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CLC 855 :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: CLC 855
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بابت انتخاب این دستگاه قهوه ساز و کاپوچینوساز از شما سپاسگذاریم.
امیدواریــم از اســتفاده دســتگاه خــود لــذت ببریــد. مطالعــه ایــن دفترچــه چنــد دقیقــه 

زمــان الزم دارد امــا مانــع از ایجــاد خطــر و آســیب بــه دســتگاه خواهــد شــد.

هشدارهای مهم با این عالمت ها مشخص می شوند.
بــه ایــن هشــدارها دقــت کــرده و از آنهــا پیــروی نمایید. عــدم رعایــت دســتورالعمل ها 
ــا آســیب  ــش ســوزی ی ــی، آســیب جــدی، ســوختگی، آت ــرق گرفتگ ــد باعــث ب می توان

دســتگاه شــود.

معرفی

عالمت های به کار رفته در دفترچه

خطر!

ــه  ــی را ب ــرق گرفتگ ــد ب ــی مانن ــیب های جان ــد آس ــدارها می توان ــت هش ــدم رعای ع
ــال داشــته باشــد. دنب

مهم! 

عدم رعایت این هشدارها می تواند باعث آسیب بدنی یا خسارت به دستگاه شود.

خطر سوختگی!

توجه!

عدم رعایت این هشدارها می تواند باعث سوختگی یا تاول شود.

این عالمت پیشنهادات مهم یا اطالعات مورد نیاز کاربر را مشخص می نماید.
حروف داخل براکت ها

حروف داخل براکت ها به اطالعات مربوطه در توضیح دستگاه بر می گردد.
عیب یابی و نگهداری

در صورتیکــه بــا اســتفاده از ایــن دفترچــه مشــکل شــما برطــرف نگردیــد یــا نیــاز بــه 
اطالعــات بیشــتری داشــتید بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.
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ایمنی
هشدارهای ایمنی اصلی

کودکان باید تحت نظارت بوده تا با دستگاه بازی نکنند.
مــوارد اســتفاده: ایــن دســتگاه بــرای تهیه قهــوه و نوشــیدنی هایی بــا پایه شــیر و آب داغ 
طراحــی شــده اســت. مــوارد اســتفاده از آن بــرای مــوارد دیگــر نامناســب و خطرنــاک 
ــه مســئولیتی در قبــال آســیب های ناشــی از  ــی نیــکان هیچ گون می باشــد. خدمــات طالی

اســتفاده نامناســب از دســتگاه بــر عهــده نخواهــد داشــت. 
المنت هــای حرارتــی پــس از اســتفاده داغ می باشــند و ممکــن اســت بــر اســاس 

ــد. ــی بمانن ــرم باق ــه گ ــد دقیق ــا چن ــتگاه ت ــی دس ــطح بیرون ــتفاده س اس
تمام قطعات دستگاه به خصوص قسمت های در تماس با قهوه و شیر را تمیز نمایید.

نظافت و نگهداری نباید توسط کودکان انجام گیرد.
هرگز دستگاه را در آب غوطه ور نکنید. 

احتیــاط: جهــت جلوگیــری از آســیب دســتگاه از مــواد شــوینده ی قلیایــی هنــگام 
ــم  ــرم و تمیــز کننــده مالی ــن کار یــک دســتمال ن ــرای ای تمیز کــردن اســتفاده نکنیــد، ب

ــد. ــب می باش مناس
این دستگاه تنها یک لوازم خانگی بوده و نباید برای موارد زیر در نظر گرفته شود:

ــزارع؛  ــابه؛ م ــای کاری مش ــرکت ها و محیط ه ــگاه ها، ش ــدان فروش ــپزخانه کارمن آش
مشــتریان هتل هــا، مســافرخانه ها و دیگــر مکان هــای اقامتــی؛ اســتراحتگاه ها.

ــا  ــر ب ــری از خط ــت جلوگی ــرق، جه ــیم ب ــا س ــاخه ی ــیب دیدن دوش ــورت آس در ص
ــد.  ــاس بگیری ــکان تم ــی نی ــات طالی خدم

ــیم  ــده س ــال دهن ــیدن آب روی اتص ــونده: از پاش ــیم جداش ــتگاه های دارای س در دس
ــد.  ــری نمایی ــرق دســتگاه جلوگی ب

ــطح از  ــوردن س ــرک خ ــورت ت ــه ای: در ص ــطوح شیش ــا س ــی ب ــدار: در مدل های هش
ــد.  ــتفاده نکنی ــتگاه اس دس

تمیزکاری و نگهداری مربوط به کاربر نباید توسط کودکان انجام گیرد.
دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
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کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
ــه آن را از  ــردن، همیش ــش از تمیز ک ــا پی ــد ی ــتفاده نمی کنی ــتگاه اس ــه از دس هنگامیک

ــد. ــرق جــدا نمایی ب
ــوند  ــی ش ــتفاده داغ م ــگام اس ــت  هن ــن عالم ــطوح دارای ای ــوختگی: س ــر س خط

ــد(. ــود می باش ــا موج ــی از مدل ه ــت در بعض ــن عالم )ای

خطر!

این دستگاه یک دستگاه برقی بوده و احتمال برق گرفتگی وجود دارد.
•  هرگز دستگاه را با دستان مرطوب لمس نکنید.

•  هرگز دوشاخه را با دستان مرطوب لمس نکنید.
•  اطمینــان حاصــل نماییــد کــه ســوکت مــورد اســتفاده همیشــه بــه راحتــی در 
ــتگاه را از  ــد دس ــروری می توانی ــان ض ــت، و در زم ــد گرف ــرار خواه ــترس تان ق دس

ــد.  ــدا نمایی ــرق ج ب
ــیم  ــز س ــد. هرگ ــدا نمایی ــه و ج ــاخه را گرفت ــتقیم ش ــرق، مس ــردن از ب ــت جدا ک •  جه

ــود. ــه آن می ش ــیدن ب ــیب رس ــث آس ــن کار باع ــید. ای ــرق را نکش ب
•  جهــت قطــع کامــل دســتگاه از بــرق، کلیــد اصلــی )A23( موجــود در کنــار دســتگاه را 

در موقعیــت 0 قــرار دهیــد.
•  اگر دستگاه خراب است، خودتان آن را تعمیر نکنید.

ــی  ــز اصل ــاخه را از پری ــرده، دوش ــوش ک ــتگاه را خام ــد )A23( دس ــتفاده از کلی ــا اس ب
ــد. ــاس بگیری ــکان تم ــی نی ــات طالی ــا خدم ــیده و ب کش

مهم! 

تمــام اجــزای بســته بندی )کیســه های پالســتیکی، فــوم پلــی اســتایرن( را  دور از 
ــد.  ــرار دهی ــودکان ق ــترس ک دس

ــار  ــان کار بخ ــت در زم ــن اس ــد ممک ــد می کن ــتگاه آب داغ تولی ــن دس ــه ای ــا ک از آنج

خطر سوختگی!
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تشــکیل شــود. از تمــاس بــا آب پاشــیده شــده یــا بخــار داغ جلوگیــری نماییــد. هنگامیکــه 
دســتگاه مشــغول بــه کار می باشــد از لمــس ســطوح داغ خــودداری نماییــد. از 

ولوم هــای کنتــرل و دســتگیره ها اســتفاده کنیــد.

مهم! 

ــد. ظــروف حــاوی  هنگامیکــه قهوه ســاز بیــرون از کابینــت قــرار دارد آن را نگــه نداری
مایعــات یــا مــواد مشــتعل شــونده و مــوارد ســاینده را در بــاالی دســتگاه قــرار ندهیــد. 
ــوازم جانبــی مــورد نیــاز بــرای تهیــه قهــوه )ماننــد پیمانــه اندازه گیــری( را در  لطفــا ل
نگهدارنــده مخصــوص قــرار دهیــد. لــوازم بزرگــی کــه مانــع از حرکــت می شــوند یــا 

لــوازم متزلــزل را درون دســتگاه قــرار ندهیــد.

ــار  ــا بخ ــیدنی، آب داغ ی ــه نوش ــرای تهی ــد از آن ب ــرون می باش ــتگاه بی ــه دس هنگامیک
اســتفاده نکنیــد. همیشــه مطمئــن شــوید کــه پیــش از خــارج کــردن دســتگاه آن را غیــر 
ــیب  ــه آس ــر ب ــد منج ــی توان ــی م ــوارِد احتیاط ــن م ــت ای ــدم رعای ــد. ع ــال کرده ای فع

دســتگاه شــوند. 
موارد استفاده از دستگاه

ــت.  ــده اس ــی ش ــیدنی ها طراح ــردن نوش ــوه و گرم ک ــه قه ــرای تهی ــتگاه ب ــن دس ای
اســتفاده های دیگــر از آن نادرســت بــوده و بــرای اســتفاده تجــاری مناســب نمی باشــد. 
ــتفاده  ــی از اس ــیب های ناش ــال آس ــئولیتی در قب ــه مس ــکان هیچ گون ــی نی ــات طالی خدم
ــر عهــده نخواهــد داشــت. ایــن دســتگاه در صورتــی می توانــد  نادرســت از دســتگاه ب
ــده در  ــن خنک کنن ــتگاه دوم دارای ف ــه دس ــرد ک ــرار گی ــوکار ق ــر ت ــا ف ــب ب در ترکی

پشــت خــود باشــد )حداکثــر تــوان فــر:3 کیلــووات( .
دستورالعمل ها

پیش از استفاده از دستگاه این دستورالعمل ها را مطالعه نمایید.
ــراد  ــه اف ــد دســتگاه را ب ــه می خواهی ــه داشــته و زمانیک ــا خــود نگ ــن دفترچــه را ب •  ای

مهم! 
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ــا دســتگاه بــه ایشــان تحویــل دهیــد.  دیگــر واگــذار نماییــد آن را همــراه ب
ــتگاه  ــیب دس ــا آس ــوختگی ی ــث س ــت باع ــن اس ــود ممک ــوارد موج ــت م ــدم رعای •  ع
شــود.  خدمــات طالیــی نیــکان هیچ گونــه مســئولیتی در برابــر آســیب ناشــی از عــدم 

ــر عهــده نخواهــد داشــت.  ــن مــوارد ب ــت ای رعای
توضیحات

معرفی دستگاه



9

C
O

F
F

E
E

 M
A

C
H

IN
E

 معرفی صفحه کنترل

A1. سینی فنجان

A2. درب محفظه لوازم

A3. هدایت کننده قهوه

A4. مخزن تفاله گیر قهوه

A5. دم آور

A6. چراغ ها

A7. ولوم روشن-خاموش/ آماده به کار

A8. صفحه کنترل

A9. ولوم بخار و آب جوش 

A10. کاپوچینو ساز )قابل جدا شدن(

A11. نازل کاپوچینو ساز

A12. مخزن آب

A13. لوله خروج قهوه )ارتفاع قابل 

تنظیم(

A14. سینی چکه گیر

A15. درپوش مخزن دانه قهوه

A16. مخزن دانه قهوه

A17. ولوم تنظیم کننده آسیاب

A18. درب قیف قهوه خرد شده

A19. پیمانه اندازه گیری

A20. محفظه ی پیمانه اندازه گیری

A21. قیف قهوه خرد شده

A22. سیم برق

A23. کلید اصلی

A24. سینی

A25. فیلتر سختی گیر آب )در صورت 

وجود(
IEC اتصال دهنده .A26

برخی از دکمه ها در صفحه دارای عملکرد دوگانه می باشند. این حالت در براکت ها 
توضیح داده شده است(

B1. نمایشگر: کاربر را در استفاده از دستگاه راهنمایی می کند.
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B2. دکمه غلظت قهوه 

B3. دکمه یک/دو فنجان قهوه کم 

B4. دکمه یک/دو فنجان قهوه متوسط 

B5. دکمه یک/دو فنجان قهوه زیاد 

B6. دکمه منو برای فعال یا غیر فعال کردن حالت تنظیم پارامترهای منو 

B7. دکمــه قهــوه خــرد شــده )بــا دکمــه MENU:NEXT پارامتــر بعــدی منــو نشــان داده 

می شــود( 
ــه  ــردن لول ــرای گرم ک ــر ب ــوی مختص ــک شستش ــو/” RINSE”    : ی ــه شستش B8. دکم

ــد( ــر می کنن ــو تغیی ــای من ــه MENU:CHANGE پارامتره ــا دکم ــود. )ب ــام می ش انج
B9. دکمــه : بــرای داشــتن آب داغ یــا تاییــد. )بــا دکمــه MENU:OK پارامترهــای منــو 

تاییــد می شــود(
بررسی های اولیه

کنترل های پس از جابجایی
ــاز کــردن بســته بنــدی، اطمینــان حاصــل نماییــد کــه اجــزای دســتگاه کامــل  پــس از ب
ــر  ــود دارد. اگ ــی آن وج ــوازم جانب ــام ل ــن تم ــت. همچنی ــده اس ــیبی ندی ــوده و آس ب
ــی  ــات طالی ــا خدم ــرده و ب ــد از آن اســتفاده نک آســیبی روی دســتگاه مشــاهده گردی

ــد. ــکان تمــاس بگیری نی
نصب دستگاه

مهم! 

هنگام نصب دستگاه، از هشدارهای ایمنی پیروی نمایید:
ــب  ــرد )نص ــام گی ــکان انج ــی نی ــات طالی ــص خدم ــرد متخص ــط ف ــد توس ــب بای •  نص

ــد(. ــه نمایی ــوکار را مالحظ ت
•  قطعــات بســته بنــدی )کیســه های پالســتیکی، فــوم پلــی اســتایرن و غیــره( بایــد دور 

از دســترس کــودکان قــرار گیــرد تــا از خطــرات محتمــل جلوگیــری شــود.
ــد  ــر برس ــا کمت ــه C°0 ی ــا ب ــای آنه ــت دم ــن اس ــه ممک ــی ک ــتگاه را در اتاق های •  دس
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قــرار ندهیــد )ممکــن اســت آب موجــود در دســتگاه یــخ زده و باعــث ایجــاد آســیب 
شــود(

ــتورالعمل های  ــه دس ــه ب ــا توج ــختی آب را ب ــن س ــان ممک ــریع ترین زم ــد در س •  بای
ــد. ــم نمایی موجــود در بخــش " تنظیمــات ســختی آب" تنظی

اتصال دستگاه

خطر!

ــر نشــان داده در صفحــه مشــخصات  ــا مقادی ــرق ب ــع ب ــاژ منب ــد کــه ولت بررســی نمایی
دســتگاه یکســان می باشــد. ســیم ارت دســتگاه را متصــل کــرده و ســوکت را بــه درســتی 

بــا حداقــل جریــان 10A نصــب نماییــد.
اگــر پریــز بــرق بــا دوشــاخه بــرق دســتگاه مطابــق نیســت، ســوکت را بــا نــوع مناســب 

توســط افــراد متخصــص تعویــض نماییــد. 
جهــت مطابقــت بــا قوانیــن ایمنــی، یــک محافــظ یــا ترانــس بــا حداقــل فاصلــه تمــاس 3 

میلی متــر بایــد نصــب گــردد.
از چند راهی یا سیم رابط استفاده نکنید.

بــرای آمــوزش اســتفاده صحیــح از دســتگاه، ابتــدا دســتورالعمل های موجــود در 
پاراگراف هــای زیــر را انجــام دهیــد.

مهم! 

منبع برق لوازم ایمنی قطع کننده باید مطابق با قوانین نصب کشور خود باشد.

ــای  ــودکار لوله ه ــورت خ ــه ص ــای )6A( ب ــود، المپ ه ــن می ش ــتگاه روش ــه دس هنگامیک
ــا زمانیکــه دســتگاه خامــوش شــود المپ هــا  خــروج و ســینی فــر را روشــن می کنــد. ت

ــد.  ــن می مانن روش
هنگامیکه قهوه، بخار یا آب داغ آماده می شود فن خنک کننده شروع به کار می نماید. 

در پایـان عملکرد، فن خنک کننده روشن مـانده تـا از تشکیـل قطرات حـاصل از میعـان 
درون کابینت جلوگیری نماید. پس از چند دقیقه به صورت خودکار خاموش خواهد شد. 

چراغ خودکار سینی فنجان
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توجه!

حتــی اگــر دســتگاه را بــا چرخانــدن ولــوم  )7A( بــه چــپ یــا راســت خامــوش نماییــد، 
ایــن چرخــه کار خــود را تکمیــل خواهــد کــرد.

مستقیم به چراغ ها نگاه نکنید و از ابزارهای نوری نیز استفاده نکنید.

حداقل ابعاد مورد نیاز برای نصب صحیح دستگاه را ایجاد نمایید. 
ــا  ــواری ب ــه دی ــد محکــم ب ــک ســتون نصــب شــده و ســتون بای ــد در ی قهــوه ســاز بای

ــد.  ــده باش ــل ش ــازار متص ــود در ب ــای موج طاقچه ه
مهم: 

•  تمــام اعمــال نصــب و تعمیــرات بایــد زمانــی انجــام شــود کــه دســتگاه از بــرق جــدا 
شــده باشــد. 

مهم! 

نصب توکار

کــه  آشــپزخانه ای  لــوازم    •

در تمــاس مســتقیم بــا ایــن 
ــد در  ــد بای ــرار دارن ــتگاه ق دس
 )65 °C برابــر حــرارت )حداقــل

ــند. ــاوم باش مق
تهویــه  از  اطمینــان  بــرای    •

درســت،  فاصلــه ای در کــف 
کابینــت ایجــاد کنیــد )ابعــاد 
موجــود در تصاویــر را مالحظــه 

نماییــد(.
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ریل ها را در دیواره های کابینت مانند تصویر نشان داده شده قرار دهید.
با پیچ ها آن را ثابت کرده سپس کامال خارج نمایید. 

ــطح  ــود، از س ــب ش ــر 500 وات( نص ــن )حداکث ــرم ک ــوی گ ــاز روی کش ــر قهوه س اگ
ــن  ــد. در ای ــتفاده نمایی ــا اس ــری ریل ه ــل قرارگی ــوان مح ــه عن ــتگاه ب ــن دس ــی ای باالی

ــت.  ــد داش ــود نخواه ــا وج ــاالی ریل ه ــی در ب ــت، فضای حال
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ســیم بــرق را بــا گیــره ثابــت کنیــد 
ــردن  ــارج ک ــا خ ــگام وارد ی ــا هن ت
دســتگاه، درهــم نپیچــد. طول ســیم 
بــرق بایــد بــه میــزان کافــی بلنــد 
ــرای  ــد ب ــتگاه بتوان ــا دس ــد ت باش
ــه  ــوه ب ــه قه ــزن دان ــردن مخ پر ک

ــود. ــارج ش ــت خ ــی از کابین راحت
دستگاه مطابق با قوانین باید به سیستم ارت متصل گردد.

ــا دســتورالعمل های  ــق ب ــرق حرفــه ای مطاب ــد توســط تکنســین ب اتصــاالت الکتریکــی بای
خدمــات طالیــی نیــکان و قوانیــن نصــب موجــود در کشــور انجــام گیــرد.

پریز برق باید در دسترس باشد.

و  داده  قــرار  ریل هــا  روی  را  دســتگاه 
ــتی  ــه درس ــا ب ــه پین ه ــوید ک ــن ش مطمئ
ــپس  ــد. س ــرار گرفته ان ــود ق ــل خ در مح
ــد. ــت کنی ــود ثاب ــای موج ــا پیچ ه آن را ب

توســط  را  دســتگاه  نیــاز،  صــورت  در 
قــرار دادن فاصلــه دهنده هــای موجــود 
در زیــر یــا دیواره هــای محافــظ تــراز 

نماییــد.
استفاده از دستگاه برای اولین مرتبه

• بــرای آزمایش هــای کارخانــه ای دســتگاه از قهــوه اســتفاده شــده اســت و ایــن کامــال 
ــده باشــد. در هــر صــورت  ــی مان ــوه در آســیاب باق ــاری از قه ــه آث ــی اســت ک طبیع

ــد. ــو می باش ــما ن ــتگاه ش ــه دس ــود ک ــن می ش تضمی
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ــام  ــا پیغ ــد ت ــان دســتگاه، منتظــر بمانی ــم زب ــرای تنظی 2. ب
تاییــد بــا عبــارت ”press ok to install English” نمایــش 
)B9( ok داده شــود. پــس از ظاهر شــدن پیغــام، دکمــه

)تصویــر 1( را بــه مــدت حداقــل 3 ثانیــه فشــار دهیــد تــا 
ــام  ــارت ”English installed” ظاهــر گــردد. دســتگاه پیغ عب
ــد.  ــان می ده ــی نش ــان انگلیس ــه زب ــات را ب ــد تنظیم تایی
اگــر بــه صــورت ســهوی زبــان اشــتباهی را بــرای دســتگاه 

انتخــاب کردیــد، بــرای انتخــاب زبــان صحیــح مراحــل موجــود در بخــش ” تغییــر زبــان” 
ــد: ــام دهی ــتگاه را انج ــط دس ــان داده توس ــتورالعمل های نش ــد. دس ــام دهی را انج

ــا  ــام پر کــردن مخــزن را ب ــه دســتگاه پیغ ــس از 5 ثانی 3. پ
عبــارت ”FILL TANK” نشــان می دهــد. بــرای پر کــردن 
مخــزن آب، آن را خــارج کــرده )تصویــر2( ، آبکشــی و بــا 
آب تمیــز پــر نماییــد. مخــزن را در جــای خــود قــرار داده 

ــه داخــل فشــار دهیــد. ــی کــه می شــود آن را ب ــا جای و ت

4. یک فنجان در زیر کاپوچینوساز قرار دهید)تصویر 3(.
دستگاه برای تایید آب داغ عبارت ”hot water press ok” را 

نشان می دهد.
ــد  ــس از چن ــار داده و پ ــر1( را فش ــه B9( ok( )تصوی دکم
ثانیــه کمــی آب از نــازِل آب خــارج می شــود. ) خــروج آن 

ــود.( ــف می ش ــودکار متوق ــورت خ ــه ص ب

• در ســریع ترین زمــان ممکــن بایــد ســختی آب را بــا پیــروی از مراحــل موجــود در 
بخــش " تنظیمــات ســختی آب" تنظیــم نماییــد.

1. دســتگاه را بــه منبــع بــرق وصــل کــرده و کلیــد اصلــی )A23( را فشــار دهیــد. بایــد 
زبــان مــورد نیــاز را انتخــاب نماییــد:
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 TURNING OFF…PLEASE” ــارت ــه صــورت عب ــارت خامــوش شــدن را ب 5. دســتگاه عب
ــود. ــوش می ش ــان داده و خام WAIT” نش

جهــت جلوگیــری از خرابــی، هرگــز از قهــوه خــرد، قهــوه خشــک منجمــد، قهــوه کاراملی 
شــده یــا مــوارد دیگــری کــه باعــث آســیب دســتگاه می شــوند اســتفاده نکنیــد.

حال قهوه ساز برای استفاده معمولی آماده است.

6. دســتگاه را بــا اســتفاده از دســتگیره ها بیــرون کشــیده و 
خــارج نماییــد )تصویــر4(. درپــوش را بــاز کــرده و مخــزن 
ــر نماییــد، ســپس درپــوش را بســته و  ــه قهــوه پ ــا دان را ب

دســتگاه را بــه داخــل هــل دهیــد.

هــر زمان کــه قهوه ســاز بــا اســتفاده از کلیــد اصلــی 
"عیب یابــی  رونــد  دســتگاه  می شــود،  روشــن   )A23(
خــودکار" را انجــام داده و ســپس خامــوش می شــود. 
بــرای روشــن کردن مجــدد، ولــوم  )A7( را )بــه ســمت 

ــر 5(. ــد )تصوی ــپ( بچرخانی ــا چ ــت ی راس

نصب فیلتر
ــورد  ــت آب م ــا کیفی ــند ت ــختی گیر آب می باش ــر س ــک فیلت ــا دارای ی ــی از مدل ه برخ

هنــگام اســتفاده از دســتگاه بــرای اولیــن بــار، 4/5 فنجــان قهــوه و 4/5 کاپوچینــو بایــد 
درســت کنیــد تــا دســتگاه قهــوه رضایــت بخشــی را تهیــه نمایــد. 

توجه!

مهم! 

توجه!
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را   2۸ )تصویــر  کشــیده  را  تاریــخ  نشــانگر  عالمــت   .1
ــا مــاه مــورد نظــر نشــان داده شــود. مالحظــه نماییــد( ت

توجــه! اگــر از دســتگاه بــه صــورت معمــول و رایــج 
اســتفاده شــود، فیلتــر در حــدود 2 مــاه کار می کنــد. 
اگــر قهــوه ســاز دارای فیلتــر نصــب شــده بــدون اســتفاده 

ــرد.  ــد ک ــه کار خواه ــر 3 هفت ــد، حداکث بمان
2. فیلتــر را در مخــزن آب )A12( قــرار داده و تــا زمانیکــه 
بــه کــف مخــزن برســد آن را فشــار دهیــد )تصویــر 2۸ را 

مالحظــه نماییــد(.

3. مخزن را پر کرده و آن را در قهوه ساز قرار دهید.
4. کاپوچینــو ســاز )A10( را بــه ســمت بیــرون چرخانــده و یــک ظــرف در زیــر آن قــرار 

دهیــد )حداقــل ظرفیــت 100 میلی لیتــر(.
توجه! هنگام نصب فیلتر باید به دستگاه اطالع دهید.

5. دکمه B6( MENU( را فشار دهید تا وارد منو گردید. 
 ”INSTAL FILTER” را فشــار داده تــا زمانیکــه نصــب فیلتــر بــا عبــارت )B7( NEXT دکمــه

نشــان داده شــود.
6. دکمه B9( OK( را فشار دهید.

۷. تهیه آب داغ با عبارت ”HOT WATER PRESS OK” نشان داده می شود.
.)B9( را فشار دهید OK ۸. دکمه

دســتگاه شــروع بــه ریختــن آب داغ کــرده و پیغــام ”PLEASE WAIT” نشــان داده 
می شــود، کمــی منتظــر بمانیــد. 

پــس از اینکــه خــروج آب داغ متوقــف شــد، دســتگاه بــه صــورت خــودکار بــه شــرایط 
ــردد. ــر می گ ــه کار" ب ــاده ب "آم

اســتفاده را بهبــود بخشــیده و طــول عمــر دســتگاه را افزایــش دهنــد.
برای نصب، مراحل زیر را انجام دهید:
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تعویض فیلتر ) " تنظیم فیلتر"(
بــا نمایــش عبــارت ”REPLACE FILTER” یــا پــس از گذشــت 2 مــاه از اســتفاده )نشــانگر 

تاریــخ را مالحظــه نماییــد(، فیلتــر بایــد تعویــض گــردد:

1. فیلتر قدیمی را خارج کنید.
2. فیلتر جدید را از بسته بندی خارج نمایید.

3. عالمــت نشــانگر تاریــخ )تصویــر 2۸ را مالحظــه نماییــد( 
را کشــیده تــا مــاه مــورد نظــر نشــان داده شــود. ) فیلتــر 

ــد(. ــاه کار می کن ــدود 2 م در ح
ــه  ــه ب ــا زمانیک ــرار داده و ت ــزن آب ق ــر را در مخ 4. فیلت
ــر 2۸ را  ــد )تصوی ــار دهی ــد آن را فش ــزن برس ــف مخ ک

ــد(. ــه نمایی مالحظ
5. مخزن آب را پر کرده و آن را در قهوه ساز قرار دهید.

6. کاپوچینــو ســاز را بــه ســمت بیــرون چرخانــده و یــک ظــرف در زیــر آن قــرار دهیــد 
)حداقــل ظرفیــت 100 میلی لیتــر(.

۷. دکمه B6( MENU( را فشار دهید تا وارد منو گردید. 
ــان  ــارت ”FILTER RESET NO” نش ــه عب ــا زمانیک ــار داده ت ــه B7( NEXT( را فش ۸. دکم

ــود. داده ش
 ”FILTER RESET YES” ــارت ــه عب ــا زمانیک ــد ت ــار دهی ــه B8( CHANGE( را فش ۹.  دکم

ــود. ــان داده ش نش
10.  دکمه B9( OK( را فشار دهید.

11. تهیه آب داغ با عبارت ”HOT WATER PRESS OK” نشان داده می شود.
12. دکمــه B9( OK( را مجــدد فشــار دهیــد . دســتگاه شــروع بــه خــروج آب داغ کرده و  
پیغــام ” PLEASE WAIT” ظاهــر می شــود. کمــی منتظــر بمانیــد. پــس از توقــف خــروج 

آب داغ، دســتگاه بــه صــورت خــودکار بــه شــرایط "آمــاده بــه کار" بر می گــردد.



19

C
O

F
F

E
E

 M
A

C
H

IN
E

خارج کردن فیلتر
اگــر می خواهیــد بــدون فیلتــر از دســتگاه اســتفاده نماییــد، بایــد آن را خــارج کــرده و 

بــه روش زیــر برداشــتن آن را بــه دســتگاه اطــالع دهیــد :
1. دکمه B6( MENU( را برای وارد شدن به منو فشار دهید. 

ــان  ــارت ”UNINSTAL FILTER” نش ــه عب ــا زمانیک ــار داده ت ــه B7( NEXT( را فش 2. دکم
ــود. داده ش

3. دکمــه B9( OK( را فشــار دهیــد. دســتگاه بــه صــورت خــودکار بــه شــرایط "آمــاده 
ــردد. ــر می گ ــه کار" ب ب

روشن کردن و گرم نمودن
ــام  ــودکار انج ــورت خ ــه ص ــش ب ــود، پیش گرمای ــن می ش ــتگاه روش ــه دس ــر زمان ک ه
شــده و چرخــه آبکشــی متوقــف نخواهــد شــد. پــس از اتمــام ایــن چرخــه دســتگاه بــرای 

ــاده می شــود. اســتفاده آم
ــارج  ــوه خ ــروج قه ــای خ ــی آب داغ از لوله ه ــی، کم ــگام آبکش ــوختگی! در هن ــر س خط

ــد. ــودداری نمایی ــده خ ــیده ش ــا آب پاش ــاس ب ــود. از تم می ش
بــرای روشــن کردن دســتگاه، ولــوم  )A7( را بــه چــپ یــا راســت بچرخانیــد )تصویــر 
5(. پــس از گرم شــدن پیغــام آبکشــی بــه صــورت ”RISING PLEASE WAIT” نشــان داده 
می شــود. همزمــان بــا گرم شــدن بویلــر، دســتگاه مــدار داخلــی را توســط جریــان آب 

ــد.  ــرم می کن داغ گ
با نمایش ”READY STANDARED TASTE” دستگاه به دمای مناسب رسیده است.

تهیه قهوه با استفاده از دانه قهوه

1. دســتگاه روی طعــم اســتاندارد قهــوه تنظیــم شــده 
ــیار  ــورت بس ــه ص ــوه را ب ــت قه ــد غلظ ــت. می توانی اس
رقیــق، رقیــق، غلیــظ یــا بســیار غلیــظ انتخــاب نماییــد. برای 
انتخــاب قهــوه مــورد نظــر دکمــه  )B2( )تصویــر6( را 

ــود. ــش داده می ش ــوه نمای ــم قه ــد. طع ــار دهی فش
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2. 1 فنجــان بــرای یــک قهــوه )تصویــر ۷( یــا 2 فنجــان بــرای 
2 قهــوه )تصویــر۸( را زیــر لولــه خروجــی قهــوه قــرار 
ــا  ــه را ت ــا خامــه بیشــتر، لول ــرای داشــتن قهــوه ای ب ــد. ب دهی
ــر۹( ــد. )تصوی ــن آوری ــه فنجــان پایی ــمت ب ــن قس نزدیک تری

ــوه  ــرای قه ــه  )B3(  ، ب ــم دکم ــوه ک ــه قه ــرای تهی 3. ب
ــه   ــاد دکم ــوه زی ــرای قه ــه  )B4( و ب ــتاندارد دکم اس
)B5( را فشــار دهیــد )تصویــر10(. بــرای تهیــه 2 عــدد قهــوه، 

ــه( ــد. )در 2 ثانی ــار دهی ــر را فش ــه دو براب دکم
بــرای تغییــر مقــدار قهــوه ای که دســتگاه بــه صورت خــودکار 
درون فنجــان می ریــزد، مراحــل توضیــح داده در بخــش 
ــد. حــال دســتگاه دانه هــا را آســیاب  بعــدی را مالحظــه نمایی
کــرده و شــروع بــه ریختــن قهــوه درون فنجــان می نمایــد. 

هنگامیکــه مقــدار تنظیــم شــده داخــل لیــوان ریخــت، دســتگاه 
بــه صــورت خــودکار خــروج قهــوه را متوقــف کــرده و پــودر 
ــزد. ــر می ری قهــوه ی اســتفاده شــده را درون مخــزن تفاله گی

4. پــس از چنــد ثانیــه، پیغــام آمــاده بــه کار بــودن روی صفحه، 
ــه  ــری تهی ــوه ی دیگ ــد قه ــش داده شــده و شــما می توانی نمای

 . یید نما

ــپ  ــه چ ــوم  )A7( را ب ــتگاه، ول ــردن دس ــرای خاموش ک 5. ب
ــدن،  ــش از خاموش ش ــر 5(. پی ــد )تصوی ــت بچرخانی ــا راس ی
دســتگاه یــک چرخــه آبکشــی خــودکار را انجــام خواهــد شــد 
)کمــی آب داغ از لوله هــا عبــور داده و در ســینی چکه گیــِر 
ــوختگی  ــا از س ــید ت ــب باش ــد. مراق ــع آوری می کن ــر جم زی

ــردد. ــری گ جلوگی
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نکتــه2: اگــر قهــوه خیلــی ســریع خــارج می شــود و خامــه آن رضایــت بخــش نیســت، 
ــک کلیــک درخــالف عقربه هــای ســاعت  ــر11( را ی ــم آســیاب )A17( )تصوی ــوم تنظی ول

بچرخانیــد )" تنظیــم آســیاب قهــوه" را مالحظــه نماییــد(.
از چرخانــدن بیــش از حــد ولــوم تنظیم کننــده آســیاب خــودداری نماییــد در غیــر ایــن 

صــورت هنــگام انتخــاب 2 فنجــان، خــروج قهــوه بــه صــورت چکــه می باشــد.
نکته3: نکاتی برای قهوه داغ تر:

ــا  ــود ی ــه ب ــورت چک ــه ص ــوه ب ــزش قه ــر ری ــه 1: اگ نکت
 )A17( ــیاب ــم آس ــوم تنظی ــد، ول ــده باش ــع ش ــال قط کام
)تصویــر11( را بــا یــک کلیــک بــه ســمت عقربه هــای 
ــه  ــوه" را مالحظ ــیاب قه ــم آس ــد )"تنظی ــاعت بچرخانی س
نماییــد(. تــا زمانیکــه قهــوه مــورد نظــر شــما را تهیــه کنــد 

ــد. ــه دهی ــک را ادام کلی

ــوه  ــد قه ــر می خواهی ــتگاه، اگ ــن کردن دس ــگام روش •  هن
کــم درســت نماییــد )کمتــر از 60 ســی ســی( بــرای پیــش 
ــد.  ــی کنی ــا آب داغ آبکش ــا را ب ــا آنه ــش فنجان ه گرمای
ــش از 2/3  ــده بی ــه ش ــِی تهی ــوه قبل ــه قه ــر از زمانیک اگ
دقیقــه گذشــته اســت، پیــش از درخواســت قهــوه ای دیگــر، 
ــش  ــه  )B8( پیش گرمای ــار دکم ــا فش ــه را ب ــد لول بای

ــر 12(. ــد )تصوی دهی
آب بــه داخــل ســینی چکه گیــر قــرار گرفتــه در زیــر ریختــه یــا بــه نوبــت از ایــن آب 
بــرای پــر کــردن )و ســپس خالــی کــردن( فنجــان قهــوه اســتفاده کــرده و بنابرایــن آن 

ــد.  ــش می ده ــش گرمای را پی
•  بــدون پیــش گرمایــش، از فنجان هــای بســیار نــازک اســتفاده نکنیــد. ایــن فنجان هــا 

گرمــای بســیار زیــادی را جــذب خواهنــد نمــود.
•  فنجان ها را با استفاده از آبکشی آنها توسط آب داغ پیش گرمایش دهید.
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ــد   ــزِش آن را می توانی ــد، ری ــوه می باش ــه قه ــال تهی ــتگاه در ح ــه دس ــه4: هنگامیک نکت
هــر زمــان بــا فشــار دکمــه انتخــاب شــده قبلــی،  )B4(  ،)B3( یــا  )B5( متوقــف 

نماییــد. 
نکتــه 5: بالفاصلــه پــس از اتمــام خــروج قهــوه، بــرای افزایــش مقــدار قهــوه موجــود در 
فنجــان، تنهــا دکمــه قهــوه انتخــاب شــده قبلــی، )  ،   یــا  (  را فشــار دهیــد تــا 
ــا 3 ثانیــه پــس از تکمیــل خــروج  ــه میــزان مــورد نظــر برســید. ) ایــن عمــل بایــد ت ب

قهــوه انجــام گیــرد(
نکتــه 6: هنگامیکــه دســتگاه پر کــردن مخــزن را بــا عبــارت ”FILL TANK” نشــان می دهــد، 
بایــد مخــزن را بــا آب تمیــز پــر کنیــد در غیــر ایــن صــورت قهــوه ای از دســتگاه خــارج 
ــزن  ــی آب در مخ ــود کم ــان داده می ش ــام نش ــن پیغ ــه در ای ــر زمانیک ــود. ) اگ نمی ش

باشــد کامــال طبیعــی اســت(
نکته۷: پس از حدود 14 قهوه تک فنجان )یا ۷ قهـوه جفت( 
دسـتـگـاه عبـارت ”EMPTY GROUNDS CONTAINER” را 
نشان می دهد این پیغام بدین معناست که مخزن تفاله گیر 
پر شـده و بایـد خالی و تمیـز گـردد. تا زمـانیکـه مخـزن 
تفاله گیر تمیـز می شـود، دستگاه به نمایش این پیغام ادامه 
داده و در ایـن شرایط نمی تـوان قهوه ای درست کرد. ۷2 
ساعت پس از اولیـن قهوه پیغـام خالی کـردن مخزن نشان 
داده می شود حتی اگر هنوز پر نشده باشد. برای محاسبه 

صحیح ۷2 ساعت، دستگاه نباید با قرار دادن دکمه اصلی در 
 )A13(  موقعیت 0 خاموش شود. برای تمیز کردن ، با لوله

)تصویر 13( درب محظه لوازم در جلو دستگاه را باز کرده 
و سینی چکه گیر )A14( )تصویر14(، را خارج و آن را خالی 

و تمیز نمایید.
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هنــگام تمیز کــردن، همیشــه ســینی 
ــا از  ــر را کامــال خــارج نمــوده ت چکه گی
ــزن  ــتن مخ ــگام برداش ــادن آن هن افت
ــزن  ــد.  مخ ــری نمایی ــر جلوگی تفاله گی
تفالــه گیــر را خالــی کــرده و تمــام 
ــز  ــف را تمی ــده در ک ــی مان ــواد باق م

ــد.  نمایی

ــر  ــی اگ ــود، حت ــی ش ــد خال ــر بای ــزن تفاله گی ــر مخ ــینی چکه گی ــردن س ــگام خارج ک هن
کامــال پــر نشــده باشــد. عــدم انجــام ایــن کار باعــث می شــود تــا در زمــان تهیــه قهــوه 
بعــدی، مخــزن تفاله گیــر بیــش از حــد ظرفیــت پــر شــده و ماشــین را مســدود نمایــد.

نکتــه ۸: هرگــز زمانیکــه دســتگاه در حــال تهیــه و خــروج قهــوه می باشــد مخــزن آب را 
خــارج نکنیــد. اگــر برداشــته شــود، دســتگاه نمی توانــد قهــوه درســت کــرده و دســتگاه 
پیغــام ”GRAND TOO FINE ADJUST MILL AND PRESS OK” را بــه معنــای "قهــوه بســیار 
ــت  ــود. جه ــان داده می ش ــد" نش ــار دهی ــم و ok را فش ــیاب را تنظی ــده ، آس ــز ش ری
اســتفاده مجــدد از دســتگاه، دکمــه b9( ok( را فشــار داده و حــدود چنــد ثانیــه آب از 

ــو ســاز خــارج می شــود. کاپوچین

مهم! 

تغییر میزان قهوه در فنجان
دســتگاه بــه صــورت پیش فــرض انــواع قهــوه را بــه صــورت خــودکار و بــه شــکل زیــر 

ــد: ــه می کن تهی
•  قهوه کم هنگامیکه دکمه  )B3( فشار داده می شود.

•  قهوه استاندارد هنگامیکه دکمه )B4( فشار داده می شود.
•  قهــوه زیــاد هنگامیکــه دکمــه  )B5( فشــار داده می شــود. بــرای تغییــر ایــن 

ــد: ــل نمایی ــر عم ــه روش زی ــر، ب مقادی
ــا  ( را  ــد )  ،   ی ــر دهی ــد تغیی ــه می خواهی ــه میزانی ک ــوط ب ــه ی مرب •  دکم
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 program”( ــه مــدت 3 ثانیــه فشــار داده ســپس زمانیکــه پیغــام برنامه ریــزی مقــدار ب
quantity”( نشــان داده شــد و خــروج قهــوه شــروع گردیــد آن را رهــا کنیــد. 

•  هنگامیکــه قهــوه فنجــان بــه ســطح مــورد نظــر رســید همــان دکمــه را مجــدد فشــار 
داده تــا مقــدار جدیــد ذخیــره شــود.

ــا تنظیمــات جدیــد برنامه ریــزی شــده و پیغــام آمــاده بــه کار بــودن آن  •  دســتگاه ب
ــه صــورت کلمــه ”ready” نشــان داده می شــود. ب

تنظیم آسیاب قهوه
آســیاب قهــوه از پیــش در کارخانــه تعییــن شــده و نیــازی 

بــه تنظیــم ابتدایــی نــدارد.
ــد  ــه خواهی ــوه متوج ــد قه ــه چن ــس از تهی ــال، پ ــه هرح ب
ــته  ــیار آهس ــا بس ــریع ی ــیار س ــروج آن بس ــه خ ــد ک ش
می باشــد. ) ســرعت چکه کــردن( ، ایــن حالــت توســط 
ــر 11(  ــر A.17(  )تصوی ــوم تنظیم کننــده آســیاب )تصوی ول

می توانــد تنظیــم گــردد. 

ــک  ــتر، ی ــه بیش ــا خام ــوه ای ب ــته تر و قه ــروج آهس ــرای خ ب
ــد  ــاعت بچرخانی ــای س ــالف عقربه ه ــمت خ ــه س ــک ب کلی

) قهوه خرد شده ریز(.
ــک  ــک کلی ــه(، ی ــه صــورت چک ــه ب ــرای خــروج ســریع تر )ن ب

مهم! 

ــد  ــال کار می باش ــوه در ح ــیاب قه ــه آس ــد هنگامیک ــیاب بای ــده آس ــوم تنظیم کنن ول
ــود.  ــده ش چرخان

ــت(. ــده درش ــرد ش ــوه خ ــد ) قه ــاعت بچرخانی ــای س ــمت عقربه ه ــه س ب
ــال  ــن کام ــوه اســتفاده شــده اســت و بنابرای ــه ای دســتگاه، از قه )در آزمایشــات کارخان
طبیعــی اســت کــه اثــر قهــوه در آســیاب مانــده باشــد. ضمانــت می گــردد کــه دســتگاه 

ــد(. ــو می باش ن
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تهیه قهوه اسپرسو با قهوه خرد شده )به جای دانه قهوه(

•  جهــت انتخــاب عملکــرد قهــوه خــرد شــده دکمــه  
)B7( )تصویــر ۷( را فشــار دهیــد. ایــن دکمــه عملکــرد 

آســیاب قهــوه را غیرفعــال می نمایــد. 
.”ready pre-ground” :حال دستگاه پیغام زیر را نشان می دهد

ــه ســمت بیــرون  ــا اســتفاده از دســتگیره ها ب •  دســتگاه را ب
کشــیده و از جــای خــود خــارج نماییــد. 

ــوه خــرد  ــه قه ــک پیمان ــزی را برداشــته، ی ــوش مرک •  درپ
در قیــف بریزیــد )تصویــر 16(. دســتگاه را بــه روش توضیــح 
داده در بخــش "تهیــه قهــوه بــا اســتفاده از دانــه قهــوه" بــه 

داخــل فشــار دهیــد.
،)B3(  ــه ــک دکم ــار ی ــا فش ــا ب ــد تنه ــه: شــما می توانی نکت

ــد.  ــاده نمایی ــوه خــود را آم ــا  )B5( قه  )B4( ی
پس از استفاده از دستگاه با قهوه خرد شده، برای برگشت به 
 )B2(  تهیه قهوه با استفاده از دانه، با فشار مجدد دکمه

)تصویر 6( و فعال کردن آسیاب قهوه، عملکرد قهوه خرد 
شده را غیر فعال نمایید. 

نکتــه 1: هرگــز هنگامیکــه دســتگاه خامــوش اســت یــا زمانیکه 
امــکان پخــش درون دســتگاه وجــود دارد قهــوه خــرد شــده 

را متوقــف نکنیــد. 
نکتــه2: هرگــز بیشــتر از یــک پیمانــه اضافــه نکنیــد، در غیــر 

ایــن صــورت دســتگاه نمی توانــد قهــوه آمــاده کنــد همچنیــن قهــوه خــرد شــده نیــز 
ــره  ــورت قط ــه ص ــوه ب ــا قه ــرده ی ــف ک ــود، آن را کثی ــرده می ش ــتگاه فش درون دس

ــود. ــارج می ش ــره خ قط
ــری موجــود در  ــه اندازه گی ــوه از پیمان ــح قه ــزان صحی ــه 3: جهــت اضافه کــردن می نکت
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دســتگاه اســتفاده نماییــد.
ــتفاده  ــف اس ــده در قی ــرد ش ــوه خ ــا از قه ــو تنه ــازهای اسپرس ــرای قهوه س ــه4: ب نکت
نماییــد. هرگــز آن را بــا دانــه قهــوه، قهــوه خشــک، منجمــد یــا مــواد دیگــر کــه باعــث 

ــد. ــر نکنی ــود پ ــتگاه می ش ــه دس ــیب ب آس

نکتــه 5: اگــر بیــش از یــک پیمانــه قهــوه خــرد شــده 
ــک  ــا ی ــوه را ب ــف مســدود گــردد، قه اســتفاده شــود و قی
ــتگاه  ــپس دم آور و دس ــر 1۷( س ــار داده )تصوی ــو فش چاق
ــز  ــته و تمی ــردن دم آور" برداش ــش "تمیز ک ــق بخ را مطاب

ــد. نمایی

ــر آب  ــروج 200 میلی لیت ــرای خ ــتگاه ب ــرض دس ــش ف پی
ــد. ــودکار می باش ــورت خ ــه ص داغ ب

•  همیشــه از آمــاده بــه کار بــودن دســتگاه اطمینــان حاصــل 
 . یید نما

ــک  ــده و ی ــرون چرخان ــمت بی ــه س ــاز را ب ــو س •  کاپوچین
ــر3(. ــد )تصوی ــرار دهی ــر آن ق ــرف در زی ظ

•  دکمــه  )B9( )تصویــر 1( را فشــار دهیــد. آمــاده بودن 
ــارت ”HOT WATER PRESS OK” نشــان داده  ــا عب آب داغ ب

می شــود.
•  دکمــه OK را فشــار داده و آب داغ از کاپوچینــو ســاز 
بــه ظــرف موجــود در زیــر آن ریختــه می شــود. )در 
ــد.(.  ــه آب داغ بگیری ــتر از دو دقیق ــد بیش ــه نبای ــر مرتب ه
ــد.  ــار دهی ــه  )B9( را فش ــردن آن، دکم ــرای متوقف ک ب
ــه  ــید، ب ــده رس ــم ش ــزان آب داِغ تنظی ــه می ــه ب هنگامیک

ــود.  ــف می ش ــودکار متوق ــورت خ ص

تهیه آب داغ
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ــد.  ــز بچرخانی ــمت مرک ــه س ــاز )A10( را ب ــو س •  کاپوچین
ــر 3( )تصوی

ــک  ــه ی ــرای تهی ــیر ب ــرم ش ــدود 100 گ ــا ح ــرف را ب •  ظ
ــرار  ــاز ق ــر کاپوچینوس ــرده و آن را در زی ــو پر ک کاپوچین
ــته  ــاد داش ــه ی ــرف، ب ــدازه ظ ــاب ان ــگام انتخ ــد. هن دهی
ــه  ــود. ب ــر می ش ــه براب ــا س ــیر دو ی ــم ش ــه حج ــید ک باش
شــما پیشــنهاد می گــردد کــه از شــیر کــم چــرب بــا دمــای 

ــد. ــتفاده نمایی ــال اس یخچ
ــا  ــت ی ــه راس ــر 1۸( را )ب ــار  )A9( )تصوی ــوم بخ •  ول
ــه صــورت  ــردن بخــار ب ــارت تایید ک ــد. عب چــپ ( بچرخانی

”STEAM PRESS OK” نشــان داده می شــود. 
•  دکمه  B9( OK( را فشار دهید )تصویر 1(.

•  برای توقف بخار، ولوم بخار  )A9( را بچرخانید.
•  کاپوچینوســاز )A10( را در ظــرف شــیر قــرار دهیــد 
در  آمــده  بــاال  خــط  تــا  نماییــد  دقــت  )تصویــر1۹(. 
تصویــر 1۹  )در  نگیــرد.  قــرار  کاپوچینوســاز درون آن 

توســط یــک فلــش نشــان داده شــده(.
ــری  ــیر، ظاه ــه ش ــده و ب ــارج ش ــاز خ ــار از کاپوچینوس بخ
شــیر،  کــف  بــرای  می دهــد.  کــف دار  و  خامــه ای 
کاپوچینوســاز را در شــیر قــرار داده و ظــرف را بــه آرامــی 
بــا حرکاتــی بــه ســمت بــاال بچرخانیــد. ) نبایــد از بخــار در 

تهیه کاپوچینو ) استفاده از عملکرد بخار(

ــود.( ــتفاده نم ــه اس ــش از 2 دقیق ــه بی ــر مرتب ه
•  پــس از آمــاده شــدن کــف مــورد نظــر، تولیــد بخــار را بــا چرخانــدن ولــوم بخــار 

ــد. ــف نمایی  )A9( متوق
ــه  ــزرگ تهی ــی ب ــتفاده از لیوان های ــا اس ــاال ب ــده در ب ــات آم ــد توضیح ــوه را مانن •  قه



28

C
O

F
F

E
E

 M
A

C
H

IN
E

ــا کــف شــیر تهیــه شــده پــر کنیــد.   نماییــد. آنهــا را ب
کاپوچینو آماده است.

ــه کــف شــیر اضافــه  ــو ب ــودر کاکائ ــل کمــی پ آن را شــیرین کــرده و در صــورت تمای
نماییــد.

مهم: همیشه بالفاصله پس از استفاده سیستم کاپوچینو را تمیز نمایید.
برای این کار از روش زیر استفاده نمایید:

ــم  ــدار ک ــه مق ــت تخلی ــه B9( OK( را جه ــده و دکم ــار  )A9( را چرخان ــوم بخ •  ول
بخــار چنــد ثانیــه فشــار دهیــد. ایــن کار کاپوچینوســاز را از هــر شــیری خالــی می ســازد.

مهــم: بــرای اطمینــان از بهداشــت دســتگاه، بهتــر اســت ایــن کار را هــر مرتبــه پــس از 
تهیــه کاپوچینــو انجــام داده تــا مانــع از بــو گرفتــن شــیر باقی مانــده در مــدار شــوید.

ــک  ــاز خن ــا کاپوچینوس ــد ت ــر بمانی ــه منتظ ــد دقیق •  چن
ــه و  ــت گرفت ــم در دس ــرم آن را محک ــپس اه ــود. س ش
خــود کاپوچینوســاز را بــا دســت دیگر بــاز کنیــد آن را در 
جهــت عقربه هــای ســاعت چرخانــده و بــه ســمت پاییــن 

ــر20(. ــد. )تصوی ــارج نمایی خ
•  نــازل کاپوچینوســاز )A11( را بــا کشــیدن آن بــه ســمت 

پاییــن خــارج نماییــد. )تصویر21(.
•  کاپوچینو ساز و نازل را با آب داغ کامال بشویید. 

ــان داده در  ــوراخ نش ــر دو س ــه ه ــوید ک ــن ش •  مطمئ
تصویــر 22 مســدود نمی باشــند. در صــورت نیــاز، آن را 

بــا یــک ســنجاق تمیــز کنیــد.
ــاال  ــمت ب ــه س ــم ب ــرار داده و آن را محک ــازل را ق •  ن

بپیچانیــد. کاپوچینوســاز  درون 
•  کاپوچینوســاز را بــا فشــار بــه ســمت بــاال و چرخانــدن 
ــاره در جــای خــود قــرار  خــالف عقربه هــای ســاعت دوب

دهیــد.
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•  نــازل را قــرار داده و آن را محکــم بــه ســمت بــاال درون 
کاپوچینوســاز بپیچانیــد.

ــدن  ــاال و چرخان ــمت ب ــه س ــار ب ــا فش ــاز را ب •  کاپوچینوس

ــرار  ــود ق ــای خ ــاره در ج ــاعت دوب ــای س ــالف عقربه ه خ
ــد. دهی

تمیز کاری و نظافت
پیــش از انجــام هرگونــه نظافــت، اجــازه دهیــد تــا دســتگاه بــه طــور کامــل خنــک شــده 
و آن را از بــرق جــدا نماییــد. هرگــز قهوه ســاز را در آب غوطــه ور نکنیــد. ایــن دســتگاه، 
برقــی می باشــد. هرگــز از حالل هــا و مــواد شــویند ســاینده بــرای نظافــت قهــوه ســاز 
اســتفاده نکنیــد. یــک دســتمال نــرم و مرطــوب کافیســت. هرگــز هیــچ قســمتی از قهــوه 

ســاز را بــا ماشــین ظرفشــویی نشــویید. 
تمیز کردن قهوه ساز

قسمت های دستگاه که در ادامه آمده است باید به صورت مرتب تمیز گردند:
)A4( مخزن تفاله گیر قهوه  •

)A14( سینی چکه گیر  •
)A12( مخزن آب •

.)A10( و لوله های کاپوچینوساز )A11( نازل کاپوچینو ساز ، )A13( لوله خروجی قهوه  •
)A21( قیف قهوه خرد شده  •

•  درون دستگاه، پس از باز کردن درب لوازم)A2(  در دسترس می باشد.
)A5( دم آور  •

تمیز کردن مخزن تفاله گیر قهوه
مخــزن  می شــود  داده  نشــان   ”EMPTY GROUNDS CONTAIER” پیغــام  هنگامیکــه 

ــردد.  ــز گ ــی و تمی ــد خال ــر بای تفاله گی
ــه داده و  ــام را ادام ــش پیغ ــز می شــود دســتگاه نمای ــر تمی ــه مخــزن تفاله گی ــا زمانیک ت
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قــادر بــه تهیــه قهــوه نمی باشــد. 
برای تمیز کردن آن:

ــوازم )A2( را  ــه ل •  درب محفظ
ــرده  ــاز ک ــتگاه ب ــوی دس در جل
ــر  ــه گی ــینی چک ــر13( س )تصوی
)A14( )تصویــر 14( را خــارج و 

ــد.  ــز نمایی ــی و تمی آن را خال

مهم! 

•  مخــزن تفاله گیــر را خالــی کــرده و کامــال جهــت برداشــتن تمــام مــواد باقــی مانــده 
در کــف، آن را تمیــز نماییــد.

ــی و  ــد خال ــر بای ــینی چکه گی ــود، س ــارج ش ــان خ ــینی فنج ــانگر از س ــه نش ــش از اینک پی
ــز شــده باشــد.  تمی

تمیز کردن سینی چکه گیر

ــردد،  ــی نگ ــب خال ــور مرت ــه ط ــر ب ــینی چکه گی ــر س اگ
ــل  ــه داخ ــده و ب ــز ش ــا لبری ــت آب از لبه ه ــن اس ممک
ــد  ــرایط می توان ــن ش ــزد.  ای ــاز بری ــراف قهوه س ــا اط ی
ــینی  ــردد. س ــت گ ــتگاه و کابین ــه دس ــیب ب ــث آس باع
ــب  ــز( نص ــطح )قرم ــانگر س ــک نش ــط ی ــر توس چکه گی
ــود.  ــان داده ش ــود در آن نش ــطح آب موج ــا س ــده ت ش

) تصویــر24(.

مهم! 

اگــر ســینی چکه گیــر بــه طــور مرتــب خالــی نگــردد، ممکــن اســت آب از لبه هــا  لبریــز 
ــد باعــث آســیب  ــن شــرایط می توان ــا اطــراف قهوه ســاز بریزد. ای ــه داخــل ی شــده و ب
ــز(  ــطح )قرم ــانگر س ــک نش ــط ی ــر توس ــینی چکه گی ــردد. س ــت گ ــتگاه و کابین ــه دس ب

نصــب شــده تــا ســطح آب موجــود در آن نشــان داده شــود. ) تصویــر24(. 
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تمیز کردن مخزن آب
1. مخزن آب )A12( را مرتب با یک دستمال مرطوب و کمی مایع شستشو مالیم تمیز 

نمایید )حدود یک مرتبه در ماه( .
ــز کــرده و ســپس مخــزن آب را  ــع شستشــو،آن را تمی ــرای خارج شــدن تمــام مای 2. ب

کامــال آبکشــی نماییــد.
تمیزکردن لوله ها

ــا  ــفنج ی ــتفاده از اس ــا اس ــورت دوره ای و ب ــه ص ــوه )A13( را ب ــروج قه ــای خ 1. لوله ه
ــد. ــز نمایی پارچــه تمی

2. مرتب بررسی نمایید تا سوراخ های لوله قهوه مسدود نشده باشد.
در صورت نیاز، قهوه های ته نشین شده را با یک خالل دندان تمیز کنید. 

تمیز کردن قیف قهوه خرد شده

برای برداشتن سینی:
1.درب محفظه لوازم )A2( را باز کنید ) تصویر 13(.

2. سینی چکه گیر )A14( و مخزن تفاله گیر )A4( را خارج 
) A14 نمایید. )تصویر

3. سینی چکه گیر و مخزن تفاله گیر )A4( را خالی کرده و 
آنها را بشویید؛

 )A4( 4. سینی چکه گیر را کامال همراه با مخزن تفاله گیر
خارج نمایید.

5. درب لوازم را ببندید. 

بــه طــور مرتــب )حدود یــک مرتبــه در هــر ماه( بررســی 
نماییــد کــه قیــف قهــوه خرد شــده )A21( مســدود نشــده 
ــا  ــده را ب ــای ته نشین ش ــاز، قهوه ه ــورت نی ــد. در ص باش

یــک چاقــو خــارج نماییــد )تصویــر 1۷(.

ــی و  ــد خال ــر بای ــینی چکه گی ــود ، س ــارج ش ــان خ ــینی فنج ــانگر از س ــه نش ــش از اینک پی
تمیــز شــده باشــد. 
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خطر!

پیــش از انجــام هرگونــه نظافــت، دســتگاه بایــد بــا فشــار دکمــه اصلــی )A23( خامــوش 
و از بــرق جــدا شــده باشــد. 

هرگز قهوه ساز را در آب قرار ندهید.

ــرای برداشــتن دم  •  هنگامیکــه دســتگاه روشــن اســت دم آور )A5( را خــارج نکنیــد. ب
ــه قهــوه ســاز می گــردد.  ــد چراکــه باعــث آســیب ب آور از فشــار اســتفاده نکنی

•  دم آور )A5( باید حداقل یک مرتبه در ماه تمیز گردد.

ــاه(  ــر م ــه در ه ــک مرتب ــدود ی ــب )ح ــور مرت ــه ط 1. ب
ــد. در  ــف نباش ــتگاه کثی ــل دس ــه داخ ــد ک ــی نمایی بررس
ــو  ــک چاق ــا ی ــده را ب ــای ته نشین ش ــاز، قهوه ه ــورت نی ص

ــد. و اســفنج خــارج نمایی
ــا یــک جاروبرقــی تمیــز نماییــد  2. مــواد باقی مانــده را ب

) تصویــر 26(.
تمیز کردن دم آور

ــردن  ــت. "خاموش ک ــده اس ــوش ش ــتی خام ــه درس ــتگاه ب ــه دس ــوید ک ــن ش 1.مطمئ
ــد.  ــه نمایی ــتگاه" را مالحظ دس

مهم! 
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2. درب محفظه لوازم )A2( را باز نمایید )تصویر 13(.
3. سینی چکه گیر )A14( و مخزن تفاله گیر )تصویر 14( را بردارید.

4. دو دکمه قرمز آزاد سـازی )A14( را به داخل فشـار داده و همزمان دم آور را به 
بیرون بکشید. )تصویر 2۷(.

مهم! 

بــرای تمیز کــردن دم آور از مایــع شستشــو اســتفاده نکنیــد. ممکــن اســت روان کننــده 
ــدن دم  ــل استفاده ش ــف و غیرقاب ــث متوق ــرده و باع ــن ب ــتون را از بی ــود در پیس موج

آور گــردد. 
5. دم آور را به مدت 5 دقیقه در آب قرار داده سپس زیر شیر آن را آبکشی نمایید. 

ــای  ــی در ج ــده داخل ــدن درون نگهدارن ــا لغزان ــردن، دم آور )A5( ب ــس از تمیز ک 6. پ
ــد.  ــرار داده و در کــف آن را متصــل کنی خــود ق

• سپس  عالمت PUSH را کامال به داخل فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد.

اگر قرار دادن دم آور سخت است، باید ابتدا سمت راست آن را با فشار از داخل و باال 
همانند تصویر تنظیم نمایید.

توجه!
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۷. پــس از قــرار گرفتــن، مطمئــن شــوید کــه دو دکمــه 
ــده اند.  ــارج ش ــز خ قرم

در  را  تفاله گیــر  مخــزن  و   )A14( چکه گیــر  ســینی   .۸
ــد.  ــرار دهی ــود ق ــای خ ج

.)A2( ۹. درب محفظه لوازم را ببندید

تغییر و تنظیم منوی پارامترها
ــدن  ــه کار ش ــاده ب ــرای آم ــدن ب ــوم  )A7( و منتظر مان ــدن ول ــس از چرخان •  پ
ــا  ــل و عملکرده ــای ذی ــم پارامتره ــرای تنظی ــی ب ــوی داخل ــد از من ــتگاه، می توانی دس

ــد:  ــتفاده نمایی اس
•  ساعت

•  زمان شروع - 0:00
•  شروع خودکار - خیر
•  رسوب زدایی - خیر

•  دمای متوسط
•  خاموش شدن پس از 30 دقیقه

•  سختی آب - سطح 4
•  مقادیر پیش فرض - خیر

•  نصب/ برداشتن فیلتر
•  تنظیم مجدد فیلتر - خیر )اگر نصب شده است(

تنظیم ساعت
جهت تنظیم ساعت مراحل زیر را انجام دهید:

•  دکمــه B6( MENU( را فشــار دهیــد ســپس دکمــه NEXT )B7( را بــه صــورت مکــرر 
فشــار داده تــا دســتگاه عبــارت ســاعت را بــه صــورت "CLOCK…00:00 " نشــان دهــد.
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•  دکمه B8( CHANGE( را فشار دهید تا ساعت را تنظیم نمایید. 
•  )اگر دکمه CHANGE را فشرده نگه دارید زمان به سرعت تغییر می کند(.

•  دکمه B9( OK( را برای تایید بفشارید. 
•  جهــت خــارج شــدن از حالــت برنامه ریــزی دکمــه MENU یــا بــرای تغییــر 
ــت  ــده اس ــم ش ــودکار تنظی ــروع خ ــر ش ــد.  اگ ــار دهی ــر EXIT را فش ــای دیگ پارامتره
ــش  ــرای نمای ــه را ب ــک دکم ــد، ی ــه کار می باش ــاده ب ــت آم ــتگاه در حال ــه دس هنگامیک

ــد.  ــار دهی ــه فش ــدت 5 ثانی ــه م ــودکار  ب ــروع خ ــت ش عالم
تنظیم زمان شروع خودکار

ــاده  ــتفاده آم ــرای اس ــودکار ب ــورت خ ــه ص ــتگاه ب ــه دس ــی را ک ــرد، زمان ــن عملک ای
می نمایــد.  برنامه ریــزی  را  می شــود 

•  مطمئن شوید که ساعت دستگاه همانند توضیحات بخش قبل تنظیم شده است. 
ــاالی دکمــه روشــن می شــود( ســپس  •  دکمــه B6( MENU( را فشــار دهیــد )چــراغ ب
ــارت ”START TIME 00:00” را  ــتگاه عب ــا دس ــار داده ت ــرر فش ــهB7( EXIT( را مک دکم

نشــان دهــد.
•  دکمــه B8( CHANGE( را بــرای تنظیــم زمــاِن شــروع خــودکار فشــار دهیــد. )اگــر 

ــد(. ــر می کن ــا ســرعت تغیی ــان ب ــد زم ــه داری دکمــه CHANGE را نگ
•  دکمه B9( OK( را برای تایید فشار دهید. 

•  دکمــه NEXT را زده و دســتگاه پیغــام ”AUTO-START NO” را نشــان می دهــد. دکمــه 
 ”AUTO-START YES” را بــرای تنظیــم عملکــرد فشــار دهیــد ) دســتگاه عبــارت CHANGE

را نشــان می دهــد. 
•  دکمه OK را برای فعال کردن شروع خودکار فشار دهید. 

ــود،  ــم می ش ــودکار تنظی ــروِع خ ــاِن ش ــت و زم ــوش اس ــتگاه خام ــه دس ــه: هنگامیک نکت
ــردد. ــر می گ ــوش ظاه ــگِر خام ــان در نمایش ــار زم ــت  در کن عالم

ــر  ــرای تغیی ــه NEXT را ب ــا دکم ــه ی ــت برنام ــروج از حال ــرای خ ــه MENU را ب •  دکم
ــد.  ــار دهی ــر فش ــای دیگ پارامتره
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رسوب زدایی

پیــش از رســوب زدایــی، اطمینــان حاصــل نماییــد کــه فیلتــر ســختی گیر آب برداشــته 
شــده اســت.

تنها از رسوب زدایی استفاده نمایید که توسط خدمات طالیی نیکان پیشنهاد شده است.
ــوب  ــدم رس ــد. ع ــل می کن ــتگاه را باط ــت دس ــر ضمان ــوب زداهای دیگ ــتفاده از رس اس

ــد.  ــا توضیحــات آمــده، ضمانــت دســتگاه را باطــل می کن ــق ب ــی دســتگاه مطاب زدای
ــاد  ــث ایج ــوه باع ــه قه ــرای تهی ــده ب ــتفاده ش ــداوِم آِب اس ــی و م ــی طوالن حرارت ده

ــود.  ــتگاه می ش ــی دس ــدار داخل ــک در م آه
ــه  ــاز ب ــارت ”descale” نشــان داده می شــود دســتگاه نی ــا عب ــه رســوب زدایی ب هنگامیک

ــت.  ــد داش ــوب زدایی خواه رس
این کار را به روش زیر انجام دهید:

•  مطمئن باشید که دستگاه آماده بوده و فیلتر سختی گیر آب برداشته شده است.
•  دکمــه B6( menu( را فشــار دهیــد ســپس دکمــه NEXT )B7( را بــه تکــرار فشــارداده 

تــا دســتگاه عبــارت ”DESCALE NO” را نشــان دهــد.
•  دکمــه B8( CHANGE( را فشــار داده تــا برنامــه رســوب زدایی شــروع شــود. زمــان 
افــزودن رســوب زدا دســتگاه پیغــام ”ADD DESCALER PRESS OK” را نشــان می دهــد.

ــا روش  ــق ب ــوب زدا را مطاب ــری رس ــات بط ــرده و محتوی ــی ک ــزن آب را خال •  مخ

ــم ها  ــت و چش ــه پوس ــت ب ــن اس ــه ممک ــد ک ــیدهایی می باش ــامل اس ــوب زدا ش رس
ــاند. ــیب برس آس

ــوط  ــدارهای مرب ــوب زدا و هش ــته بندی رس ــدرج در بس ــی من ــدار های ایمن ــد هش بای
ــا پوســت و چشــم ها را مــد نظــر داشــته باشــید. ــه انجــام امــور پــس از تمــاس ب ب

مهم! 

مهم! 

توجه!
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ــپس آب را  ــه، س ــزن ریخت ــل مخ ــوب زدا، داخ ــته بندی رس ــده در بس ــح داده ش توضی
اضافــه نماییــد. هنــگام رســوب زدایی، از رســوب زدایی بــا همــان نــوع و برنــد موجــود 
)موجــود در خدمــات طالیــی نیــکان ( یــا رســوب زدای پیشــنهادی توســط خدمــات طالیــی 
نیــکان اســتفاده نماییــد. همیشــه از دســتورالعمل های روی بســته بنــدی پیــروی نماییــد. 

ــی  ــد. ظرف ــل نمایی ــازل متص ــه ن ــاز را ب ــو س •  کاپوچین
بــا حداقــل ظرفیــت 2 لیتــر در زیــر کاپوچینوســاز قــرار 

ــر 3(. ــد )تصوی دهی
•  دکمه OK را فشــار دهید. رســوب زدا از کاپوچینوســاز 

بــه ظــرف موجــود در زیــر آن می ریــزد.
عبـارت ”APPLIANCE IN DESCLE” ظـاهر شده و نشـان 

می دهد که دستگاه در حال رسوب زدایی می باشد. 
•  برنامــه رســوب زدایی بــه صــورت خــودکار، بــرای برداشــتن باقــی مانــده رســوبات 

از درون دســتگاه تعــدادی خروجــی و توقــف دارد.
•  پــس از حــدود 30 دقیقــه ، دســتگاه عبــارت ”RISING FILL TANK” را نشــان می دهــد 

کــه بایــد مخــزن پــر شــده را آبکشــی نماییــد. 
دســتگاه بایــد آبکشــی گــردد تــا تمــام باقی مانده هــای مــواد رســوب زدای موجــود در 

دســتگاه پــاک گــردد. مراحــل انجــام آن بــه صــورت زیــر می باشــد:
•  مخزن آب را خالی کرده، آن را آبکشی و با آِب تمیز پر نمایید. 

•  مخزن را در جای خود قرار دهید؛
•  ظرف پر را خالی کرده و در زیر کاپوچینوساز قرار دهید. 

•  دکمــه OK را فشــار دهیــد. آب داغ از لولــه کاپوچینــو ســاز بــه ظــرف موجــود در 
ــا کلمــه ”RISING” نشــان می دهــد. ــه و دســتگاه آبکشــی را ب ــر آن ریخت زی

 rising” ــی باشــد دســتگاه عبــارت آبکشــی را بــه صــورت •  هنگامیکــه مخــزن آب خال
complete press ok” نشــان می دهــد.

•  دکمه ok را فشار داده و دوباره مخزن آب را با آب تمیز پر نمایید. 
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•  حال برنامه رسوب زدایی تمام شده و دستگاه آماده تهیه مجدد قهوه می باشد. 
نکتــه: اگــر رســوب زدایی پیــش از تمــام شــدن و تکمیــل برنامــه قطــع شــود، دســتگاه 
ــد از  ــوب زدایی بای ــد رس ــاره رون ــان داده و دوب ــوب زدایی را نش ــام رس ــان پیغ همچن

ابتــدا انجــام گــردد.
مخزن آب را خالی کرده، با آب تمیز آبکشی و یک فنجان آب داغ تهیه نمایید.

مهم! 

عدم رسوب زدایی منظِم دستگاه، ضمانت آن را باطل می کند.
تغییر دمای قهوه

برای تغییر دمای قهوه، مراحل زیر را انجام دهید:
ــه تکــرار فشــار  •  دکمــه B6( MENU( را فشــار دهیــد ، ســپس دکمــه NEXT )B7( را ب
ــش  ــارت ”TEMPERATURE MEDIUM” نمای ــا عب ــط را ب ــای متوس ــتگاه دم ــا دس داده ت

دهــد. 
•   دکمه B8( CHANGE( را فشار داده تا دستگاه دمای مورد نظر قهوه را نشان دهد.

•  با فشار دکمه B9( OK( آن را تایید نمایید. 
ــرای  ــه NEXT را ب ــا دکم ــزی ی ــت برنامه ری ــروج از حال ــرای خ ــه MENU را ب •  دکم

ــد.  ــار دهی ــر فش ــای دیگ ــر پارامتره تغیی
تغییر مدت زمان روشن ماندن دستگاه

تنظیمــات دمــا بــه صــورت پیــش فــرض بــه گونــه ای می باشــد کــه 30 دقیقــه پــس از 
تهیــه آخریــن قهــوه بــه صــورت خــودکار خامــوش می شــود.  بــرای تغییــر ایــن فاصلــه 

زمانــی )حداکثــر 1۸0 دقیقــه(، مراحــل زیــر را انجــام دهیــد :
ــرار فشــار  ــه تک ــد ، ســپس دکمــه B7( NEXT( را ب •  دکمــه B6( MENU( را فشــار دهی
ــارت  ــن عب ــای ای ــش دهــد. معن ــارت ”OFF AFTER 30 MIN” را نمای ــا دســتگاه عب داده ت

ــد.  ــه" می باش ــس از 30 دقیق ــی پ "خاموش

•  دکمه B8( CHANGE( را فشار داده تا زمان روشن ماندن دستگاه را تغییر دهید.
•  با فشار دکمه B9( OK( آن را تایید نمایید. 
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ــرای  ــه NEXT را ب ــا دکم ــزی ی ــت برنامه ری ــروج از حال ــرای خ ــه MENU را ب •  دکم
ــد.  ــار دهی ــر فش ــای دیگ ــر پارامتره تغیی

تغییر سختی آب
پــس از اینکــه کار کــرد دســتگاه بــه زمــان محاســبه شــده ی تنظیــم کارخانــه، بــر اســاس 
حداکثــر میــزان رســوبات موجــود در آب مــورد اســتفاده، برســد پیغــام رســوب زدایی 

نمایــش داده می شــود.
در صــورت نیــاز بــا اســتفاده از برنامه ریــزی دســتگاه بــر اســاس آهــک واقعــی موجــود 
ــات رســوب زدایی  ــش و دفع ــان کار کــرد را افزای ــوان زم در آب مــورد اســتفاده، می ت

را کاهــش داد.
برای این کار به روش زیر عمل نمایید:

ــه مــدت  ــوار "تســت ســختی کل"   را از بســته بندی خــارج کــرده و آن را کامــال ب •  ن
چنــد ثانیــه داخــل آب بگذاریــد. ســپس آن را بیــرون آورده و حــدود 30 ثانیــه منتظــر 

بمانیــد ) تــا زمانیکــه تغییــر رنــگ داده و مربع هــای قرمــز رنــگ ایجــاد شــود(. 
•  دستگاه را با چرخاندن ولوم )A7( )تصویر5( روشن نمایید.

ــه  ــپس دکم ــد ، س ــار دهی ــه B6( MENU( را فش •  دکم
ــا دســتگاه ســختی آب  ــه تکــرار فشــار داده ت NEXT  را ب

ــد.  ــش ده ــارت ”WATER HARDNESS 4” نمای ــا عب 4 را ب
ــان  ــا زم ــار داده ت ــرار فش ــه تک •   دکمــه CHANGE را ب
ــت  ــوار تس ــود در ن ــای موج ــداد مربع هـ ــا تع ــق ب منطب
گـــردد. )بــرای مثـــال اگــر 3 مربع قرمز در نـــوار تســت 
وجــود دارد دکمـــه را تـــا زمانیکـــه عبـــارت ســختی گیر 
عــدد 3 را به صــورت ”WATER HARDNESS 3”  مشــخص 

کنــد فشــار دهیــد(.
•  با فشار دکمه B9( OK( آن را تایید نمایید. 

هشــدار  تــا  شــده  برنامه ریــزی  ســاز  قهــوه  حــال 
ــر اســاس ســختی واقعــی  ــاز ب رســوب زدایی را هنــگام نی
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ــد. ــان ده آب نش
تنظیم مجدد مقادیر پیش فرض

اگــر مقادیــر اصلــی و اولیــه را تغییــر داده ایــد می توانیــد بــه روش زیــر مجــدد مقادیــر 
پیــش فــرض را تنظیــم نمایید:

ــرار فشــار  ــه تک ــد ، ســپس دکمــه B7( NEXT( را ب •  دکمــه B6( MENU( را فشــار دهی
 ”RESET TO DEFULT NO” داده تــا دســتگاه عــدم تنظیمــات پیــش فــرض را بــا عبــارت

نمایــش دهــد. 
ــارت  ــا عب ــتگاه، ب ــرِض دس ــاِت پیش ف ــا تنظیم ــار داده ت ــه B8( CHANGE( را فش •  دکم

ــود.  ــش داده ش ”RESET TO DEFULT YES” نمای
•  با فشار دکمه B9( OK( تنظیم مجدد اعداد پیش فرض را تایید نمایید. 

•  حــال دســتگاه تنظیمــات پیش فــرض را مجــدد انجــام داده و آمــاده بــودن دســتگاه 
ــود. ــش داده می ش ــام ”READY” نمای ــا پیغ ب

تغییر زبان دستگاه
بــرای تغییــر زبــان دســتگاه دکمــه CHANGE را حداقــل 5 ثانیــه نگــه داریــد تــا دســتگاه 

پیغــام نصــب را بــا زبان هــای مختلــف نشــان دهــد. 
زبــان مــورد نظــر را هماننــد بخــش " اســتفاده از دســتگاه بــرای اولیــن مرتبــه" انتخــاب 

. یید نما
خاموش کردن دستگاه

ــه صــورت خــودکار  ــک چرخــه آبکشــی ب ــه دســتگاه خامــوش می شــود، ی هــر زمان ک
ــد. ــدن نمی باش ــل متوقف ش ــه قاب ــده ک ــام ش انج

خطــر ســوختگی! در زمــان آبکشــی، کمــی آب داغ از لولــه قهــوه بــه بیــرون می ریــزد. 
از تمــاس بــا قطــرات پاشــیده شــده آب خــودداری نماییــد. 

ــد.  ــا کار را بچرخانی ــاده ب ــت آم ــوم حال ــتگاه، ON/OFF/ ول ــردن دس ــرای خاموش ک ب
ــود.   ــوش می ش ــس از آن خام ــام داده و پ ــی را انج ــتگاه چرخه آبکش دس

خطر!
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توجه!

ــود در  ــه موج ــود دکم ــتفاده نمی ش ــی اس ــان معین ــدت زم ــرای م ــتگاه ب ــر از دس اگ
ــد. ــرار دهی ــت 0 ق ــتگاه را در موقعی ــت دس پش

ــه  ــد آن را ب ــه بای ــود بلک ــه ش ــی دور انداخت ــای خانگ ــا زباله ه ــد ب ــتگاه نبای ــن دس ای
ــل داد.  ــه تحوی ــک زبال ــت و تفکی ــاز بازیاف ــز مج مراک

.10A 50/60 حداکثرHz ~ 220 -240V :ولتاژ
توان ورودی: 1350 وات

فشار: 15 بار
ظرفیت مخزن آب: 1.۸ لیتر

اندازه طول × ارتفاع × عمق : 5۹5×455×3۹۸ میلی متر
وزن: 23 کیلوگرم

ــوازم در  ــه مــواد و ل ــوط ب ــن EC 2004/1۹35 مرب ــا قوانی ــق ب ــن دســتگاه مطاب  ای
ــد.   ــذا می باش ــا غ ــاس ب تم

مشخصات فنی

    دورانداختن

پیغام های نمایشگر

رفع مشکلدلیل احتمالیپیغام نمایشگر

FILL TANK )مخزن را پر 

کنید.(

•  مخزن آب خالی بوده 
یا به درستی در جای خود 

قرار نگرفته است.

•  مخزن آب را پر کرده 
و/یا آن را به درستی قرار 
داده و تا جایی که می شود 

آن را هل دهید .



42

C
O

F
F

E
E

 M
A

C
H

IN
E

رفع مشکلدلیل احتمالیپیغام نمایشگر

 GROUND TOO FINE

 SDJUST MILL alternating

with PRESS OK

قهوه خیلی ریز شده است 
آسیاب را تنظیم کنید 
 OK متناوب با فشار

•  قهوه خیلی ریز شده 
و قهوه به آرامی خارج 

می شود.

•  با وجود هوا در مدار 
هیدرولیک دستگاه 

نمی تواند قهوه درست 
کند.

•  ولوم تنظیم آسیاب 

را با یک کلیک در جهت 
عقربه های ساعت به 

سمت ۷ بچرخانید.
•  دکمه B9( ok( را 

فشار داده و آب از 
کاپوچینوساز خارج 

می شود.

EMPTY GROUNDS CON-

TAINER

خالی کردن مخزن تفاله گیر

 )A4( مخزن تفاله گیر  •
پر شده یا بیش از 3 روز 
از تهیه اولین قهوه شما 
گذشته است ) این کار 
جهت ضمانت بهداشت 

دستگاه می باشد(

• مخزن تفاله گیر را  خالی 
و تمیز نموده، سپس در 

جای خود قرار دهید.
مهم: هنگام برداشتن 

سینی چکه گیر، مخز تفاله 
باید خالی باشد حتی اگر 

کامال پر نشده باشد.
اگر اینکار انجام نشود، 
هنگام تهیه قهوه بعدی، 
مخزن تفاله گیر بیش از 
حد پر شده و دستگاه 

مسدود می شود.

INSERT GROUNDS CON-

TAINER مخزن تفاله گیر را 

قرار هید.

•  پس از تمیز کردن، 
مخزن تفاله گیر در جای 
خود قرار داده نشده 

است.

•  درب محفظه لوازم را 
باز کرده و مخزن تفاله را 

قرار دهید.
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رفع مشکلدلیل احتمالیپیغام نمایشگر

 ADD PRE-GROUND

COFFEE

اضافه کردن قهوه خرد شده

•  عملکرد "قهوه 
خرد شده"  بدون 

ریختن قهوه خرد در 
قیف انتخاب شده است.

•  قیف )A21( مسدود 
شده است.

•  دستگاه را بیرون آورده 
و قهوه خرد شده را در 

قیف بریزید.

•  مخزن را با کمک چاقو 
به روش توضیح داده در 
بخش " تمیز کردن قیف 

قهوه" خالی نمایید.

•  دستگاه باید DESCALE رسوب زدایی
رسوب زدایی شود.

•  روند رسوب زدایی در 
بخش "رسوب زدایی" 

توضیح داده شده و در 
سریع ترین زمان باید انجام 

گردد.

LESS COFFEE کم کردن 

قهوه

•  مقدار بسیار زیادی 
قهوه استفاده شده 

است.

•  تعدیل کننده طعم را 
انتخاب یا مقدار قهوه خرد 

شده را کاهش دهید. 
سپس قهوه را دوباره 

آماده کنید.

 FILL BEANS CONTAINER

پر کردن مخزن دانه قهوه
•  دانه قهوه به اتمام 

رسیده است.
•  مخزن دانه قهوه را پر 

نمایید.

INSERT IFUSER ASSEMBLY

قرار دادن دم آور

•  دم آور پس از 
تمیز کردن در جای خود 

قرار داده نشده است.

•  دم آور را همانند 
توضیحات " تمیز کردن دم 

آور" در جای خود قرار 
دهید.
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رفع مشکلدلیل احتمالیپیغام نمایشگر

CLOSE DOOR درب را 

ببندید.
•  درب محفظه لوازم 

باز است.
•  درب محفظه لوازم را 

ببندید.

GENERAL ALARM هشدار 

کلی
• درون دستگاه بسیار 

کثیف است.

• درون دستگاه را کامال 

همانند توضیحات بخش " 
نظافت و نگهداری" تمیز 

نمایید. اگر پس از آن 
پیغام هنوز وجود داشت، با 
خدمات طالیی نیکان تماس 

بگیرید.

REPLACE FILTER تعویض 

فیلتر

• فیلتر سختی گیر آب 
)A25( باید تعویض 

گردد.

•  باید به سرعت فیلتر 
را با روش های آمده در 

بخش "تعویض فیلتر" 
تعویض نمایید.

رفع مشکلدلیل احتمالیمشکل ایجاد شده

قهوه داغ نیست.

• فنجان ها پیش گرمایش 
نشده اند.

• 2/3 دقیقه از تهیه 
آخرین قهوه گذشته 
و دم آور خنک شده 

است.

•  فنجان ها را با آبکشی 
آنها توسط آِب داغ، گرم 

نمایید.
•  پیش از تهیه قهوه، دم 

آور را با فشار دکمه  
)B8( )تصویر12( گرم 

نمایید.

عیب یابی
در زیر لیست برخی از  مشکالت محتمل آورده شده است.

اگر مشکل با روش زیر قابل حل نبود با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.
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رفع مشکلدلیل احتمالیمشکل ایجاد شده

قهوه به میزان کافی خامه 
دار نمی باشد.

•  قهوه خیلی درشت 
می باشد

•  نوع قهوه انتخابی 
اشتباه می باشد.

•  هنگامیکه آسیاب قهوه 
در حال کار می باشد ولوم 
تنظیم کننده آسیاب را با 

یک کلیک در خالف جهت 
عقربه های ساعت به سمت 

1 بچرخانید )تصویر11(.
• از قهوه مخصوص 

قهوه ساز اسپرسو استفاده 
نمایید.

قهوه به آرامی خارج شده یا 
به صورت چکه می باشد.

•  قهوه خیلی آسیاب و 
ریز شده است.

•  هنگامیکه آسیاب قهوه 
در حال کار می باشد ولوم 

تنظیم کننده آسیاب را 
یک کلیک در خالف جهت 

عقربه های ساعت به سمت 
۷ بچرخانید )تصویر11(.

کلیک کردن را ادامه دهید 
تا زمانیکه خروج قهوه 

رضایت بخش باشد.
تاثیر آن پس از تهیه 2 
فنجان قهوه مشخص 

می گردد.
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رفع مشکلدلیل احتمالیمشکل ایجاد شده

خروج قهوه بسیار سریع 
می باشد.

قهوه بسیار درشت 
آسیاب شده است.

•  هنگامیکه آسیاب قهوه 
در حال کار می باشد ولوم 

تنظیم کننده آسیاب را 
یک کلیک در خالف جهت 

عقربه های ساعت به سمت 
1 بچرخانید )تصویر11(.
هنگامیکه 2 فنجان قهوه 

انتخاب کرده اید از 
چرخاندن بیش از حد 

ولوم تنظیم کننده آسیاب 
خودداری نمایید.

تاثیر آن پس از تهیه 2 
فنجان قهوه مشخص 

می گردد.

قهوه از یکی از لوله ها خارج 
نمی شود.

لوله ها مسدود شده اند.
• لوله ها را با استفاده 

از یک خالل دندان تمیز 
نمایید. )تصویر 23(

قهوه از لوله ها خارج نشده 
اما از اطراف درب محفظه 
لوازم )A2( بیرون می زند.

•  سوراخ های لوله ها 

با خاِک قهوه  ی 
خشک شده، مسدود       

شده اند.

•  هدایت کننده قهوه 

)A3( درون درب 
محفظه لوازم مسدود 
شده و قابل چرخیدن 

نمی باشد.

•  در صورت نیاز، تفاله 

قهوه را با یک خالل دندان ، 
اسفنج یا برس آشپزخانه ی 

سفت، خارج نمایید.

 )A3( هدایت کننده قهوه  •
به خصوص نزدیک لوال را 

کامال تمیز نمایید.
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روش های تهیه قهوه

رفع مشکلدلیل احتمالیمشکل ایجاد شده

از لوله ها به جای قهوه آب 
خارج می شود.

قهوه خرد شده ممکن 
است در قیف مسدود 

)A21( .شده باشد

•  قیف )A21( را با یک 
چنگال چوبی یا پالستیکی 
تمیز و داخل دستگاه را 

نظافت نمایید.

قهوه خرد شده
مواد الزم )6 نفر(:
1/2 لیتر قهوه داغ

100 گرم شکر قهوه ای 
روش تهیه:

قهــوه را در قابلمــه ریختــه، و بــه میــزان کافــی آب را اضافــه کــرده ، حــرارت دهیــد ، 
تــا بــه نقطــه جــوش برســد. بــه آهســتگی شــکر را اضافــه کــرده و آن را بچشــید تــا بــه 
شــیرینی مــورد نظــر برســد.پس از حــل شــدن شــکر آن را در لیوان هــای پایــه کوتــاه 

و ســنتی ســرو نماییــد.
EMPEROR قهوه
مواد الزم )3نفر(:

3 قهوه اسپرسو
3 زرده تخم مرغ

3 قاشق چای خوری شکر
300 میلی لیتر شیر

روش تهیه:
زرده ها ی تخم مرغ را با شکر هم بزنید.

شیر داغ و قهوه داغ را اضافه نمایید.
ــد. ــه نمایی ــواد اضاف ــه م ــی ب ــه آرام ــا ب ــم زده و در انته ــی ه ــه آرام ــیر را ب ــه: ش نکت
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ــد. ــکالتی می باش ــک ش ــا کی ــراه ب ــرو آن هم ــن س بهتری
قهوه دانمارکی

مواد الزم: 
6 عدد تخم مرغ

یک عدد پوست لیموی رنده شده
100 گرم شکر

3/4 لیتر قهوه غلیظ و سرد
روش تهیه:

ــه  ــه آن اضاف ــکر ب ــی ش ــپس کم ــرده س ــب ک ــو ترکی ــت لیم ــا پوس ــا را ب ــم مرغ ه تخ
نماییــد تــا تخــم مرغ هــا ســبک شــده و پــف کنــد. بــه آرامــی ترکیــب آب )بــه میــزان 
کافــی( و قهــوه را اضافــه کــرده و آن را هــم بزنیــد. آن را در فنجــان چایخــوری خنــک 

ــد. ــرد ســرو نمایی ــا لیوان هــای ِگ شــده ی
قهوه ایرلندی

مواد الزم )3 نفر(:
2 قاشق شکر
1 قاشق آب

۹ قاشق چایخوری خامه زده شده
4 فنجان قهوه داغ

روش تهیه:
ــه قهــوه داغ اضافــه نماییــد. آن را  آب را جوشــانده و شــکر را حــدود 1 دقیقــه بعــد ب
ترکیــب کــرده و در لیــوان بریزیــد. بــا احتیــاط خامــه را روی قهــوه بریزیــد )3 قاشــق 

چایخــوری در هــر لیــوان(.
نکته: خامه را به آرامی هم زده تا روی قهوه باقی بماند.

قهوه سربِت
مواد الزم )4نفر(

200 گرم شکر دانه ریز
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200 میلی لیتر قهوه اسپرسو
روش تهیه:

ــده و  ــربت در آم ــکل ش ــه ش ــا ب ــرده ت ــب ک ــم ترکی ــا ه ــکر را ب ــر آب و ش 1/2  لیت
ــا قهــوه  ــا خنــک شــود ســپس آن را ب ــد ت چنــد دقیقــه آن را بجوشــانید. منتظــر بمانی
ــا یــک ترکیــب یــک دســتی ایجــاد شــود ســپس  ترکیــب نماییــد. آن را صــاف کــرده ت
آن را در فریــزر قــرار دهیــد. تــا زمانیکــه بــه صــورت غلیــظ و دانــه دار در آیــد آن را 

هــم بزنیــد. 
قهوه سرد
مواد الزم :

4 قهوه اسپرسو
4 قاشق چایخوری شکر

12 تکه یخ
روش تهیه:

یــخ را خــرد کــرده و بــه قهــوه شــیرین شــده اضافــه نماییــد. آن را تــا زمانیکــه ترکیــب 
خامــه ای و کــف دار در آیــد بــا همــزن بزنیــد. 

نکتــه: آن را در  ســرعت پاییــن مخلــوط کــن ، مخلــوط نماییــد و در یــک لیوان شیشــه ای 
بریزید. 








