجع

املنتج داخل مرشوبًا ُصّب أو املُخمرّة القهوة بتخمري قم
الالزم، من أكرث املنتج هذا ُملِئ إذا التوضيحي الرسم يف إليها املشار النقطة يتجاوز مبا الوعاء متأل ال
رّش يسبب ضغط إحداث إىل الغطاء غلق يؤدي قد أو املحتويات، تفيض وقد الغطاء يُغلق ال فقد

املنتج ترضر خطر أيًضا هناك حروق حدوث إىل النهاية يف هذا يؤدي قد املنتج من املحتويات
الشكل راجع

الداخيل املصد أدخل
فيام موضعه يف بثبات الداخيل املصد ضع املركز نحو ومررها بأصابعك الغطاء فّك أّذرع عىل اقرص

يف الداخيل املصد يوضع مل إذا املنتج من املرشوبات تترسب قد املقبض مع الذراع محاذيًا هذا، تفعل
بثبات موضعه
الشكل راجع

الصب ابدأ
املنتج جسم بإمالة قم ثُم الذراع، عىل اضغط للصّب،

منه املحتويات رش الضغط يسبب فقد املنتج، إمالة بعد الذراع عىل الضغط تم إذا
الشكل راجع

الصب عن توقّف
مع الذراع تحرير يسبب قد الذراع تحرير قبل أفقي وضعٍ إىل دامئًا املنتج جسم أعد الصب، بعد

حروق حدوث إىل يؤدي قد ما الداخيل، املصد يف السائل احتجاز الجسم إمالة
الشكل راجع

دليل قراءتك من وتأكّد الصحيح، االستخدام لضامن و الصفحات يف التوضيحية الرسوم راجع
مستقبالً إليه للرجوع آمٍن مكاٍن يف قراءته بعد الدليل هذا احفظ بعناية اإلرشادات

الشكل راجع
مئوية درجة حتى للحرارة مقاوم وراتنج بروبيلني، البويل من غطاء

مئوية درجة حتى للحرارة مقاوم راتنج من ذراع
مئوية درجة حتى للحرارة مقاومة امليثيلني أوكيس البويل من الغطاء فّك أذرع

مئوية درجة حتى للحرارة مقاومة بروبيلني البويل من و ، و ، التدفق منظامت
مئوية درجة حتى للحرارة مقاومة السيليكون مطاط من التدفق تنظيم حشية

مئوية درجة حتى للحرارة مقاوم امليثيلني أوكيس البويل من العمود غطاء
للصدأ املقاوم الصلب من صغري نابض
للصدأ املقاوم الصلب من كبري نابض

مئوية درجة حتى للحرارة مقاوم بروبيلني البويل من الداخيل املصد جسم
مئوية درجة حتى للحرارة مقاومة السيليكون مطاط من الصامم حشية

مئوية درجة حتى للحرارة مقاوم بروبيلني البويل من صامم
مئوية درجة حتى للحرارة مقاوم بروبيلني البويل من العمود

مئوية درجة حتى للحرارة مقاومة السيليكون مطاط من العمود حشية
مئوية درجة حتى للحرارة مقاومة السيليكون مطاط من الداخيل املصد حشية

مئوية درجة حتى للحرارة مقاوم بروبيلني البويل من مقبض
الراتنج من غشاء الخارجي الجزء للصدأ املقاوم الصلب من والجسم الداخلية، الزجاجة الجسم

األكريلييك
الداخيل املصد
الصني يف ُصنع

المواد دليل



منظم يوفر أو أو ، عىل التدفق منظم بتغيري الصب أثناء التدفق معدل ضبط ميكن
التدفق منظم استخدام سيزيد افرتايض بشكٍل إدخاله ويتم املعياري التدفق معدل التدفق
و التدفق منظام التدفق معدل التدفق منظم ويقلل التدفق، معدل من من بدالً

آمن مكاٍن يف فخزّنهام العبوة، يف مشموالن
الشكل راجع

 تغيري منظم التدفق
انزع الغطاء من املصد الداخيل.

الطريقة
 اقرص عىل أّذرع فّك الغطاء بأصابعك ومررها نحو املركز. ارفع الغطاء أثناء استخدام أصابعك

للضغط عىل النقطتني املحددتني بالثغرتني الدائريتني داخل جسم املصد الداخيل.
الطريقة

 اضغط عىل املصد الداخيل باتجاه القاعدة واستمر يف الضغط عليه بإحدى يديك، مع استخدام
 اليد األخرى يف الوقت نفسه لتحريك أذرع فّك الغطاء باتجاه املركز. وبعد ذلك، أنزِل األذرع.

( (راجع الشكل 

استخدامه يف ترغب الذي التدفق منظم وأدخل التدفق منظم انزع
منظم وانزع العمود، غطاء عىل ألسفل الضغط مع التدفق منظم من البارز القسم اقرص
يف ترغب الذي التدفق منظم وأدخل العمود غطاء عىل ألسفل الضغط يف استمر الضغط

التدفق منظم حشية يف تركيبه تم قد إدخاله سيتم الذي التدفق منظم أن من تأكّد استخدامه
جسم مخرج من العلوي السطح عىل يثبت بحيث التدفق منظم من اإلخراج جانب ضع أوالً،

الداخيل املصد
الشكل راجع

الداخيل املصد يف الغطاء أدخل
أصابعك استخدام أثناء الغطاء أدخل املركز نحو ومررها بأصابعك الغطاء فّك أّذرع عىل اقرص

الداخيل املصد جسم داخل الدائريتني بالثغرتني املحددتني النقطتني عىل للضغط
الشكل راجع

التدفق معدل ضبط

األطباق ومجففات أطباق غسالة يف أو بالنقع الغسل استخدام يُحظر
أو املعدنية التنظيف فرش أو املنظفات أو املخففات أو الكلور مبيّض استخدام عدم نرجو

املنتج هذا عىل الكياموية األقمشة
بالكامل، املنتج تنظيف من تأكّد جافة قامش بقطعة الفور عىل املنتج مسح نرجو الغسل، بعد

طويلة زمنية لفرتة استخدامه عدم عند ممكنة رطوبة بأقل مكان يف وتخزينه وتجفيفه
الخارجي الجزء الجسم

ثم بقع أي وامسح بقوة واعرصها أطباق، منظف به ساخن ماء يف ناعمة قامش قطعة انقع
هذا إىل وما معدنية تنظيف فرشاة استخدام عدم نرجو ناعمة جافة قامش بقطعة جففها

الداخيل الجزء الجسم
يف منقوعة اليد طويلة إسفنجية بفرشاة اغسله

فرنجو متسًخا، الرئييس الجسم يكون عندما جيًدا وجففه أطباق منظف به ساخن ماء
للصدأ املقاوم الصلب زجاجات تنظيف عامل استخدام

يف الحديد مثل املعادن بواسطة تتشّكل الرواسب فهذه الصدأ، تشابه حمراء بقع ظهرت إذا
اغسله ثم تقريبًا، دقيقة ملدة واتركه برتكيز دافئ خّيل مبحلول املنتج هذا امأل املاء
يتبّقى ال حتى نظيف مباء جيًدا اشطفه ذلك شابه وما ناعمة، إسفنجية بفرشاة جيًدا داخله من

خل أي
خشنة رواسب ظهرت إذا

ليمون حمض مبحلول املنتج هذا امأل املاء يف الكالسيوم مثل املعادن من الرواسب هذه تتشّكل
جيًدا داخله من اغسله ثم الغطاء، وضع بدون تقريبًا ساعات ملدة واتركه برتكيز دافئ

ليمون حمض أي يتبّقى ال حتى نظيف مباء جيًدا اشطفه ذلك شابه وما ناعمة، بإسفنجة
الداخيل املصد

اشطفها ثم أطباق منظف به ساخن ماء يف ناعمة بإسفنجة واغسلها الداخيل املصد حشية انزع
الغسل بعد دامئًا الداخيل املصد حشية تركيب أعد منظف أي يتبقى ال بحيث نظيف مباء جيًدا

بالطريقة جزء كل وتنظيف تفكيكه فيمكنك الداخيل، املصد داخل الرتاب بشأن قلًقا كنت إذا
الداخيل املصد تركيب عن املعلومات ملعرفة الداخيل املصد تفكيك تركيب راجع نفسها

وتفكيكه

بالمنتج العناية الداخلي المصد تفكيك تركيب

الداخيل املصد من التدفق ومنظم والذراع الغطاء، انزع
انزع التدفق منظم تغيري ضمن موصوف هو كام الداخيل املصد من التدفق ومنظم الغطاء انزع

للغطاء مواٍز باتجاه بسحبه الذراع
الشكل راجع

العمود غطاء انزع
بيدك العمود غطاء عىل ألسفل اضغط بإصبعك، الخلفي الجانب من العمود حشية عىل الضغط أثناء
ألعىل فاسحبه الدوران، عن العمود غطاء يتوقف عندما الساعة عقارب اتجاه بعكس وأدره األخرى

لنزعه
الشكل راجع

جزء كل اغسل
منظف به ساخن ماء يف ناعمة بإسفنجة جزء كل اغسل العلوية األجزاء نزع العمود غطاء نزع يتيح

منظف أي يتبقى ال بحيث نظيف مباء جيًدا اشطفها ثم أطباق
الشكل راجع

األجزاء أدخل
العريض للمقطع التوضيحي الرسم مراجعة مع األصيل موضعه إىل جزء كل أِعد

الشكل راجع

العمود غطاء ركِّب
اليد استخدم بإصبعك، الخلفي الجانب من العمود حشية عىل الضغط أثناء العمود عرب النابضني مرر
وأدره أعىل، من العمود غطاء عىل ألسفل اضغط ثم العمود، تجويف مع العمود غطاء ملحاذاة األخرى

مكانه يف ضعه الدوران، عن العمود غطاء يتوقف عندما الساعة عقارب باتجاه
الشكل راجع

والغطاء والذراع التدفق، منظم أدخل
مرر التدفق معدل ضبط ضمن موصوف هو كام الداخيل املصد إىل التدفق ومنظم الغطاء أدخل

املفصلة يف إلدخاله عليه الضغط قبل الغطاء دعامة عرب الذراع
الشكل راجع
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