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براي کسب نتایج بهتر

از شما به خاطر خرید این دستگاه AEG سپاسگزاریم. این دستگاه براي سالیان متمادي عملکرد بی عیب و نقصی را

به همراه فن آوري هاي جدیدي که شیوه زندگی را آسان تر می کند و در سایر دستگاه هاي مرسوم یافت نمی شود،

براي تان به ارمغان می آورد. براي استفاده ي بهتر از این دستگاه، لطفاً دقایقی را صرف مطالعه ي این دفترچه راهنما

کنید. 

براي موارد زیر از پایگاه اینترنتی ما دیدن کنید:

براي دریافت توصیه هاي کاربردي، بروشور، عیب یابی، اطالعات مربوط به خدمات:

ثبت دستگاه به منظور خدمات رسانی بهتر:

خرید لوازم جانبی، لوازم یدکی و قطعات مصرفی دستگاه:

پشتیبانی از مشتري و خدمات رسانی

همیشه از لوازم یدکی اصلی استفاده کنید.

هنگام تماس با مراکز خدمات مجاز ما اطالعات زیر را در دسترس داشته باشید.

این اطالعات در برچسب مشخصات دستگاه موجود است.

مدل، PNC ، شماره سریال.

این اطالعات بدون اطالع قبلی قابل تغییر است.

یا مدل و شماره سریال را به شماره 3000064098 پیامک نمایید.
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مقدمه

عالئم به کار رفته در این دفترچه راهنما

هشدارهاي مهم توسط این نمادها مشخص شده اند. رعایت این هشدارها 

بسیار حیاتی است. سهل انگاري در رعایت توصیه ها منجر به شوك 

الکتریکی، آسیب شدید، سوختگی، آتش سوزي یا خرابی دستگاه 

می شود.

خطر!

سهل  انگاري در رعایت این هشدار منجر به مرگ احتمالی ناشی از شوك 

الکتریکی می شود.

مهم!

سهل انگاري در رعایت این هشدار منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه 

می شود.

خطر سوختگی!

عدم رعایت این هشدار منجر به سوختگی می شود.

توجه!

این نماد توصیه یا اطالعات مهمی را براي کاربر خاطرنشان می کند.

حروف بین پرانتز

حروف داخل پرانتز به نوشته مربوط به توضیح دستگاه که در صفحه 3 

آورده شده اشاره دارد.

عیب یابی و تعمیر

در صورت مواجه شدن با ایراد، اطالعات ارائه شده در قسمت «پیام هاي 

نمایان شده» و «عیب یابی» مراجعه نمایید.

در صورت تداوم ایراد با مرکز خدمات مشاوره کنید. براي انجام تعمیرات 

فقط با مرکز خدمات تماس بگیرید.

ایمنی

هشدارهاي ایمنی ضروري

استفاده از این دستگاه توسط افراد ( از جمله کودکان) داراي ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی 

یا افراد کم تجربه و بی اطالع مجاز نیست مگر آنکه با نظارت افراد بزرگسال یا آموزش نکات 

ایمنی و درك خطرات احتمالی همراه باشد.

اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازي کنند.

کودکان نباید بدون نظارت افراد بزرگسال اقدام به تمیز کردن دستگاه و امور نگهداري کنند.

دستگاه را در آب قرار ندهید.

این دستگاه فقط براي مصارف خانگی ساخته شده است. از این دستگاه نباید در موارد زیر 

استفاده کرد: آشپزخانه کارمندان فروشگاه، اداره یا سایر محیط هاي کاري؛ منازل روستایی؛ 

مسافران هتل ها، متل ها و سایر محیط هاي اقامتی؛ محیط هاي مسافرخانه اي.

در صورت آسیب دیدن دوشاخه و سیم برق دستگاه، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات 

انجام شود تا هیچگونه خطري متوجه کاربر نباشد.

فقط براي بازارهاي اروپایی:

استفاده از این دستگاه توسط کودکان 8 سال و باالتر باید با نظارت افراد بزرگسال یا آموزش 

استفاده صحیح از دستگاه، نکات ایمنی و درك خطرات احتمالی همراه باشد.
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کودکان کمتر از 8 سال نباید بدون نظارت افراد بزرگسال اقدام به تمیز کردن دستگاه و امور

نگهداري کنند.

افراد کم توان جسمی، حسی یا ذهنی یا کم تجربه و بی اطالع در صورتی مجاز به استفاده از 

این دستگاه هستند که تحت نظارت افراد بزرگسال بوده یا نحوه استفاده صحیح از دستگاه را 

آموزش دیده و خطرات احتمالی را درك کرده باشند.

کودکان نباید با دستگاه بازي کنند.

هنگام تمیز کردن یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، همواره دوشاخه را از پریز بکشید.

سطوحی که با این نماد مشخص شده اند، هنگام استفاده داغ می شوند (این نماد فقط 

براي برخی از مدل ها است).

خطر! این وسیله برقی بوده بنابر این هشدارهاي ایمنی زیر 

باید رعایت شود:

هرگز با دستان مرطوب به دستگاه دست نزنید. Ÿ

هرگز با دستان مرطوب به دوشاخه دست نزنید. Ÿ

مطمئن شوید که دوشاخه همواره در دسترس است تا در هنگام  Ÿ

نیاز بتوانید فوراً از پریز خارج کنید.

فقط دوشاخه را به طور مستقیم از پریز خارج کنید. Ÿ

هرگز سیم را نکشید چرا که آسیب خواهد دید.

براي قطع کامل جریان برق دستگاه، سوییچ (الف 23) اصلی واقع  Ÿ

در کنار دستگاه را در وضعیت 0 قرار دهید.

با استفاده از سوییچ اصلی (الف 23) دستگاه را خاموش کرده و  Ÿ

دوشاخه را از پریز خارج کنید و سپس با مرکز خدمات تماس 

بگیرید.

مهم! تمامی لوازم بسته بندي (کیسه هاي پالستیکی، فوم 

پالستیکی) را دور از دسترس کودکان نگهدارید.

خطر سوختگی! این دستگاه در زمان استفاده آب داغ و 

بخار تولید می کند.

مراقب پاشیده شدن آب یا بخار داغ باشید.

از دستگیره ها استفاده نمایید.

مهم! وقتی قهوه ساز در بیرون از کابینت است به آن دست 

نزنید.

از قرار دادن مایعات یا مواد قابل اشتعال یا خورنده بر روي دستگاه 

خودداري نمایید. لوازم مورد نیاز براي ساخت قهوه (مانند پیمانه) را در 

ظرف مخصوص بگذارید.

از قرار دادن اشیاء بزرگی که حرکت را محدود یا دستگاه را بی ثبات 

می کند خودداري نمایید.

مهم! از استفاده از دستگاه در حالت باز شده خودداري 

نمایید. پیش از باز کردن دستگاه از خاموش بودن دستگاه مطمئن 

شوید. 

تنها استثناي موجود، تنظیم آسیاب قهوه است که باید با دستگاه 

خاموش انجام شود (به قست «تنظیم آسیاب قهوه» مراجعه شود).

توجه: فقط از لوازم جانبی و لوازم یدکی اصلی یا توصیه شده 

توسط کارخانه استفاده کنید.

موارد استفاده از دستگاه

این دستگاه به منظور آماده نمودن قهوه و گرم کردن نوشیدنی ها 

طراحی و ساخته شده است.

استفاده به غیر از این موارد مجاز نیست.

این دستگاه براي مصارف تجاري مناسب نیست.

کارخانه در قبال خرابی ناشی از استفاده نادرست مسئول نیست. این 

دستگاه را می توان به صورت توکار بر روي فر نصب کرد به شرطی که 

دستگاه فر داراي فن خنک کننده در پشت باشد (حداکثر توان 

مایکروویو : 3 کیلو وات)

توصیه ها

پیش از استفاده از دستگاه، این توصیه ها را مطالعه نمایید.

این دفترچه راهنما را براي استفاده هاي بعدي نگهدارید. Ÿ

سهل انگاري در توجه به این توصیه ها منجر به خرابی دستگاه  Ÿ

می شود.

کارخانه در قبال خرابی ناشی از سهل انگاري در رعایت توصیه ها 

مسئولیتی ندارد.
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توجه! دستگاه داراي فن خنک کننده است.

وقتی قهوه، بخار یا آب داغ خارج می شود، فن به کار می افتد. 

پس از چند دقیقه فن به طور خودکار خاموش می شود.

شرح

شرح دستگاه

(صفحه 3- الف)

الف 1. سینی فنجان

الف 2. درب سرویس

الف 3. راهنماي قهوه

الف 4. مخزن تفاله قهوه

الف 5. قسمت دم کن

الف 6. چراغ هاي سینی فنجان

الف 7. دکمه روشن/ خاموش/ آماده به کار

الف 8. پانل کنترل

الف 9. پارچ

الف 10. نازل آب داغ و بخار

الف 11. کانکتور 

الف 12. مخزن آب

الف 13. خروجی قهوه (ارتفاع قابل تنظیم)

الف 14. سینی چکه گیر

الف 15. درب ظرف دانه قهوه

الف 17. ظرف قهوه

الف 18. درب قیف قهوه آسیاب شده (پودر قهوه)

الف 19. پیمانه

الف 20. محل قرارگیري پیمانه

الف 21. قیف قهوه آسیاب شده (پودر قهوه)

الف 22. کابل برق

الف 23. سوییچ اصلی

الف 24. سینی

شرح پانل کنترل

(صفحه 3- ب)

توجه! فقط آیکن هاي ب6، ب 7، ب 8، ب 9 و ب 14 مربوط 

به فرامین فعال شده، در پانل کنترل روشن می شوند.

توجه! براي فعال شدن آیکن، یک لمس ساده کافیست.

ب 1. نمایشگر: کاربر را به منظور استفاده از دستگاه راهنمایی می کند.

ب 2. آیکن       براي فعال یا غیر فعال کردن حالت تنظیمات 

گزینه هاي منو.

ب 3. آیکن      براي روشن و خاموش کردن چراغ الف 6.

ب 4. آیکن      براي انتخاب طعم قهوه

ب 5. آیکن        براي انتخاب نوع قهوه (اسپرسو، فنجان کوچک، 

فنجان متوسط، فنجان بزرگ، ماگ)

 ESCب6. آیکن  براي خروج از حالت انتخاب شده.
ب7 - ب8. آیکن هاي           براي حرکت به جلو یا عقب در منو و 

نمایش هاي حالت هاي مختلف

OKب 9. آیکن  براي تایید عملکرد انتخاب شده
ب 10. آیکن      براي آماده کردن یک فنجان قهوه.

ب 11. آیکن       براي آماده کردن دو فنجان قهوه

ب 12. آیکن        براي تهیه کاپوچینو

ب 13. آیکن      براي تهیه آب داغ

ب 14. آیکن      پارچ براي تهیه چند فنجان قهوه مستقیماً در پارچ  

          (ارائه شده)

شرح ظرف شیر و متعلقات

(صفحه 3- ج)

ج1. رگوالتور (تنظیم کننده) کف شیر

ج2. دستگیره ظرف شیر

CLEANج3. دکمه 
ج4. لوله ورودي شیر

ج5. خروجی شیر کف دار

ج6. کف دار کننده شیر

ج7. خروجی آب داغ

ج8. تمیز کردن برس

بررسی هاي اولیه
بررسی ها پس از حمل کاال

پس از باز کردن بسته بندي دستگاه، از صحیح و سالم بودن دستگاه و 

بودن تمامی لوازم جانبی مطمئن شوید. در صورت مشاهده آسیب از 

دستگاه استفاده نکنید. با مرکز خدمات تماس بگیرید.

نصب دستگاه

مهم!

نصب باید توسط تکنسین نصب و مطابق با مقررات کشور مقصد  Ÿ

انجام شود (به نصب توکار مراجعه شود)

لوازم بسته  بندي (کیسه پالستیکی، فوم پالستیکی) را از دسترس  Ÿ

کودکان دور نگهدارید.

از نصب دستگاه در محلی که احتمال می رود دماي آنجا به زیر  Ÿ

صفر درجه برود خودداري کنید.

مطابق با توصیه هاي قسمت «تنظیم سختی آب»، میزان سختی  Ÿ

آب را تنظیم نمایید.

اتصال دستگاه

خطر! بررسی کنید و مطمئن شوید که میزان ولتاژ پریز با مقادیر 

مشخص شده بر روي برچسب واقع در زیر دستگاه مطابقت دارد. 
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دوشاخه دستگاه را به پریز داراي اتصال زمین (ارت) با حداقل شدت 

جریان 10 آمپر متصل کنید. 

اگر پریز مناسب دوشاخه نیست، از یک برق کار بخواهید پریز مناسبی را 

جایگزین نماید. به منظور انجام توصیه هاي ایمنی، یک سوییچ 

مینیاتوري با حداقل فاصله کنتاکت 3 میلیمتري باید نصب شود.

از سه راهی یا سیم سیار (افزایش طول) استفاده نکنید.

مهم! فیوز قطع کن جریان برق که مطابق با مقررات نصب 

کشوري است باید نصب شود.

معدوم نمودن دستگاه
مطابق با قوانین ، دستگاه نباید به صورت زباله خانگی دفع 

شود بلکه باید به مرکز بازیافت شهرداري ارائه گردد.

استفاده از دستگاه براي نخستین بار
به منظور انجام آزمایش نهایی محصول در کارخانه، مقداري قهوه  Ÿ

استفاده شده است، بنابر این دیدن آثار قهوه در آسیاب طبیعی 

است.

با توجه راهنماي مندرج در قسمت «تنظیم میزان سختی آب»  Ÿ

سختی آب محل را تنظیم نمایید.

1. دوشاخه برق دستگاه را به پریز متصل نمایید.

زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

2. براي انتخاب زبان، با استفاده از آیکن هاي < > (ب7 و ب8) زبان 

“PRESS OK TO  مورد نظر را انتخاب کنید (شکل 2). وقتی پیام

”CHOOSE ENGLISH (براي انتخاب زبان انگلیسی دکمه را فشار 
OKدهید) نمایان شد، آیکن  (ب9) (شکل 3) را مدت 3 ثانیه فشار 

 ”ENGLISH INSTALLED“دهید تا عبارت  نمایان شود. در صورت 
انتخاب اشتباه زبان، توضیحات قسمت «انتخاب زبان» را دنبال 

نمایید.

اگر زبان مورد نظرتان موجود نبود، یکی از زبان هاي نمایان شده را 

انتخاب نمایید. زبان پیش فرض انگلیسی است.

توصیه هاي زیر نمایان می شوند:

”FILL TANK“3. پس از گذشت 5 ثانیه پیغام  (مخزن آب را پر کنید) 
نمایان می شود. مخزن آب (شکل 4) را بیرون آورده و آن را تا خط 

MAXشاخص  (حداکثر) با آب تازه پر کنید. مخزن را در محل قرار 
داده و فشار دهید.

4. یک فنجان در زیر خروجی آب داغ (شکل 5) قرار دهید. (اگر خروجی 

”INSERT WATER SPOUT“آب داغ در محل قرار نگرفته باشد، پیغام  
(خروجی آب داغ را قرار دهید) نمایان می شود. مطابق شکل 6 آن را 

وصل کنید. 

OKپیغام  (براي آب داغ دکمه  را فشار  “HOT WATER PRESS OK”
OKدهید) نمایان می شود. آیکن  (ب 9) (شکل 6) را فشار دهید و پس 

  

 

  

 

از چند ثانیه آب از قسمت خروجی بیرون می آید.

5. اکنون پیغام نمایان شده و دستگاه خاموش می شود.

6. با استفاده از دستگیره ها، دستگاه را بیرون بکشید (شکل 9). درب 

ظرف قهوه را باز کرده و آن را با دانه هاي قهوه پر کنید سپس درب آن 

را بسته و در داخل دستگاه قرار دهید. دستگاه قهوه ساز اکنون آماده 

استفاده است.

مهم! هرگز از قهوه  نیمه آسیاب، قهوه منجمد خشک شده، 

دانه کاراملی شده یا سایر موارد استفاده نکنید چرا که به دستگاه آسیب 

می رسانند.

توجه! هنگام استفاده از دستگاه براي نخستین بار، حداقل باید 

5-4 فنجان قهوه و 4-5 فنجان کاپوچینو درست کنید تا نتیجه مطلوب 

حاصل شود.

توجه! هربار که قهوه ساز را با سوییچ روشن/ خاموش (الف 

23) روشن می کنید، مرحله شناسایی را انجام داده و خاموش می شود. 

براي روشن کردن دکمه روشن/ خاموش (الف 7) را فشار دهید (شکل 

.(7

روشن کردن و گرم کردن
هربار که دستگاه را روشن می شود، به طور خودکار مرحله گرم کردن و 

آبکشی را که قابل حذف نیست، انجام می دهد. فقط پس از انجام این 

مرحله می توان از دستگاه استفاده کرد.

خطر سوختگی! در هنگام آبکشی، مقدار کمی آب داغ از 

خروجی قهوه جاري می شود.

براي روشن کردن دستگاه دکمه روشن/ خاموش (الف 7) را فشار دهید 

”HEATING UP... PLEASE WAIT“(شکل 7). پیغام  (دستگاه در حال گرم 
شدن است... صبر کنید) نمایان می شود. پس از گرم شدن پیغام 

 “MEDIUM CUP “RINSING”(آبکشی) نمایان می شود. وقتی پیغام 

 ”NORMAL TASTE نمایان شود یعنی اینکه دستگاه به دماي الزم رسیده 
است.

اگر ظرف مدت 2 دقیقه هیچ آیکنی را فشار ندهید، زمان (براي تنظیم به 

قسمت «تنظیم ساعت» مراجعه کنید) نمایان می شود. 

اگر زمان تنظیم نشده باشد، دستگاه آخرین عملکرد انتخاب شده را نشان 

می دهد.

”MEDIUM CUP NORMAL TASTE“وقتی آیکنی را فشار می دهید، پیغام  
دوباره نمایان می شود. دستگاه دوباره آماده ساخت قهوه است.

ساخت قهوه با دانه هاي قهوه
1. تنظیم پیش فرض دستگاه براي ساخت قهوه با طعم عادي است. شما 

می توانید طعم خیلی مالیم، مالیم، تلخ یا خیلی تلخ را انتخاب کنید. 

همچنین گزینه اي براي قهوه آسیاب شده وجود دارد. براي انتخاب 

طعم مورد نیاز، آیکن     (ب4) را چندین بار فشار دهید (شکل 10).
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طعم قهوه دلخواه تان نمایان می شود.

2. براي تهیه یک فنجان قهوه، یک عدد فنجان در زیر خروجی ها قرار 
دهید یا براي تهیه دو فنجان، دو عدد فنجان در زیر خروجی ها قرار 

دهید (شکل 13). براي آنکه قهوه تان کمی حالت خامه اي داشته 
باشد، خروجی ها را تا حد امکان پایین بیاورید (شکل 12).

3. براي انتخاب نوع قهوه: اسپرسو، فنجان کوچک، فنجان متوسط، 
فنجان بزرگ، ماگ؛ آیکن        (ب 5) را فشار دهید (شکل 11).

اگر یک فنجان قهوه الزم دارید آیکن     (ب 10) و اگر دو فنجان 
قهوه الزم دارید آیکن       (ب 11) (شکل 13) را فشار دهید. دستگاه 

دانه هاي قهوه را آسیاب کرده و پس از آماده شدن قهوه آن را به 
داخل فنجان می ریزد.

به محض ارائه قهوه به میزان انتخاب شده، دستگاه به طور خودکار 
خروج قهوه را به طور خودکار متوقف کرده و تفاله قهوه را به داخل 

ظرف تفاله قهوه می ریزد.

4. پس از چند ثانیه، دستگاه دوباره آماده استفاده است.

5. براي خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن/ خاموش/ آماده به کار (الف 
7) را فشار دهید (شکل 7). (دستگاه پیش از خاموش شدن، سیکل 

آبکشی را به طور خودکار انجام می دهد. مراقب باشید دچار سوختگی 
نشوید.).

توجه 1: دستگاه قهوه را به صورت قطره اي ارائه می کند نه به صورت 
یکجا، به قسمت «تنظیم آسیاب قهوه» مراجعه شود.

توجه 2: اگر قهوه خیلی سریع ارائه شد و و میزان سفتی (خامه اي) آن 
رضایت بخش نبود، به قسمت «تنظیم آسیاب قهوه» مراجعه مراجعه 

کنید.
توجه 3: نکاتی براي داشتن قهوه اي داغ تر:

موارد مندرج در قسمت «تغییر و تنظیم عوامل منو»، عملکرد  Ÿ

«آبکشی» را اجرا کنید.

به غیر از گرم کردن در باقی موارد از لیوان خیلی ضخیم استفاده  Ÿ

نکنید چرا که گرمی زیاد را به خود جذب می کنند.

فنجان ها را با آبگرم آبکشی تا گرم شوند. Ÿ

توجه 4: با فشار مجدد آیکن انتخاب شده قبلی که در هنگام کار دستگاه 
روشن باقی می ماند، در هر لحظه اي می توان روند خروج قهوه را قطع 

کرد.

توجه 5: چنانچه به محض اتمام ارائه قهوه و ظرف مدت 3 ثانیه از 
گذشت آن، آیکن انتخاب شده قبلی را دوباره فشار دهید، به مقدار قهوه 

داخل فنجان افزوده می شود.

”FILL TANK“توجه 6: زمانی که پیغام  (مخزن آب را پر کنید) نمایان 
می شود اقدام به پر کردن مخزن کنید در غیر اینصورت قهوه تهیه 

نخواهد شد.
(اینکه مقدار کمی آب داخل مخزن آب باقی بماند، عادي است).

توجه 7: پس از حدود 14 فنجان قهوه تکی (یا 7 جفت)، پیغام نمایش 
”EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER“ (ظرف تفاله قهوه را خالی 

کنید) داده می شود.
حتی اگر ظرف را خالی نکنید، پیغام فوق پس از گذشت 72 ساعت پس 
از آماده شدن اولین فنجان قهوه، دوباره نمایان می شود. براي آنکه زمان 

72 ساعت به طور صحیح محاسبه شود، دستگاه هرگز نباید از طریق 
0سوییچ اصلی خاموش شده و در وضعیت  قرار بگیرد.

براي تمیز کردن، درب سرویس جلوي دستگاه را با کشیدن خروجی 
(شکل 26)، خارج کردن سینی چکه گیر (شکل 27)، باز کنید و دستگاه 

را تمیز کنید.

هنگام تمیز کردن، همواره سینی چکه گیر را به طور کامل بیرون بکشید.

مهم! هنگام بیرون کشیدن سینی چکه گیر، ظرف تفاله قهوه 

باید تخلیه شود.

اگر آن را خالی نکنید، دستگاه دچار گرفتگی می شود.

توجه 8: هنگام ریخته شدن قهوه به داخل فنجان هرگز مخزن آب را 

جدا نکنید.

“GROUND TOO FINE  اگر مخزن خارج شود، قهوه درست نشده و پیغام

”FILL TANK“ و  سپس نمایان می شود.  ADJUST MILL AND PRESS OK” 
میزان آب داخل مخزن را بررسی کرده و آن را تعویض نمایید.

براي راه اندازي دوباره دستگاه، خروجی آب را در صورت نبودن در محل 

OKجایگزین کنید (شکل 5) سپس آیکن  (ب 9) را فشار دهید. عبارت 
”HOT WATER PRESS OK“ نمایان می شود.

OKظرف مدت چند ثانیه آیکن  (ب 9) را فشار دهید پس از حدود 30 
ثانیه آب از خروجی ارائه می شود. وقتی خروج آب تمام شد، حالت هاي 

اصلی دوباره نمایان می شوند.

توجه: براي خروج کامل هوا از مدار هیدرولیک شاید الزم باشد 

عملکرد فوق چندین بار تکرار شود.

توجه: اگر این عملکرد به روش درست انجام نشود یا اگر 

دستگاه خاموش شود، با وجود نمایان شدن حالت هاي اصلی ممکن 

مشکل همچنان باقی باشد.

تغییر مقدار قهوه داخل فنجان
تنظیمات پیش فرض دستگاه به گونه اي است که به طور خودکار انواع 

قهوه زیر را تهیه کند:

اسپرسو Ÿ

فنجان کوچک Ÿ

فنجان متوسط Ÿ

فنجان بزرگ Ÿ

ماگ Ÿ
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براي تغییر مقدار قهوه، به روش زیر عمل کنید:

براي ورود به منو آیکن       (ب2) را فشار دهید . Ÿ

 آیکن هاي           (ب 7) و (ب 8) (شکل 2) را فشار دهید تا 

 ”PROGRAM COFFEE“ پیغام  نمایان شود.
آیکن OK (ب 9) را فشار دهید. Ÿ

با فشار آیکن هاي           (ب 7) و (ب 8) نوع قهوه اي را که  Ÿ

می خواهید تغییر دهید، انتخاب نمایید. 

براي تایید نوع قهوه اي که می خواهید درست کنید، آیکن OK  (ب  Ÿ

9) را فشار دهید.

براي تغییر مقدار قهوه از آیکن هاي            (ب 7) و (ب 8)  Ÿ

استفاده کنید. نوار پیشرفت مقدار قهوه انتخاب شده را نشان 

می دهد.

براي تایید مجدد آیکن (ب9) OK را فشار دهید ( یا براي لغو  Ÿ

عملکرد آیکن (ب6)).

براي خروج از منو آیکن  (ب6) را دو بار فشار دهید (شکل  Ÿ ESC
.(18

اکنون دستگاه با تنظیمات جدید برنامه ریزي شده و آماده به کار است.

تنظیم آسیاب قهوه
آسیاب قهوه در کارخانه تنظیم شده است و نیازي به تنظیم ندارد. 

چنانچه پس از چند بار درست کردن قهوه اگر متوجه شدید که خیلی 

سریع یا خیلی کند است، با تنظیم درجه تنظیم خردکنی (شکل 14) 

می توانید آن را اصالح نمایید.

مهم! گردونه تنظیم خردکنی را فقط زمانی که آسیاب قهوه 

در حال کار است باید چرخاند.

براي ارائه آهسته تر قهوه و صفت تر (حالت خامه اي) شدن قهوه، گردونه 

را به اندازه یک کلیک به طرف چپ (ریز تر شدن قهوه نیمه آسیاب) 

بچرخانید.

براي ارائه سریع تر، گردونه را به اندازه یک کلیک به طرف راست 

(درشت تر شدن قهوه نیمه آسیاب) بچرخانید.

ساخت قهوه با قهوه آسیاب شده (به 

جاي دانه قهوه)

براي انتخاب عملکرد قهوه نیمه آسیاب آیکن       (ب4) را فشار  Ÿ

دهید (شکل 10).

 

با استفاده از دستگیره ها دستگاه را به طرف بیرون بکشید. Ÿ

درب وسط را بردارید و یک پیمانه قهوه آسیاب شده در قیف  Ÿ

بریزید، دستگاه را به داخل فشار دهید سپس مطابق توضیحات 

قسمت «ساخت قهوه با استفاده از دانه قهوه» جلو بروید.

توجه: با فشار آیکن      (ب 10) فقط می توانید یک قهوه در هر بار 

درست کنید.

پس از تهیه قهوه با استفاده از قهوه آسیاب شده، براي آنکه دوباره  Ÿ

از دانه قهوه براي تهیه قهوه استفاده کنید، با فشار آیکن       (ب 

4) عملکرد قهوه آسیاب را غیر فعال کنید.

توجه 1: وقتی دستگاه خاموش است از ریختن قهوه آسیاب شده به 

داخل آن خودداري کنید در غیر اینصورت در داخل دستگاه پخش 

می شود.

توجه 2: هرگز بیش از یک پیمانه قهوه نریزید در غیر اینصورت دستگاه 

قهوه درست نخواهد کرد.

توجه 3: فقط از پیمانه ارائه شده استفاده کنید.

توجه 4: فقط قهوه آسیاب شده مخصوص اسپرسوي قهوه ساز به داخل 

قیف بریزید.

توجه 5: اگر بیش از یک پیمانه قهوه آسیاب شده ریختید و قیف دچار 

گرفتگی شد، با یک چاقو قهوه را به پایین فشار دهید سپس مطابق 

توضیحات قسمت «تمیز کردن قسمت دم کنی» قسمت دم کنی را جدا 

کرده و تمیز کنید.

آماده کردن آب جوش
همواره از آماده بودن دستگاه مطمئن شوید. Ÿ

مطمئن شوید که خروجی آب داغ در موقعیت (شکل 21) قرار  Ÿ

دارد. یک ظرف در زیر خروجی قرار دهید (شکل 22).

“HOT  :آیکن      (ب 13) را فشار دهید (شکل 23). عبارت Ÿ

OK ، نمایان می شود. آیکن  (ب 9) را بار دیگر  WATER PRESS OK”
فشار دهید، در ادامه آب داغ از کاپوچینوساز به داخل ظرف زیر 

ریخته می شود. (در هربار بیش از 2 دقیقه آب داغ نریزید). براي 

ESCتوقف آب داغ، آیکن      (ب 13) یا آیکن  (ب 6) را فشار 
دهید.

به محض آنکه مقدار تنظیم شده حاصل شود، دستگاه متوقف 

می گردد.

تغییر مقدار آب جوش
تنظیمات پیش فرض دستگاه به گونه اي است که به طور خودکار 200 

میلی لیتر آب داغ ارائه کند.

براي تغییر مقادیر به روش زیر عمل کنید:

ظرفی را در زیر خروجی آب قرار دهید (شکل 22). Ÿ

براي ورود به منو آیکن      (ب2) را فشار دهید (شکل 15) یا  Ÿ

آیکن هاي           (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا پیغام 

”PROGRAM HOT WATER“ نمایان شود.
براي تایید آیکن  (ب 9) را فشار دهید. ŸOK
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با فشار آیکن هاي           (ب 7) و (ب 8) مقدار آب مورد نیاز را  Ÿ

انتخاب نمایید. نوار پیشرفت مقدار آب انتخاب شده را نشان 

می دهد.

براي تایید آیکن  (ب 9) یا آیکن  (ب 6) را به منظور لغو  Ÿ ESC  OK
فشار دهید.

براي خروج از منو آیکن  (ب 6) را دوبار فشار دهید. Ÿ ESC
اکنون دستگاه با تنظیمات جدید برنامه ریزي مجدد شده و آماده  Ÿ

استفاده است.

ساخت کاپوچینو

توجه: مقدار قهوه را که براي درست کردن کاپوچینو الزم 

دارید در عملکرد «برنامه کاپوچینو» واقع در منو، انتخاب نمایید.

با فشار آیکن      (ب 4) طعم قهوه ي مورد نظر براي درست کردن  Ÿ

کاپوچینو را انتخاب کنید. 

درب ظرف شیر را بردارید. Ÿ

با در نظر گرفتن حدود 100 گرم شیر براي هر کاپوچینو، ظرف را  Ÿ

پر کنید (شکل 15). هرگز از خط شاخص حداکثر (حدود 750 

میلی لیتر) فراتر نروید. بهتر از شیر کم چرب یا نیم چرب با دماي 

یخچال (حدود 5 درجه سانتیگراد) استفاده کنید. 

مطمئن شوید که لوله ورودي به درستی در واشر الستیکی قرار  Ÿ

گرفته است (شکل 16) سپس درب ظرف شیر را بگذارید.

رگوالتور (ج 1) کف (میزان کف) شیر واقع در درب ظرف شیر را  Ÿ

 CAFFELATTE CAPPUCCINOبین  و  قرار دهید.
 CAFFELATTEبا حرکت دادن رگوالتور به طرف کلمه  می توانید 

مقدار کف را بیشتر و غلیظ تر نمایید. براي کمتر شدن میزان کف 

CAPPUCCINOرگوالتور را به طرف کلمه  حرکت دهید.

خروجی آب داغ را بردارید و ظرف شیر را به نازل متصل کنید  Ÿ

(شکل 17).

خروجی شیر را در موقعیت شکل 18 قرار دهید و سپس یک  Ÿ

فنجان به اندازه کافی بزرگ در زیر خروجی هاي قهوه و شیر قرار 

دهید.

”...Ÿ“CAPPUCCINO آیکن        (شکل 12) را فشار دهید. عبارت  
نشان داده شده و پس از چند ثانیه ، شیر کف کرده از خروجی 

شیر به داخل فنجان ریخته می شود. (ریزش شیر کف کرده به طور 

خودکار قطع می شود).

بدون کف

رگوالتور کف شیر

کف کمتر

کف بیشتر و غلیظ تر

قهوه از دستگاه خارج می شود. Ÿ

اکنون کاپوچینو آماده است. آن را به مقدار دلخواه شیرین کنید. در  Ÿ

صورت تمایل می توانید کف را همراه با کمی پودر کاکائو بر روي 

آن بپاشید.

توجه 1: هنگام تهیه کاپوچینو، می توانید با فشار آیکن        (ب12) 

جریان خروج شیر کف کرده یا قهوه را قطع نمایید.

توجه 2: چنانچه هنگام دریافت شیر کف کرده، شیر داخل مخزن تمام 

شد، مخزن را جدا کرده و داخل آن شیر بریزید. براي دریافت دوباره 

کاپوچینو دکمه       (ب 12) را فشار دهید.

توجه 3: براي اطمینان از تمیز و بهداشتی بودن قطعه کف ساز شیر، 

همواره پس از تهیه کاپوچینو اقدام به تمیز کردن اطراف درب مخزن 

شیر کنید.

 ”!PRESS CLEAN“عبارت  در نمایشگر چشمک می زند.
ظرفی را در زیر خروجی شیر قرار دهید (شکل 20). Ÿ

دکمه  بر روي درب (ج3) را فشار داده و مدت 5 ثانیه  Ÿ CLEAN
نگهدارید تا عملکرد تمیز کردن آغاز شود. در باالي نوار پیشرفت 

 ”!CLEANING“ عبارت نشان داده می شود.
CLEANتا زمانی که نوار تکمیل نشده دکمه  را نباید رها کنید.

CLEANوقتی دکمه  را رها کنید، عملکرد متوقف می شود.
پس از تمیز شدن، ظرف شیر را جدا کرده و در یخچال قرار دهید.

شیر نباید بیش از 15 دقیقه در بیرون از یخچال بماند.

توجه 4: براي تغییر میزان قهوه یا شیري کف کرده اي که دستگاه به طور 

خودکار ارائه می کند، مراحل توضیح داده شده در «تغییر مقدار شیر و 

قهوه ي کاپوچینو» را انجام دهید.

تغییر مقدار شیر و قهوه ي 

کاپوچینو
دستگاه به طور پیش فرض و طور خودکار، مقدار معینی (عادي) 

کاپوچینو ارائه می کند.

براي تغییر این مقادیر مطابق زیر عمل کنید:

تغییر مقدار شیر
تا خط شاخص روي محفظه شیر، شیر بریزید. Ÿ

براي ورود به منو آیکن      (ب 2) را فشار دهید، سپس آیکن هاي        Ÿ

“PROGRAM  (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت < >
 ”CAPPUCCINO نمایان شود.

  “PROGRAM  OK براي تایید، آیکن  (ب 9) را فشار دهید. عبارت Ÿ

MILK”  نشان داده می شود.
Ÿ OK آیکن  (ب 9) را دوباره فشار دهید.

با فشار آیکن هاي < > (ب 7) و (ب 8) مقدار شیر مورد نیاز را  Ÿ

انتخاب کنید. نوار پیشرفت، مقدار شیر انتخاب شده را نشان 

می دهد.
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براي تایید، آیکن  (ب 9) (یا براي لغو آیکن  (ب 6) را فشار  Ÿ ESC  OK

دهید.

براي خروج از منو، آیکن  (ب 6) (شکل 18) را فشار دهید. Ÿ ESC

تغییر مقدار قهوه
براي ورود به منو آیکن        (ب 2) (شکل 15) را فشار دهید  Ÿ

سپس آیکن هاي           (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت 

 ”PROGRAM CAPPUCCINO“ نمایان شود.
براي تایید، آیکن  (ب 9) و سپس آیکن هاي           (ب 7) و  Ÿ OK
”.COFFEE FOR CAPPUCC“(ب 8) را فشار دهید تا عبارت  نمایان 

شود. 

آیکن (ب 9) را دوباره فشار دهید. Ÿ

با فشار آیکن هاي           (ب 7) و (ب 8) مقدار قهوه  دلخواه تان را  Ÿ

انتخاب کنید. نوار پیشرفت مقدار قهوه انتخاب شده را نشان 

می دهد.

براي تایید، آیکن  (ب 9) (یا براي لغو آیکن  (ب 6) را فشار  Ÿ ESC  OK
دهید.

براي خروج از منو، آیکن  (ب 6) (شکل 18) را فشار دهید. Ÿ ESC

تهیه چند فنجان قهوه با عملکرد 

پارچ
با استفاده از این عملکرد شما می توانید به طور خودکار چند فنجان قهوه 

(4، 6) به طور مستقیم در پارچ (الف 9) تهیه کنید تا قهوه گرم بماند.

درب پارچ را بچرخانید تا فلش در مقابل واژه  قرار بگیرد و  ŸOPEN
سپس درب را بردارید.

پارچ و درب آن را بشویید.

درب پارچ را بچرخانید تا فلش در مقابل واژه  قرار بگیرد و  Ÿ CLOSE
محکم شود، سپس آن را زیر مجراي خروجی قهوه بگذارید. مطابق 

شکل همیشه پارچ را طوري قرار دهید که دستگیره آن به طرف 

راست یا چپ باشد.

مجراي خروجی قهوه (الف 13) باید کامالً باال برود تا پارچ در زیر آن 

قرار بگیرد.

“FILL BEAN CONT. AND WATER TANK, EMPTY WASTE  عبارت

 ”CONT., PRESS OK (محفظه دانه قهوه و مخزن آب را پر، مخزن تفاله 
OKرا خالی کنید، دکمه  را فشار دهید) نمایان می شود، دکمه  را  OK
فشار دهید. از پر بودن مخزن مطمئن شوید، مخزن دانه قهوه باید به 

اندازه کافی پر و مخزن تفاله باید به طور کامل خالی باشد.

براي تایید، آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK
”EXTRA-MILD JUG“نوع قهوه اتخاب شده، مثالً  و تعداد فنجان 

”JUG 4 CUPS“مورد نظرتان مثالً  نشان داده می شوند. 
با فشار آیکن       (ب 14) تایید کنید. نوار پیشرفت، روند ساخت  Ÿ

قهوه را نشان می دهد.

با پر شدن نوار پیشرفت، دستگاه ساخت قهوه را پایان داده و به 

طور خودکار به عملکرد پارچ باز می گردد.

اگر نوار پیشرفت ناقصی نشان داده شود بدان معناست که برنامه به 

طور صحیح به اتمام نرسیده است. پارچ را برداشته و پیغام نمایان 

شده را بررسی کنید، به قسمت «پیام هاي نمایان شده» مراجعه 

کنید.

پارچ را برداشته و درب آن در موقعیت  قرار دهید تا قهوه  Ÿ CLOSE
داغ بماند.

براي ریختن قهوه، درب آن را به سمت چپ بچرخانید و فلش را  Ÿ

در راستاي مجراي خروجی قهوه قرار دهید.

مهم! وقتی میزان دانه قهوه براي انجام عملکرد مورد نظر 

کم باشد، دستگاه روند ساخت قهوه را متوقف کرده و منتظر پر شدن 

مخزن قهوه و فشار دادن آیکن       (ب 14) می ماند. براي مثال وقتی 

می خواهید 4 فنجان قهوه درست کنید اما مقدار دانه قهوه کم است، 

دستگاه دو فنجان قهوه آماده کرده و سپس متوقف می شود. مخزن را پر 

کرده و آیکن      (ب 14) را فشار دهید. به محض پر شدن مخزن، 

دستگاه دو فنجان باقیمانده را آماده می کند.

اگر آب موجود در مخزن آب کافی نباشد یا مزخن تفاله پر باشد، 

دستگاه روند ساخت قهوه را متوقف می کند.

براي پر کردن مخزن آب یا خالی کردن مخزن تفاله باید پارچ را بردارید، 

برداشتن پارچ موجب قطع برنامه می شود.

پس از رفع اشکال، برنامه را باید از نو شروع کنید.

در این مواقع شما باید قهوه از قبل آماده ي داخل پارچ را بردارید، تا 

قهوه جدید از پارچ لبریز نشود.

تغییر شاخص هاي عملکرد پارچ

 برنامه پارچ با مقادیر پیش فرض در کارخانه تنظیم شده است. شما 

می توانید مطابق دلخواه خود آن را تغییر و تعدیل نمایید.

شما می توانید به کمک نوار گرافیکی 5 نوع قهوه از بسیار مالیم گرفته تا 

قهوه خیلی تلخ، 10 مقدار قهوه تنظیم کنید.

براي انجام تغییرات به روش زیر عمل کنید. 
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براي ورود به منو آیکن       (ب2) را فشار دهید. آیکن هاي < >  Ÿ

”PROGRAM JUG“(ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا پیغام  نمایان 
شود. 

آیکن  (ب 9) و سپس آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار  Ÿ< >  OK
 ”JUG COFFEE TASTE“دهید تا پیغام  نمایان شود.

آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK
براي انتخاب طعم قهوه از خیلی رقیق تا خیلی غلیظ آیکن هاي <  Ÿ

> (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید. 
با فشار آیکن  (ب 9)، طعم دلخواه را تایید کنید. Ÿ OK

براي تغییر کمیت قهوه آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار  Ÿ< >
”JUG LEVEL“دهید تا پیغام  نمایان شود.

براي تایید آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK
نواري نمایان می شود که نشان دهنده میزان قهوه براي هر فنجان  Ÿ

است و قابل کم یا بیشتر شدن است. پر شدن کامل این نوار به 

معناي حداکثر مقدار قهوه هر فنجان است.

وقتی نوار مقدار قهوه به میزان دلخواه تان رسید، آیکن OK (ب 9)  Ÿ

را براي تایید فشار دهید.

براي تغییر میزان قهوه،  آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار  Ÿ< >
”NR OF CUPS IN JUG“دهید تا پیغام  نمایان شود.

براي انتخاب تعداد فنجان هاي مورد نیاز (4،6) آیکن OK (ب 9) را  Ÿ

>انتخاب و سپس آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید.  >
”JUG 6 CUPS“پیغام  یا  نمایان می شود.  “JUG 4 CUPS”

براي تایید آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK
براي خروج از منوي برنامه ریزي آیکن  (ب 6) را فشار دهید. Ÿ ESC

تمیز کردن

تمیز کردن قهوه ساز
براي تمیز کردن قهوه ساز از مواد حالل یا شوینده هاي قوي و زبر 

استفاده نکنید. یک پارچه مرطوب کفایت می کند.

هرگز لوازم قهوه ساز را در ماشین ظرفشویی نشویید.

قطعات زیر باید به طور مرتب تمیز شوند. 

مخزن تفاله قهوه (الف 4) Ÿ

سینی چکه گیر (الف 14) Ÿ

مخزن آب (الف 12) Ÿ

خروجی قهوه (الف 13) Ÿ

قیف قهوه آسیاب شده (الف 21) Ÿ

داخل دستگاه، پس از باز کردن درب سرویس قابل دسترسی است  Ÿ

(الف 2)

قسمت دم کنی (الف 5) Ÿ

پارچ قهوه (الف 9) Ÿ

تمیز کردن مخزن تفاله
”EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER“وقتی پیغام  نمایان شود، باید 

مخزن تفاله قهوه را تخلیه و تمیز کنید.

براي تمیز کردن:

درب سرویس واقع در جلوي دستگاه را باز کنید (شکل 16)، سینی  Ÿ

چکه گیر را بیرون بکشید (شکل 17) و تمیز کنید.

مخزن تفاله قهوه را به طور کامل بشویید. Ÿ

مهم! هنگام بیرون کشیدن سینی چکه گیر، مخزن تفاله 

قهوه همواره باید تخلیه شود.

تمیز کردن سینی چکه گیر 

مهم! اگر آب داخل سینی چکه گیر تخلیه نشود، آب سرریز 

خواهد شد.

این موضوع می تواند موجب خرابی دستگاه شود.

سینی چکه گیر داراي شاخص سطح (قرمز) است که سطح آب داخل را 

نشان می دهد (شکل 28).

پیش از بیرون زدن شاخص از سینی چکه گیر، سینی چکه گیر باید 

تخلیه و تمیز شده باشد.

براي خارج کردن سینی:

1. درب سرویس را باز کنید (شکل 16)

2. سینی چکه گیر را و مخزن تفاله قهوه را جدا کنید (شکل 17).

3. سینی چکه گیر و مخزن تفاله قهوه را تمیز کنید (الف 4)

4. سینی چکه گیر و مخزن تفاله قهوه را در محل قرار دهید (الف 4).

5. درب سرویس را ببندید.

تمیز کردن مخزن آب
1. مخزن آب (الف 12) را با پارچه مرطوب و کمی مایع شوینده مالیم 

به طور مرتب (یک بار در ماه) تمیز کنید.

2. آثار بجا مانده از مواد شوینده را پاك کنید.

تمیز کردن مجراي خروجی
1. با استفاده از اسفنج، نازل ها را به طور دوره اي تمیز کنید.

2. روزنه هاي داخل مجرا را به طور مرتب تمیز کنید تا دچار گرفتگی 

نشوند.

در صورت نیاز می توانید، رسوب قهوه را با خالل دندان تمیز کنید.

تمیز کردن قیف پودر قهوه
قیف پودر قهوه را طور مرتب (یک بار در ماه) بررسی کنید تا دچار  Ÿ

گرفتگی نشود (شکل 21).

خطر! پیش از انجام امور تمیز کردن، با فشار کلید اصلی (الف 

23)، دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز خارج نمایید.

هرگز دستگاه قهوه ساز را در آب قرار ندهید
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تمیز کردن داخل دستگاه قهوه ساز

1. داخل دستگاه را به طور مرتب (یک بار در هفته) بررسی کنید که 

کثیف نشده باشد.

در صورت لزوم، رسوب قهوه را با اسفنج تمیز کنید.

2. با جاروبرقی، آثار باقیمانده را تمیز کنید.

تمیز کردن قسمت دم کن
قسمت دم کنی حداقل یک بار در ماه باید تمیز شود.

مهم! در زمان روشن بودن دستگاه، قسمت دم کنی (الف 5) 

نباید جدا شود.

براي جدا کردن قسمت دم کنی، از اعمال نیرو خودداري کنید.

1.  از خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید (به قسمت «خاموش کردن 

دستگاه» ) مراجعه شود.

2. درب سرویس را باز کنید (شکل 16).

3. سینی چکه گیر و مخزن تفاله قهوه را جدا کنید (شکل 17)؛

4. دو دکمه ي قرمز رنگ مربوط به آزادسازي را را فشار داده و هم زمان 

قسمت دم کنی را بیرون بکشید (شکل 31).

مهم! براي تمیز کردن قسمت دم کنی از مایع ظرفشویی 

استفاده نکنید. چرا که مایع ظرفشویی باعث از بین رفتن روان ساز داخل 

پیستون می شود. 

5. قسمت دم کنی را حدود 5 دقیقه در آب خیس کنید، سپس شسته و 

آبکشی نمایید.

6. پس از تمیز کردن، قسمت دم کنی (الف 5) را به نگهدارنده داخلی و 

 PUSHپین پایین هل داده، سپس قسمت  را کامالً فشار دهید تا جا 
افتاده و کلیک کند.

توجه: اگر قسمت دم کنی سخت جا می رود، ابتدا باید آن را 

مطابق شکل با فشار از ناحیه باال و پایین در موقیعت صحیح قرار دهید.

 

نگهدارنده

پین

7. به محض قرار دادن، مطمئن شوید که دو دکمه ي قرمز بیرون 

آمده اند.

8. سینی چکه گیر و مخزن تفاله قهوه را در محل اصلی قرار دهید.

9. درب سرویس را ببندید.

تمیز کردن محفظه شیر 

مهم! هنگام آماده کردن شیر، همواره لوله هاي داخل مخزن 

(ج) شیر را تمیز کنید. 

اگر داخل مخزن شیر وجود دارد، آن را بیش از حد معمول بیرون از 

یخچال نگهداري نکنید.

هر بار که مطابق مندرجات توجه 3 در قسمت «آماده کردن کاپوچینو» 

شیر حاضر می کنید، مخزن را تمیز کنید.

تمامی قطعات را می توان در ماشین ظرفشویی شست، آنها را در سبد 

باالي ظرفشویی بگذارید.

1. درب مخزن شیر را به طرف راست چرخانده و جدا کنید.

2. مجراي خروجی شیر و لوله ورودي را جدا کنید.

 

 

مجراي خروجی

لوله ورودي شیر

شیار

تنظیم میزان کف شیر
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روزنه

روزنه

3. رگوالتور (تنظیم کننده) میزان کف شیر را بیرون کشیده و جدا 

کنید.

4. تمامی قطعات را با مایع ظرفشویی مالیم و آب داغ بشویید.

مطمئن شوید که هیچ اثري از شیر در داخل روزنه ها و شیار انتهایی 

رگوالتور میزان کف شیر باقی نمانده است.

5. لوله ورودي و مجراي خروجی را بررسی کنید که با بقایاي شیر 

مسدود نشده باشد.

6. رگوالتور میزان کف شیر، مجراي خروجی شیر و لوله ورودي را در 

محل قرار دهید.

7. درب ظرف شیر را در محل بگذارید.

تمیز کردن پارچ قهوه
با پارچه مرطوب و مایع ظرفشویی مالیم، پارچ را تمیز کنید.

توجه: به منظور جلوگیري از آسیب ظاهري پارچ، از شستن 

آن در داخل ماشین ظرفشویی خودداري کنید.

تغییر و تنظیم گزینه هاي منو

زمانی که دستگاه آماده است شما می توانید شاخص ها و عملکردهاي زیر 

را تغییر دهید:

انتخاب زبان Ÿ

شستن Ÿ

زمان خاموش شدن Ÿ

تنظیم ساعت Ÿ

زمان شروع به کار Ÿ

شروع به کار خودکار Ÿ

دما Ÿ

سختی آب Ÿ

برنامه قهوه Ÿ

برنامه کاپوچینو Ÿ

برنامه پارچ Ÿ

برنامه آب Ÿ

رسوب زدایی (جرم گیر) Ÿ

بازنشانی به مقادیر پیش فرض Ÿ

خصوصیات Ÿ

بازر Ÿ

کنتراست Ÿ

انتخاب زبان
براي تغییر زبان روي نمایشگر، مراحل زیر را انجام دهید:

براي ورود به منو آیکن       (ب 2) را فشار دهید. عبارت   Ÿ

”CHOOSE LANGUAGE“ نمایان می شود.
آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK

براي انتخاب زبان مورد نظر آیکن هاي < > (ب 7) و (ب 8) را  Ÿ

فشار دهید. 

براي تایید آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK
براي خروج از منو آیکن  (ب 6) را فشار دهید. Ÿ ESC

توجه: اگر زبانی به اشتباه انتخاب کردید، براي اصالح شاخص 

می توانید به طور مستقیم به منو دسترسی داشته باشید.

آیکن      (ب 2) را حدااقل مدت 7 ثانیه فشار دهید تا زبان هاي  Ÿ

مختلف نمایش داده شود.

مطابق توضیحات قسمت «استفاده از دستگاه براي نخستین بار»  Ÿ

زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

شستن
این عملکرد شما را قادر می سازد قهوه داغ تري آماده کنید.

مطابق مراحل زیر:

وقتی دستگاه را روشن می کنید، اگر یک یک فنجان کوچک قهوه   Ÿ

(کمتر از 60 سی سی) الزم دارید، فنجان را با آب داغ بشویید تا 

گرم شود.

اگر بیش از 2 تا 3 دقیقه از آماده سازي قهوه قبلی گذشته باشد،  Ÿ

پیش از تهیه قهوه بعدي، باید قسمت دم کنی را گرم کنید، براي 

این کار آیکن       (ب 2) را براي ورود به منو فشار دهید سپس 

”RINSING“ براي انتخاب عملکرد  (شستن) آیکن هاي < > (ب 7) 
OK و (ب 8) را فشار دهید. آیکن  (ب 9) را فشار دهید.

”RINSING... PLEASE CONFIRM“عبارت  نمایان می شود.
OK آیکن  (ب 9) را بار دیگر فشار دهید.

آب به سینی چکه گیر زیر ریخته می شود یا اینکه می توانید از این 

آب براي پر کردن (و سپس تخلیه) فنجان به منظور گرم کردن آن 

استفاده نمایید.

تغییر مدت زمان روشن ماندن دستگاه
تنظیمات پیش فرض دستگاه به گونه اي است که 30 دقیقه پس از آماده 

شدن آخرین قهوه به طور خودکار خاموش شود.

براي تغییر این فاصله زمانی (حداکثر 120 دقیقه) به روش زیر عمل 

کنید:

براي ورود به منو آیکن       (ب 2) را فشار دهید و سپس   Ÿ

 “SHUT- < آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت <

”OFF TIME نمایان  شود.
براي تایید آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK

براي انتخاب زمان مورد نظر جهت خاموش شدن دستگاه (پس از  Ÿ

نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت آیکن هاي < > (ب 7) و (ب 8) را 

فشار دهید. 

براي تایید آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK
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براي خروج از منو آیکن  (ب 6) را فشار دهید. Ÿ ESC

تنظیم ساعت
براي ورود به منو آیکن       (ب 2) را فشار دهید و سپس   Ÿ

 “SET < آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت <

”CLOCK نمایان  شود.
آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK

براي تنظیم ساعت آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید  Ÿ< >
OK و سپس براي تایید آیکن  (ب 9) را فشار دهید.

براي تنظیم دقیقه آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید  Ÿ< >
OK و سپس براي تایید آیکن  (ب 9) را فشار دهید.
براي خروج از منو آیکن  (ب 6) را فشار دهید. Ÿ ESC

تنظیم زمان شروع به کار خودکار
این عملکرد زمان روشن شدن خودکار دستگاه را برنامه ریزي می کند.

از تنظیم بودن ساعت دستگاه مطمئن شوید. Ÿ

براي ورود به منو آیکن       (ب 2) را فشار دهید و سپس  

 “START < آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت <

”TIME نمایان  شود.
آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK

براي تنظیم زمان روشن شدن خودکار آیکن هاي   (ب 7) و  Ÿ< >
OK (ب 8) را فشار دهید و سپس براي تایید آیکن  (ب 9) را فشار 

دهید.

براي تنظیم دقیقه آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید  Ÿ< >
OK و سپس براي تایید آیکن  (ب 9) را فشار دهید.

براي فعال شدن عملکرد روشن شدن خودکار  آیکن هاي   (ب  Ÿ< >
”AUTO START“ 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت  نمایان  شود.

عبارت  نشان داده می شود. آیکن   Ÿ OK AUTO START PLEASE CONFIRM
(ب 9) را فشار دهید. نماد        در نمایشگر نشان داده می شود.  

براي خروج از منو آیکن  (ب 6) را فشار دهید. Ÿ ESC
براي غیر فعال کردن شروع به کار خودکار، آیکن       (ب 2) را  Ÿ

>فشار دهید و سپس  آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار  >
نمایان  شود. ”AUTO START“  دهید تا عبارت  

OK  آیکن  (ب 9) را فشار دهید.
 ”PLEASE CONFIRM“عبارت  نمایان می شود.

ESCبراي غیر فعال شدن (ب 6) را فشار دهید، نماد  ناپدید 
می شود.

تغییر دماي قهوه
براي تغییر دماي قهوه، مراحل زیر را انجام دهید:

براي ورود به منو آیکن       (ب 2) را فشار دهید و سپس   Ÿ

 < آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت <

”TEMPERATURE“ نمایان  شود.
آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK

براي انتخاب دماي قهوه بین کم، متوسط و زیاد آیکن هاي    Ÿ< >
(ب 7) و (ب 8) را فشار دهید.

براي تایید دماي انتخاب شده دکمه  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK
براي خروج از منو آیکن  (ب 6) را فشار دهید. Ÿ ESC

تنظیم میزان سختی آب
در صورت نیاز می توان زمان کارکرد را افزایش داد، با برنامه ریزي دستگاه 

و بر اساس میزان واقعی رسوب آب مصرفی، می توان دفعات رسوب زدایی 

را کاهش داد.

طبق مراحل زیر پیش بروید:

نوار Total Hardness Test (آزمایش سختی آب) (به صفحه 2 الصاق  Ÿ

شده است) را از بسته بندي خارج نمایید سپس مدت چند ثانیه به 

طور کامل در آب قرار دهید،

سپس از آب خارج کرده و مدت 30 ثانیه صبر کنید (تا رنگ آن 

تغییر کرده و به صورت مربع هاي قرمز درآید).

با فشار دکمه روشن/ خاموش/ آماده به کار (الف 7)، دستگاه را  Ÿ

روشن کنید.

براي ورود به منو آیکن       (ب 2) را فشار دهید و سپس   Ÿ

  “WATER < آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت <

”HARDNESS نمایان  شود.
آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK

آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عدد نشان داده  Ÿ< >
شده با تعداد مربع هاي قرمز نوار تست منطبق شود (مثالً اگر بر روي 

 ”WATER HARDNESS 3“ نوار تست 3 مربع قرمز وجود دارد، پیغام  
را انتخاب نمایید)

براي تایید آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK
اکنون قهوه ساز براي ارائه هشدار رسوب در زمانی که واقعاً نیاز باشد، 

برنامه ریزي شده است.

برنامه ریزي قهوه
براي استفاده از توصیه هاي برنامه ریزي قهوه به قسمت «تغییر مقدار قهوه 

داخل فنجان» مراجعه شود.

برنامه ریزي کاپوچینو
براي استفاده از توصیه هاي برنامه ریزي کاپوچینو به قسمت «تغییر مقدار 

شیر و قهوه براي کاپوچینو» مراجعه کنید.

برنامه ریزي پارچ
براي استفاده از توصیه هاي برنامه ریزي پارچ به قسمت «تغییر 

شاخص هاي عملکرد پارچ مراجعه شود». 

برنامه ریزي آب
براي مطالعه توصیه ها به قسمت «تغییر مقدار آب داغ» مراجعه شود.

رسوب زدایی (جرم گیري)

مهم! جرم گیري حاوي مقدار اسید است.

هشدارهاي ایمنی مندرج بر روي بسته بندي جرم گیر را مطالعه کنید.
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توجه: فقط از توصیه هاي سازنده ماده جرم گیر استفاده کنید.

استفاده از سایر جرم گیرها موجب ابطال ضمانت نامه می شود.

سهل انگاري در استفاده از جرم گیر توضیح داده شده در دفترچه راهنما 

باعث ابطال ضمانت دستگاه می شود.

”! PLEASE DESCALE“وقتی عبارت  نمایان شود، دستگاه به جرم گیري 
نیاز دارد.

به روش زیر عمل کنید:

از روشن بودن دستگاه مطمئن شوید؛ Ÿ

براي ورود به منو آیکن       (ب 2) را فشار دهید و سپس  آیکن هاي  Ÿ

> ”DESCALE“   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت  نمایان  >
 شود.

آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK
”ADD DESCALER PLEASE CONFIRM“پیغام  نشان داده می شود. 
مخزن آب را خالی کنید، محتوي بطري جرم گیر را داخل مخزن  Ÿ

بریزید به دستورالعمل مندرج بر روي بسته بندي توجه کنید، 

سپس آب بریزید.

ظرفی با گنجایش 2 لیتر در زیر خروجی اب داغ بگذارید.

آیکن  (ب 9) را فشار دهید. جرم گیر از مجراي خروجی آب  Ÿ OK
خارج شده و به داخل ظرف زیر می ریزد.

”DESCALING“ عبارت  نشان داده می شود. 
برنامه  جرم گیر به طور خودکار یک سري تخلیه و توقف اجرا  Ÿ

می کند.

DESCALE COMPLETE PLEASE  پس از حدود 30 دقیقه عبارت Ÿ

CONFIRM نمایان می شود. 
آیکن  (ب 9) را فشار دهید. عبارت  نشان  ŸRINSING FILL TANK  OK

داده می شود. 

مخزن آب را خالی کنید، براي از بین رفتن رسوب آن را بشویید  Ÿ

سپس با آب تمیز پر کنید.

مخزن پر از آب تمیز را جایگزین کنید. Ÿ

”RINSING PLEASE CONFIRM“عبارت  دوباره نمایان می شود.
آیکن  (ب 9) را دوباره فشار دهید. Ÿ OK

آب داغ از مجرا خارج شده و به داخل ظرف زیر می ریزد و عبارت 

”RINSING“ نشان داده می شود. 
"RINSING COMPLETE PLEASE CONFIRM"  صبر کنید تا عبارت Ÿ

نشان داده شود. 

آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK
”!FILL TANK“ابتدا پیغام  و سپس پیغام   “DESCALE COMPLETE” 

نشان داده می شود.

مخزن را دوباره با آب تمیز پر کنید.

برنامه جرم گیري اکنون پایان یافته است و دستگاه آماده ساخت  Ÿ

قهوه است.

توجه: چنانچه برنامه جرم گیري پیش از پایان متوقف شود، این 

مرحله باید از نو تکرار شود.

مهم! اگر به طور دوره اي جرم گیري نکنید، ضمانت نامه 

دستگاه باطل می شود.  
 

بازنشانی به تنظیمات پیش فرض (ري ست)
اگر می خواهید مقادیر اصلی را تغییر دهید، به شرح زیر مقادیر پیش 

فرض را تغییر دهید:

براي ورود به منو آیکن       (ب 2) را فشار دهید و سپس   Ÿ

 “RESET < آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت <

 ”TO DEFAULT نمایان  شود.
"RESET TO DEFAULT  آیکن  (ب 9) را فشار دهید، عبارت Ÿ OK

 ."PLEASE CONFIRM نشان داده می شود.
براي بازنشانی مقادیر پیش فرض دکمه   (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK

مشخصات
این گزینه مشخصات مربوط به دستگاه را نشان می دهد.

براي نمایش مشخصات به روش زیر عمل کنید:

براي ورود به منو آیکن       (ب 2) را فشار دهید و سپس   Ÿ

 < آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت <

”STATISTICS“ نمایان  شود.
OK آیکن  (ب 9) را فشار دهید.

براي تعیین، آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید. Ÿ< >
چه تعدادي قهوه و کاپوچینو ساخته  شده است. Ÿ

چند بار دستگاه مرحله جرم گیري انجام داده است. Ÿ

چه تعدادي کاپوچینو تهیه شده است. Ÿ

مجموع لیتر آب ارائه شده Ÿ

براي خروج از این عملکرد آیکن  (ب 6) را یک بار و براي  Ÿ ESC
خروج از منو همین دکمه را دوبار فشار دهید.

بازر
این عملکرد صداي بازر پخش شده از دستگاه در هنگام فشار آیکن یا 

قرار دادن/ برداشتن لوازم جانبی را فعال یا غیر فعال می کند. 

توجه : بازر به طور پیش فرض فعال است.

براي ورود به منو آیکن       (ب 2) را فشار دهید و سپس   Ÿ

 < آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت <

 ”BUZZER“ نمایان  شود.
آیکن  (ب 9) را فشار دهید. عبارت   Ÿ"BUZZER PLEASE  OK

 "CONFIRM نشان داده می شود.
براي غیر فعال شدن بازر آیکن  (ب 6) و براي فعال شدن  Ÿ ESC

OK آیکن  (ب 9) را فشار دهید.
براي خروج از منو آیکن  (ب 6) را فشار دهید. Ÿ ESC

تنظیم کنتراست
براي افزایش یا کاهش کنتراست صفحه نمایش، مراحل زیر را انجام دهید:

براي ورود به منو آیکن       (ب 2) را فشار دهید و سپس   Ÿ

 < آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا عبارت <

 ”CONTRAST“ نمایان  شود.
آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK

آیکن هاي   (ب 7) و (ب 8) را فشار دهید تا به مقدار  Ÿ< >
کنتراست دلخواه برسید. نوار پیشرفت، میزان کنتراست انتخاب 

شده را نشان می دهد.
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براي تایید آیکن  (ب 9) را فشار دهید. Ÿ OK

براي خروج از این عملکرد آیکن  (ب 6) را یک بار و براي  Ÿ ESC
خروج از منو همین دکمه را دوبار فشار دهید.

خاموش کردن دستگاه
هربار که دستگاه خاموش می شود، مرحله شستشوي خودکار به طور 

خودکار انجام می شود که این مرحله قابل توقف نیست.

خطر سوختگی! در هنگام شستشو، مقدار کمی آب داغ از 

مجراي قهوه به بیرون می ریزد.

از دست زدن به آب پخش شده خودداري کنید.

براي خاموش کردن دستگاه دکمه روشن/ خاموش (الف 7) را فشار 

دهید. 

دستگاه مرحله شستشو را انجام داده و سپس خاموش می شود.

توجه! اگر از دستگاه براي مدت زمان زیادي استفاده 

0نمی کنید، سوییچ اصلی پشت دستگاه را در وضعیت  (الف 23) قرار 
دهید.

مشخصات فنی دستگاه

~ولتاژ : 220- 240 ولت  50/60 هرتز ماکزیمم 10 آمپر
وات مصرفی: 1350 وات

فشار: 15 بار

ظرفیت مخزن آب: 1/8 لیتر

اندازه عرض× ارتفاع× عمق: 594 × 455× 411 میلیمتر

وزن: 23/24 کیلوگرم

این دستگاه مطابق با قوانین اتحادیه اروپا به شرح زیر است:

Ÿ مقررات 1275/2008 اتحادیه اروپا براي حالت آماده به کار

لوازم جانبی و مواردي که در تماس با مواد غذایی هستند 

European regulation (EC) no. 1935/2004مطابق با مقررات  
می باشند. 
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FILL TANK! 

پیام هاي نمایان شده

مخزن آب را پر کنید و یا آن را تا حد امکان به جلو و 

محل صحیح هل دهید.

مخزن آب خالی بوده و یا در محل صحیح 

نیست.

دستگیره تنظیمات آسیاب قهوه را یک درجه به طرف 

راست به طرف عدد 7 بچرخانید.

آسیاب خیلی ریز است و قهوه به آرامی خارج 

می شود. 

GROUND TOO FINE  پیغام متناوب

PRESS OK و  ADJUST MILL

OKمخزن را قرار داده و آیکن  (ب 9) را فشار دهید.
”HOT WATER PRESS OK“عبارت  نشان داده می شود.

OK آیکن  (ب 9) را دوباره فشار دهید.
دستگاه بار دیگر آماده استفاده است.

در هنگام ارائه قهوه، مخزن بیرون آورده شده 

است.

GROUND TOO FINE  پیغام متناوب

PRESS OK و  (سپس)  ADJUST MILL
FILL TANK

مخزن تفاله قهوه را تخلیه و سپس تمیز کنید.

مهم: هنگام خارج کردن سینی چکه گیر، مخزن تفاله 

باید تخلیه شود حتی اگر پر نباشد. اگر این کار انجام 

نشود، دفعه بعدي که قهوه درست می کنید مخزن پر 

شده و دستگاه دچار انسداد می شود.

مخزن تفاله قهوه (الف 4) خیلی پر است یا 

اینکه 3 روز از آخرین قهوه اي که ساخته اید 

گذشته است (این اقدام براي رعایت بهداشت 

الزامی است)

EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER 

درب سرویس را باز کرده و مخزن تفاله قهوه را در محل 

بگذارید.

مخزن تفاله قهوه پس از تمیز کردن در محل 

قرار نگرفته است.

INSERT WASTE COFFEE CONTAINER 

پودر قهوه را داخل قیف بریزید.

با استفاده از چاقو و مطابق توضیحات «تمیز کردن قیف 

پودر قهوه» قیف را تمیز کنید.

عملکرد پودر قهوه انتخاب شده است بدون 

آنکه پودر قهوه در قیف وجود داشته باشد.

قیف (الف 21) گرفته است.

INSERIRE CAFFÈ PRE-MACINATO 

طبق مراحل جرم گیري توضیح داده شده، هر چه 

سریع تر جرم گیري (رسوب زدایی) کنید.

ماشین باید جرم گیري شود. PLEASE DESCALE! 

از طعم مالیم تري استفاده کرده و یا مقدار پودر قهوه را 

کم کرده، سپس دوباره قهوه درست کنید.

قهوه زیادي مورد استفاده قرار گرفته است. LESS COFFEE

مخزن قهوه را پر کنید. دانه هاي قهوه تمام شده اند FILL BEAN CONTAINER

مطابق توضیحات «تمیز کردن قسمت دم کنی» قسمت 

دم کنی را در محل قرار دهید.

قسمت دم کنی پس از تمیز کردن در محل 

قرار نگرفته است.

INSERT BREWING UNIT

درب سرویس را ببندید درب سرویس باز است. CLOSE DOOR

مطابق توضیحات قسمت «تمیز کردن و نگهداري»  

داخل دستگاه را تمیز کنید.

در صورت تداوم پیغام پس از تمیز کردن با مرکز 

خدمات تماس بگیرید.

داخل دستگاه خیلی کثیف است. GENERAL ALARM! 

پیام نمایان شده                             علت احتمالی                                           راه حل
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عیب یابی

در زیر لیستی از ایرادهاي احتمالی را آورده ایم.

اگر با توصیه هاي زیر مشکل حل نشد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

راه حل علت احتمالی ایراد

با شستن فنجان ها با آب داغ، آنها را گرم کنید.

RINSINGپیش از تهیه قهوه، با انتخاب عملکرد  (شستشو) در 
منو اقدام به گرم کردن قسمت دم کنی نمایید.

دما را تغییر دهید (به پاراگراف «تغییر دماي قهوه» مراجعه 

شود).

فنجان را گرم نکرده اید.

به دلیل گذشت 2 تا 3 دقیقه از دریافت 

آخرین قهوه، قسمت دم کنی سرد شده 

است.

دما خیلی کم است.

قهوه داغ نیست

در حین کارکرد آسیاب قهوه دستگیره تنظیمات آسیاب را یک 

درجه به طرف چپ به طرف عدد 1 بچرخانید (شکل 14).

از قهوه مخصوص دستگاه اسپرسوساز استفاده نمایید.

قهوه به صورت دانه درشت آسیاب شده 

است.

نوع انتخاب قهوه اشتباه بوده است.

قهوه به اندازه کافی حالت خامه اي 

ندارد

در حین کارکرد آسیاب قهوه دستگیره تنظیمات آسیاب را یک 

درجه به طرف راست به طرف عدد 7 بچرخانید (شکل 14).

هربار یک درجه بچرخانید تا خروجی مطابق دلخواه تان شود.

نتیجه پس از دو فنجان قهوه معلوم می شود.

قهوه خیلی نرم آسیاب شده است. قهوه به کندي وارد فنجان می شود 

یا به صورت قطره اي

در حین کارکرد آسیاب قهوه دستگیره تنظیمات آسیاب را یک 

درجه به طرف چپ به طرف عدد 1 بچرخانید (شکل 14).

دستگیره تنظیم آسیاب را بیش از اندازه نچرخانید در غیر 

اینصورت زمانی که 2 فنجان را انتخاب می کنید، قهوه به 

صورت قطره اي خارج می شود.

نتیجه پس از دو فنجان قهوه معلوم می شود.

قهوه به صورت دانه درشت آسیاب شده 

است.

قهوه به سرعت داخل فنجان ریخته 

می شود

با خالل دندان، خروجی ها را تمیز کنید. مجراها مسدود شده اند. قهوه از یکی از مجراهاي خروجی 

خارج نمی شود.

در صورت نیاز، رسوب قهوه را با خالل دندان، اسفنج یا برس 

آشپزخانه خارج کنید.

راهنماي قهوه (الف 3) بخصوص نزدیک لوالها را به طور کامل 

تمیز کنید.

روزنه هاي مجراي خروجی با پودر قهوه 

خشک مسدود شده اند.

راهنماي قهوه (الف 3) داخل درب 

مسدود شده است و حرکت نمی کند.

قهوه از مجراهاي خروجی خارج 

نمی شود، اما از اطراف درب سرویس 

بیرون می آید.

با چنگال چوبی یا پالستیکی قیف (الف 27) را تمیز کنید، 

داخل دستگاه را تمیز کنید.

قهوه آسیاب شده در داخل قیف (الف 

21) ممکن است مسدود شده باشد.

از مجرا به جاي قهوه، آب بیرون 

می آید.
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راه حل علت احتمالی ایراد

لوله ورودي (ج 4) را در واشر الستیک واقع در درب مخزن 

شیر قرار دهید (شکل 24).

لوله ورودي قرار نگرفته است یا نادرست 

قرار گرفته است.

شیر از مجراي خروجی شیر خارج 

نمی شود (ج 5).

مطابق روش مندرج در قسمت «تمیز کردن مخزن شیر» درب 

مخزن شیر را تمیز کنید.

توصیه هاي قسمت «ساخت کاپوچینو» را اعمال کنید.

درب مخزن شیر کثیف است.

رگوالتور میزان کف شیر در موقعیت 

درست نیست.

شیر به اندازه کافی کف ندارد.

باید از شیر پرچرب یا نیم چرب سرد (حدود 5 درجه 

سانتیگراد) استفاده کنید. اگر نتیجه رضایت بخش نبود از شیر 

مارك دیگري استفاده کنید.

رگوالتور میزان کف شیر را به طرف حرکت دهید (به قسمت 

ساخت کاپوچینو مراجعه شود).

مطابق روش مندرج در قسمت «تمیز کردن مخزن شیر» درب 

مخزن شیر را تمیز کنید.

شیر به اندازه کافی سرد نیست یا نیمه 

چرب نیست.

رگوالتور میزان کف شیر درست تنظیم 

نیست.

درب مخزن شیر کثیف است.

شیر خارج شده از مجرا حاوي حباب 

است
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محصوالت            را فقط با ضمانتنامه             خریداري نمایید.

مرکز ارتباط مشتریان 24 ساعته : 021-64098


