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CLC835MC :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: CLC835MC
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ــرده و آن را  ــه ک ــت مطالع ــه دق ــا را ب ــه راهنم ــاز، دفترچ ــتفاده از قهوه س ــش از اس پی
ــد.  ــه داری ــزد خــود نگ ــرای اســتفاده های بعــدی ن ب

ــاوت  ــتگاه متف ــای دس ــاس مدل ه ــر اس ــر ب ــده در تصاوی ــان داده ش ــی نش ــوازم جانب ل
ــد. ــته باش ــود نداش ــا وج ــی از مدل ه ــته بندی بعض ــت در بس ــن اس ــوده و ممک ب

ــه  ــت مطالع ــه دق ــا را ب ــه راهنم ــتگاه، دفترچ ــتفاده از دس ــب و اس ــش از نص  پی
ــارات  ــیب ها و خس ــر آس ــدی در براب ــه تعه ــکان هیچ گون ــی نی ــات طالی ــد. خدم نمایی
ــه  ــت. دفترچ ــد داش ــده نخواه ــر عه ــتگاه ب ــتباه از دس ــتفاده اش ــب و اس ــی از نص ناش
ــگام اســتفاده از قهوه ســاز  ــاز هن ــا در صــورت نی راهنمــا را در دســترس نگــه داشــته ت

ــد. ــه نمایی ــه آن مراجع ب
ایمنی کودکان و کاربران

هشدار! خطر خفگی، آسیب یا ناتوانی دائمی وجود دارد.
• این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده گردد.

• نظافت و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود .
• دستگاه و کابل برق آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
• کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا با دستگاه بازی نکنند.

ایمنی عمومی
ــت.  ــده اس ــی ش ــابه طراح ــای مش ــی و محیط ه ــتفاده ی خانگ ــرای اس ــتگاه ب ــن دس • ای

ــد: مانن
- کارمندان آشپزخانه فروشگاه ها، شرکت ها و محیط های کاری مشابه

- مزارع
- مشتریان هتل ها، مسافرخانه ها و دیگر مکان های اقامتی

- استراحتگاه ها
ــه بــرق وصــل شــود؛ احتمــال برق گرفتگــی غیــر  ــد ب • دســتگاه بــرای روشن شــدن بای
قابــل انــکار اســت. بنابرایــن هشــدار ایمنــی را بــه دقــت مطالعــه کــرده و انجــام دهیــد:

نکات ایمنی
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- هیچ گاه دستگاه یا برق را با دستان خیس و مرطوب لمس ننمایید.
ــن شــرایط  ــا در ای ــرار دارد، تنه ــرق در دســترس ق ــه خروجــی ب ــن شــوید ک - مطمئ

ــید. ــرق بکش ــتگاه را از ب ــد دس ــاز می توانی ــگام نی هن
- مطمئن شوید که المنت های الکتریکی، دوشاخه و سیم برق خشک باشند.

- هیچ گاه دستگاه را در آب قرار ندهید.
- در صــورت خرابــی ، دســتگاه را تعمیــر نکنیــد. بــا اســتفاده از کلیــد  on/off قهوه ســاز 

را خامــوش کــرده، ســیم آن را کشــیده و بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.
- هیــچ گاه ســیم بــرق را نزدیــک محل هــای داغ، لبه هــای تیــز یــا دیگــر لــوازم برنــده 

قــرار ندهیــد.
•  خطــر! ایــن دســتگاه آب داغ تولیــد کــرده و ممکــن اســت بخــار نیــز تشــکیل شــود. 
مواظــب باشــید تــا بــا آب داغ یــا بخــار آن تمــاس نداشــته باشــید. هنــگام اســتفاده از 
ــتفاده  ــرل اس ــای کنت ــا ولوم ه ــتگیره ی ــد.از دس ــس ننمایی ــطح داغ آن را لم ــتگاه س دس

نماییــد.
•  از لوازم حاوی مایعات، مشتعل شونده یا سایشی درون دستگاه استفاده نکنید.

•  لوازم جانبی دستگاه را تنها در کشو و محفظه مخصوص نگه داری نمایید.
ــرق  ــع ب ــد، منب ــتفاده نمایی ــتگاه اس ــد از دس ــر نمی خواهی ــی دیگ ــر دلیل ــه ه ــر ب •  اگ
ــتفاده  ــل اس ــرق آن غیرقاب ــیم ب ــه س ــد ک ــل نمایی ــان حاص ــرده و اطمین ــع ک آن را قط
ــد، خطــری  ــازی کنن ــا دســتگاه ب ــد ب ــق، اگــر کــودکان بخواهن ــن طری ــه ای می باشــد. ب

ــت.   ــد داش ــود نخواه وج
•  در صورت ترک خوردن شیشه جلوی دستگاه از آن استفاده نکنید.

نصب
•  هنگام نصب، سیم ارت باید به درستی مطابق با قوانین نصب شود.

•  پیــش از اتصــال دســتگاه، مشــخصات بــرق )ولتــاژ و فرکانــس( موجــود در برچســب 
ــان  ــات یکس ــر اطالع ــد. اگ ــی نمایی ــب بررس ــل نص ــرق مح ــع ب ــا منب ــخصات را ب مش
نیســتند، مشــکلی وجــود دارد. در صــورت مشــکوک بودن بــا تکنســین متخصــص بــرق 
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ــد. تمــاس بگیری
•  سیســتم بــرق بایــد بــه یــک قطع کننــده بــا فاصلــه میــان اتصــاالت در تمــام قطب هــا 
ــه طــور کامــل قطــع  ــاد دســته بندی III ب ــاژ زی ــا در صــورت ولت مجهــز شــده باشــد ت

شــود. 
ــد در  ــب بای ــد از نص ــد بع ــتفاده می نمایی ــرق اس ــال ب ــرای اتص ــاخه ب ــر از دوش •  اگ

ــرد. ــرار گی ــترس ق دس
•  نصب و تعویض کابل تنها توسط افراد متخصص باید انجام گردد.

تنهــا در صــورت اتصــال ســیم ارت ایمنــی الکتریکــی دســتگاه ضمانــت می شــود. خدمــات 
طالیــی نیــکان هیچ گونــه تعهــدی در برابــر آســیب ها و خســارات ناشــی از عــدم نصــب 
، نصــب اشــتباه یــا نقــص در سیســتم محافظتــی نصــب )ماننــد برق گرفتگــی( بــر عهــده 

ــت. نخواهد داش
•  تنهــا از دســتگاهی اســتفاده نماییــد کــه کامــال بســته شــده و آمــاده اســتفاده 
ــی  ــزای الکتریک ــه اج ــر ب ــه کارب ــود ک ــت می ش ــورت ضمان ــن ص ــا در ای ــد. تنه می باش

ــدارد. ــی ن دسترس
•  هیــچ گاه قــاب دســتگاه را بــاز نکنیــد. تمــاس احتمالــی بــا اجــزای رســانای بــرق یــا تغییر 
بــه اجــزای الکتریکــی یــا مکانیکــی ممکــن اســت ایمنــی کاربــر را بــه خطــر انداختــه و بــه 

دســتگاه آســیب برساند.
•  نکته: برای اطالعات بیشتر با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

نظافت 
•  دستگاه را مرتب و با دقت تمیز نمایید.

•  از دســتگاه بخــار شــوی یــا لوازمــی بــا فشــار بــاال بــرای تمیز کــردن اســتفاده نکنیــد.
بخــار روی اجــزای الکتریکــی اثــر گذاشــته و باعــث یــک جریــان کوتــاه می شــود. فشــار 

بخــار در طوالنــی مــدت باعــث آســیب بــه ســطح دســتگاه و اجــزای آن می شــود.
•  نظافت و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود .

•  لطفا توضیحات قسمت “ نظافت و نگهداری” را مطالعه نمایید.
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•  ایــن دســتگاه بــرای تهیــه قهــوه اسپرســو و گرم کــردن نوشــیدنی ها طراحــی 
شده اســت. اســتفاده بــرای مــوارد دیگــر نادرســت و ممنــوع اســت. ایــن دســتگاه بــرای 
ــر  ــئولیتی در براب ــه مس ــکان هیچ گون ــی نی ــات طالی ــد. خدم ــاری نمی باش ــتفاده تج اس
هــر نــوع آســیب ناشــی از اســتفاده نادرســت از دســتگاه بــر عهــده نخواهــد داشــت. 
ایــن دســتگاه ممکــن اســت در بــاالی یــک فــر ســنتی نصــب شــود کــه در ایــن صــورت 
ــوان اســمی فــر نبایــد بیــش  ــاالی فــر بایــد قــرار داده شــود. )ت یــک خنک کننــده در ب

ــووات باشــد.( از 3 کیل

•  پیش از انجام هرگونه تعمیرات، اتصال دستگاه را از برق قطع نمایید.
ــط  ــد توس ــل، بای ــرات محتم ــری از خط ــت جلوگی ــیب دیده جه ــرق آس ــیم ب ــر س •  اگ

ــکان تعویــض گــردد. ــی نی ــا تکنســین خدمــات طالی تولیدکننــده ی
ــه یکــی از  ــن کار ب ــرای ای ــد. ب ــرق جــدا نمایی ــر دســتگاه را از ب ــگام نصــب و تعمی •  هن

ــد: ــر عمــل نمایی روش هــای زی
- فیوز صفحه کلید/ محافظ یا ترانس باید قطع شود.

- دوشاخه را از سوکت جدا نمایید. برای این کار دوشاخه را بکشید نه سیم برق.
ــاز  ــین مج ــط تکنس ــد توس ــی، بای ــزای الکتریک ــوص اج ــه خص ــتگاه، ب ــرات دس •  تعمی
ــدی در  ــه تعه ــچ گون ــکان هی ــی نی ــات طالی ــود. خدم ــام ش ــکان انج ــی نی ــات طالی خدم
ــده  ــر عه ــاز ب ــراد غیر مج ــط اف ــر توس ــی از تعمی ــارات ناش ــیب ها و خس ــر آس براب

ــت. ــد داش نخواه
•  در زمــان ضمانــت دســتگاه، تعمیــرات بایــد تنهــا توســط تکنســین های مجــاز خدمــات 
ــش  ــکالت پی ــر، مش ــراد دیگ ــط اف ــر توس ــورت تعمی ــود. در ص ــام ش ــکان انج ــی نی طالی

آمــده بعــدی شــامل ضمانــت نخواهــد شــد.

نگهداری

هدف استفاده
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معرفی دستگاه 

مشخصات: 

۱- دستگیره کپسول
۲- تنظیم کننده کپسول

3- خروجی بخار
4- نمایشگر/ صفحه کنترل

5-  عصاره گیر
۶- مخزن نگهدارنده

۷- مخزن کشویی

ــاع مختلــف می باشــد کــه  ــن قســمت دارای 3 ارتف ــری فنجــان )۱0( - ای محــل قرار گی
بــا چرخانــدن متناســب بــا فنجــان مــورد اســتفاده تنظیــم می گــردد.

مخزن )۶( و مخزن کشویی )۷( می توانند برای قرارگیری لوازم جانبی و قهوه استفاده 
شود. برای باز شدن، قسمت مرکزی مخزن را فشار دهید.

۸- مخزن تفاله گیر
۹- شبکه اینوکس

۱0- محل قرارگیری فنجان
۱۱- سینی چکه گیر

۱۲- مخزن آب
A -کلید روشن/خاموش کلی

LED چراغ- B
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صفحه کنترل

ــد.  ــته بندی را دارا می باش ــوه بس ــوع قه ــن ن ــتفاده از چندی ــت اس ــاز قابلی ــن قهوه س ای
بنابرایــن، ایــن محصــول مجهــز بــه 5 تنظیم کننــده می باشــد. جــدول زیــر را مالحظــه 

ــرای شــما مناســب تر اســت: ــده ب ــد کــدام تنظیم کنن ــا بدانی ــد ت نمایی

۱- ولوم چرخشی عملکرد
۲- کلید روشن/خاموش

3- کلید توقف

)OK(4- کلید تایید
5- کلید شروع

۶- ولوم چرخشی پارامترها

تنظیم کننده های کپسول

انواع کپسولتنظیم کنندهدستگیره

Lavazza Espresso Point®
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انواع کپسولتنظیم کنندهدستگیره

Caffitaly®

 44mm-ESE-Easy Serving

Espresso

Remark: Press the ESE 

pod inside the adapter.

قهوه آسیاب شده

Nespresso®

سلب مالکیت کاال
 LUIGI LAVAZZA SPA یک برند تجاری ثبت شده مربوط به Lavazza Espresso Point®

می باشد.
®Caffitaly یک برند تجاری ثبت شده مربوط به Caffitaly System S.p.A می باشد.

 Societe des Produitts Nestle S.A یک برند تجاری ثبت شده مربوط به Nespresso®

می باشد.
محصوالت تولید شده توسط این برندها هیچ ارتباطی با Teka Portugal S.A ندارد.
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اولین استفاده
راه اندازی قهوه ساز

۱- مخزن را با آب تازه پر کرده و  به طور صحیح در دستگاه قرار دهید.
۲- دستگاه را به برق متصل کرده و دکمه )A( را برای روشن شدن آن فشار دهید.

تنظیم ساعت 
جهت تنظیم ساعت برای اولین مرتبه مراحل زیر را انجام دهید:
۱- برای تنظیم ساعت ولوم چرخشی عملکرد )۱( را بچرخانید. 

۲- برای تنظیم دقیقه ولوم چرخشی پارامتر)۶( را بچرخانید.
3- دکمهok   را فشرده تا زمان را تایید نمایید.

سختی آب
بعد از تنظیم ساعت تنظیمات سختی آب در نمایشگر نشان داده می شود.

جهت تنظیم سختی آب برای اولین مرتبه مراحل زیر را انجام دهید:
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۱- ولوم چرخشی پارامتر)۶( را چرخانده تا گزینه دلخواه را انتخاب نمایید.
۲- دکمه ok را برای تایید سختی آب فشار دهید.  

ــام آن  ــده و انج ــح داده ش ــات توضی ــش تنظیم ــختی آب در بخ ــاعت و س ــم س تنظی
همیشــه امکان پذیــر اســت.

تمیز کردن قهوه ساز پیش از اولین استفاده
ــا پــس از اســتفاده نکردن  توصیــه می شــود قبــل از اولیــن مرتبــه اســتفاده از دســتگاه ی

بــه مــدت طوالنــی، قهوه ســاز را تمیــز نماییــد.
جهت تمیز کردن آن برای اولین مرتبه، مراحل زیر را انجام دهید:

۱- پس از انجام اولین مراحل توضیح داده شده، دسته را در قهوه ساز قرار دهید.
۲- ظرفی بزرگ در زیر دسته قرار دهید.                                                    

3- چرخه پاکسازی را فعال نمایید.
4- گزینه نوشیدنی زیاد را انتخاب نمایید تا از تمیز بودن دستگاه اطمینان حاصل گردد.

پس از حالت آماده به کار

سختی آب

نوع درجه آلمانی
]dH°[

 
درجه فرانسه

]DF°[
درجه انگلیسی

]eH°[

کلسیم
منیزیم
)ppm(

آب سبک0 تا 0۱50 تا 0۱۱ تا 0۱5 تا ۸

آب نیمه ۱5۱ تا ۱۲350 تا ۱۶۲5 تا ۹35 تا ۲0
سخت

آب سخت500 تا ۲۶50۱ تا 3۶35 تا ۲۱50 تا ۲۸

توجه:
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حالت آماده به کار
در ایــن حالــت بارهــای تــوان دســتگاه خامــوش شــده و دســتگاه، بــرق کمــی مصــرف 
ــان  ــس از زم ــتگاه  پ ــود دس ــرده نش ــن )۲( فش ــوش/ روش ــه خام ــر دکم ــد. اگ می کن
ــان  ــد. زم ــد ش ــه کار خواه ــاده ب ــت آم ــه( وارد حال ــرض ۱5 دقیق ــش ف ــخص )پی مش
پیــش فــرض می توانــد توســط کاربــر در منــوی تنظیمــات تغییــر کنــد) بخــش 

ــد(. ــه نمایی ــات را مالحظ تنظیم

بــرای خــروج از حالــت آمــاده بــه کار دکمــه  خاموش/روشــن )۲( را فشــار دهیــد. اگــر 
ــورت  ــه ص ــتگاه ب ــد، دس ــده باش ــم ش ــودکار تنظی ــدن خ ــت روشن ش ــتگاه در حال دس

خــودکار روشــن خواهــد شــد )بخــش تنظیمــات را مالحظــه نماییــد(.
منوی گرمایش

اگر دستگاه سرد باشد بویلر نیاز به گرم شدن خواهد داشت. 
روند حرارت دهی شروع شده و نمایشگر افزایش دما را نشان خواهد داد. 
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سیستم پاکسازی 
در نهایت پس از اتمام تمام مراحل قبلی، هر بار که سیستم از حالت آماده به کار خارج 
شده و بویلر سرد می شود، سیستم هیدرولیک نیاز به پاکسازی داشته و تصویر زیر در 

نمایشگر نشان داده می شود: 

۱- دســته را در عصــاره گیــر قــرار دهیــد. در صــورت قــرار نگرفتــن دســته دســتگاه 
بــه شــما اخطــار خواهــد داد.

۲- مخزن را زیر دسته قرار دهید.
3- برای شروع پاکسازی دکمه ok )4( را فشار دهید.

4- برای توقف پاکسازی مجدد دکمه ok )4( را فشار دهید.

ــح قهوه ســاز را  ــد )بخــش توضی ــوه دلخــواه خــود را انتخــاب نمایی ــده قه ۱- تنظیم کنن

خروج نوشیدنی
شروع به کار قهوه ساز
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مالحظــه نماییــد( . 
۲- تنظیم کننده قهوه را در دسته قرار دهید )در صورت نیاز(.

3- کپسول را به صورت صحیح در تنظیم کننده بگذارید. 
4- دسته را به درستی در قهوه ساز قرار دهید.
5- فنجان را در محل قرارگیری آن بگذارید. 

۶- ولوم چرخشی عملکرد)۱( را تا زمانیکه عالمت لیوان  در وسط قرار گیرد بچرخانید.
۷- ولــوم چرخشــی پارامتــر)۶( را چرخانــده تــا قهــوه دلخــواه را انتخــاب نماییــد: قهــوه 

کــم ، قهــوه متوســط ، قهــوه زیــاد یــا نوشــیدنی زیــاد. 
۸- دکمه شروع )5( را فشار داده تا عصاره گیری شروع شود.

۹- برای توقف عصاره گیری دکمه توقف)3( را فشار دهید. 

هشدار

بعــد از اتمــام عصاره گیــری قهوه ســاز 3 مرتبــه بــوق خواهــد زد. بعــد از شــنیدن بــوق 
دســته را جــدا نماییــد.

۱- ولوم چرخشی عملکرد)۱( را بچرخانید تا عالمت “بخار”  در وسط قرار گیرد.

ــر داد. ) تنظیمــات  ــر تغیی ــه ذائقــه کارب ــا توجــه ب ــوان ب کیفیــت هــر نوشــیدنی را می ت
را مالحظــه نماییــد(

عملکرد بخار

توجه
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۲- دکمه شروع )5( را فشار داده تا روند حرارت دهی بخار شروع شود. 
3- ظرف شیر را آماده کرده و خروجی بخار را در آن قرار دهید. 

ــخص  ــر را مش ــورد نظ ــرد م ــا عملک ــده ت ــر )۶( را چرخان ــی پارامت ــوم چرخش 4- ول
ــو آن( ــرای لغ ــا “cancel” ب ــات و ی ــه عملی ــرای ادام ــد )“now”  ب نمایی

5- دکمه شروع )5( را  فشار داده تا بخاردهی آغاز گردد.
۶- برای توقف عملکرد، دکمه توقف )3( را فشار دهید.

هشدار

هنگامیکــه دکمــه توقــف را بــرای قطــع رونــد بخــار فشــار می دهیــد، ۱0 ثانیــه طــول 
ــه طــور کامــل بخــار متوقــف شــود.  ــا ب می کشــد ت

ــود دارد  ــار وج ــروج آب و بخ ــکان خ ــه ام ــا ک ــار، از آنج ــرد بخ ــام عملک ــد از اتم بع
ــرد.   ــرار گی ــود ق ــای خ ــد در ج ــه بای ــزن تفال مخ

راهنمای عمومی برای استفاده
ــه خوبــی در  •  بــرای جلوگیــری از چکه کــردن آب، مطمئــن شــوید کــه مخــزن آب ب

جــای خــود قــرار گرفتــه اســت؛
•  بــرای جلوگیــری از چکه کــردن آب، هنــگام پر کــردن مخــزن، هــر قطــره و لکــه آب 

موجــود در نواحــی مخــزن آب را پیــش از قــرار دادن در جــای آن پــاک نکنیــد.
•  مطمئــن شــوید کــه کپســول را درون تنظیــم کننــده مناســب و در موقعیــت درســت 

قــرار داده ایــد، و اینکــه تمــام قســمت های دســتگیره وجــود دارنــد.
•  اگر خطای ERROR5 ظاهر شد موارد زیر را بررسی نمایید:

- کپسول آسیب دیده است.
- کپسول استفاده شده، مورد استفاده قرار گرفته است.

- تنظیم کننده با کپسول انتخابی هماهنگ باشد.
- تنظیم کننده تمام قسمت ها را داشته باشد.

- مخزن آب به درستی در جای خود قرار گفته باشد.

توجه
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بــرای تغییــر پارامترهــای مــورد نظــر خــود می توانیــد از گزینــه menu   تنظیمــات 
بــه آن دســت یابیــد. بــرای ایــن کار مراحــل زیــر را انجــام دهیــد:

۱. ولــوم چرخشــی عملکــرد )۱( را چرخانــده تــا  عالمــت گزینــه “setting”  در وســط 
ــرار گیرد. ق

۲. ولوم چرخشی پارامتر )۶( را چرخانده تا وارد ترتیب پارامترها شوید.
3. کلید تایید )4( را فشار دهید.

4. ولــوم چرخشــی پارامتــر )۶( را چرخانــده تــا یــک پارامتــر فرعــی را انتخــاب نماییــد 
)در صــورت نیــاز(.

5. کلید تایید )4( را فشار دهید.
ــد )در  ــاب نمایی ــه را انتخ ــک برنام ــا ی ــده ت ــرد )۱( را چرخان ــی عملک ــوم چرخش ۶. ول

ــاز(. ــورت نی ص
۷. کلید تایید )۹( را فشار دهید .

ــوی  ــه من ــه ب ــد گزین ــدون تایی ــا ب ــار داده ت ــف )3( را فش ــد توق ــو آن کلی ــرای لغ ۸. ب
ــد . ــات برگردی تنظیم

در منوی تنظیمات موارد زیر قابل تغییر می باشند:
•  میــزان قهــوه  - از ایــن گزینــه بــرای تنظیــم میــزان هــر کــدام از چهــار گزینــه 

نوشــیدنی اســتفاده نماییــد:
 - از سطح -5 تا سطح 5.

ــا  ــد. دم ــم نمایی ــیدنی را تنظی ــای نوش ــه دم ــن گزین ــتفاده از ای ــا اس ــا   - ب •  دم
می توانــد از ۷۶ْ تــا  ۸۸ْ باشــد.

•  ساعت  - با این گزینه زمان را تنظیم نمایید.
•  پنهان کردن ساعت  - با این گزینه ساعت را در زمان آماده به کار مخفی نمایید.

•  زمان بخار  - با این گزینه زمان حالت بخاردهی را تنظیم نمایید.
ــدن  ــان روشن ش ــه زم ــن گزین ــتفاده از ای ــا اس ــودکار   - ب ــدن خ • روشن ش

- اگر نمایش خطا ادامه داشت با خدمات طالیی نیکان تماس بگیرید.

تنظیمات
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ــد. ــم نمایی ــدن آن را تنظی ــه کار ش ــاده ب ــاز و آم قهوه س

توجه

ــخص  ــه کاِر” مش ــاده ب ــت آم ــان حال ــس از “ زم ــه پ ــید ک ــته باش ــر داش ــا در نظ لطف
شــده، قهوه ســاز بــه صــورت خــودکار خامــوش خواهــد شــد) بخــش پاییــن را مالحظــه 

نماییــد(.
•  زبان   

ــه  ــی را ک ــدت زمان ــد م ــه می توانی ــن گزین ــا ای ــه کار  - ب ــاده ب ــان آم •  زم
می خواهیــد قهوه ســاز پــس از آخریــن اســتفاده روشــن بمانــد، انتخــاب نماییــد. 
ــاز را  ــختی آب قهوه س ــر س ــِم تغیی ــه تنظی ــن گزین ــا ای ــختی آب  - ب • س

ــد. انجــام دهی
•  حالــت نمایــش  - حالــت نمایــش بــرای ایــن اســتفاده می شــود کــه نحــوه کار 
قهوه ســاز را هماننــد توضیــح هــر عملکــرد نشــان دهــد، امــا هیــچ فعالیــت حرارت دهــی 

انجــام نخواهــد شــد.
قفل ایمنی

برای فعال کردن قفل ایمنی مراحل زیر را انجام دهید:
۱. کلید توقف )۲( را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.

۲. برای غیر فعال کرن قفل ایمنی، همین روش را تکرار نمایید.
نظافت و نگهداری

رسوب زدایی
ــع آب  ــزان ســختی منب ــا بخــار داده شــود، صــرف نظــر از می ــا ی ــه آب گرم هــرگاه ب
ــین  ــار ته نش ــد بخ ــک در مول ــوبات آه ــک آب(، رس ــات آه ــد محتوی ــی، )مانن محل

ــد. ــد ش خواه
فاصله زمانی رسوب زدایی بر اساس سختی آب و تعداد دفعات استفاده می باشد. 

هنگامیکــه دســتگاه بــه تعــداد مشــخص شــده جهــت ســرویس برســد )پاییــن را مالحظــه 
ــن  ــا ای ــه صــورت خــودکار نمایــش داده می شــود. ب نماییــد(، عملکــرد رســوب زدایی ب
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ــوب زدایی را  ــد رس ــب بدان ــر مناس ــه کارب ــر زمان ک ــد ه ــاز می توان ــود، قهوه س وج
انجــام دهــد.

چرخه های مجازسختی آب

۱۲00سبک

۶00نیمه سخت

300سخت

ــودکار آن را  ــورت خ ــه ص ــد ب ــته باش ــوب زدایی داش ــه رس ــاز ب ــرگاه نی ــاز ه قهوه س
ــان  ــداوم نش ــورت م ــه ص ــوب زدایی ب ــت رس ــان عالم ــن زم ــخیص داده و در ای تش
ــت  ــا عالم ــی چرخه ه ــد از بعض ــود، بع ــام نش ــوب زدایی انج ــر رس ــود. اگ داده می ش
رســوب زدایی بــه صــورت چشــمک زن نشــان داده می شــود. اگــر بازهــم رســوب زدایی 
انجــام نشــود بعــد از بعضــی چرخه هــای عصاره گیــری، عملکــرد قهوه ســاز قفــل شــده 

ــد. ــد ش ــان داده خواه ــگر نش ــوب زدایی در نمایش ــت رس و عالم

عــدم رســوب زدایی دســتگاه ممکــن اســت عملکــرد را خــراب کــرده یــا باعــث آســیب 
ــه قهوه ســاز شــود. ب

ــی  ــدار داخل ــه م ــواد ب ــن م ــد. ای ــتفاده نکنی ــرکه اس ــه س ــر پای ــوادی ب ــا م ــرکه ی از س
قهوه ســاز آســیب خواهنــد زد.

لــوازم،  ایــن  نماییــد.  اســتفاده  رســوب زدایی  لــوازم  از  رســوب زدایی،  بــرای 
ــز  ــد داد. در مرک ــام خواهن ــه ای انج ــق و حرف ــیار دقی ــاز را بس ــوب زدایی قهوه س رس

خدمــات طالیــی نیــکان موجــود می باشــند.

نکته

لوازم رسوب زدایی مناسب

هشدار
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روند رسوب زدایی

۱. سینی چکه گیر و صفحه قرارگیری فنجان را بردارید.
۲. ظرفی با ظرفیت ۱ لیتر در زیر تنظیم کننده و لوله بخار قرار دهید.

ــط  ــات“    در وس ــت “ تنظیم ــا عالم ــده ت ــرد )۱( را چرخان ــی عملک ــوم چرخش 3. ول
قــرار گیــرد.

4. ولوم چرخشی پارامتر )۶( را چرخانده و گزینه رسوب زدایی  را انتخاب نمایید.
5. کلید تایید )4( را فشار دهید.

ــد.  ــه مــورد نظــر را انتخــاب نمایی ــده و گزین ــر )۶( را چرخان ــوم چرخشــی پارامت ۶. ول
ــرای لغــو آن”(. ــا “cancel” ب ــد ی ــرای ادامــه فرآین )“now” ب

۷. مخزن آب را با ۱۲5 میلی لیتر مواد رسوب زدا و 3۷5 میلی لیتر آب تمیز پر نمایید.
۸. کلیــد شــروع )5( را فشــار داده تــا فراینــد رســوب زدایی شــروع شــود. یــک تصویــر 

متحــرک در نمایشــگر نشــان داده می شــود. 
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ــن  ــن چرخــه ممک ــالل در ای ــا ایجــاد اخت ــد. ب ــد رســوب زدایی را قطــع نکنی ــز رون هرگ
ــا  ــه دســتگاه ی ــده، باعــث آســیب ب ــی باقی مان ــواد رســوب زدا در مــدار داخل اســت م

خورده شــدن آن شــود.

ــد  ــال تولی ــوز در ح ــار هن ــی بخ ــوب زدایی، خروج ــد رس ــس از رون ــه پ ــد ثانی ــا چن ت
ــود. ــد ب ــار خواه ــداری بخ مق

تمیز کردن قهوه ساز

پیــش از تمیز کــردن قهوه ســاز، منتظــر بمانیــد تــا دســتگاه خنــک شــود. هنــگام نظافــت 
بایــد بــرق دســتگاه را قطــع کــرده و از پریــز بــرق جــدا نماییــد.

از تمیزکننده های ساینده یا تیز استفاده نکنید.
قهوه ساز را در آب غوطه ور نکنید.

از فشار باال یا لوازم بخار شوی استفاده نکنید.
ــا دســتمال  ــا یــک دســتمال مرطــوِب نــرم تمیــز و در انتهــا دســتگاه را ب قهوه ســاز را ب

خشــک نماییــد.

۹. هنگامیکه روند رسوب زدایی به انتها رسید، یک پیغام در نمایشگر ظاهر می شود.
۱0. مخزن آب را خالی نمایید، آن را تمیز کرده و مجدد با ۱ لیتر آب آن را پر نمایید.

۱۱. ظرف را خالی و دوباره آن را زیر نازل عصاره گیر و خروجی بخار قرار دهید .
۱۲. دکمه شروع )5( را برای ادامه کار فشار دهید.

۱3. مراحل ۸ و ۹ را دوباره تکرار نمایید.
۱4. مخزن آب را خالی کرده ، آن را تمیز و مجدد پر نمایید.

۱5. دکمه تایید )۹( را برای برگشت به حالت آماده کار فشار دهید.

احتیاط

هشدار

هشدار
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تمیز کردن تنظیم کننده
ــتفاده  ــول های اس ــا، کپس ــان عصاره گیری ه ــر، می ــا کیفیت ت ــوه ی ب ــتن قه ــرای داش ب

ــد. ــز نمایی ــا را تمی ــته و تنظیم کننده ه ــده را برداش ش
داده  قــرار  تنظیم کننــده  زیــر  در  را  ظــرف  تنظیم کننده هــا،  تمیز کــردن  بــرای 

خروجــی یــک نــوع نوشــیدنی را انتخــاب و آن را روشــن نماییــد.
تمیز کردن تفاله گیر، سینی چکه گیر و محل قرارگیری فنجان

ــه طــور  ــده و ب ــی ش ــد خال ــری فنجــان بای ــر و محــل قرارگی ــر، ســینی چکه گی تفاله گی
مــداوم تمیــز شــود تــا از تشــکیل کپــک جلوگیــری گــردد.

ــل  ــان مراح ــری فنج ــل قرار گی ــر و مح ــینی چکه گی ــر، س ــردن تفاله گی ــرای تمیز ک ب
ــد: ــر را انجــام دهی زی

۱. تفاله گیر، سینی چکه گیر یا محل قرار دادن فنجان را بردارید.
۲. آن را زیــر آب گرفتــه و بــه آرامــی بــا دســتمال نــرم و مرطــوب تمیــز نماییــد، در 
ــه آن اضافــه نماییــد. در ایــن صــورت ،  ــع ظرفشــویی ب ــاز چنــد قطــره مای صــورت نی
مطمئــن شــوید کــه تمــام مــواد شــوینده در انتهــای ایــن عملکــرد تمیــز شــده اســت.

3. منتظر بمانید تا کامال خشک شده یا آن را با دستمال خشک نمایید.
4. مطمئن شوید که تمام مواد باقی مانده پاک شده تا مانع از تشکیل کپک شود.

5. آن را در قهوه ساز قرار دهید.
تمیز کردن مخزن آب

ــگام نشــان دادن  ــا هن ــه( ی ــار در هفت ــک ب ــد ی ــب )مانن ــه صــورت مرت مخــزن آب را ب
ــرای تمیز کــردن مخــزن آب مراحــل  ــد. ب ــز نمایی هشــدار پر شــدن در قهوه ســاز، تمی

زیــر را انجــام دهیــد:
۱. مخزن آب را خارج نمایید.

۲. مخزن را خالی نمایید.
ــف  ــواد شــوینده ضعی ــه همــراه م ــازک و مرطــوب ب ــک دســتمال ن ــا ی 3. مخــزن را ب

ــد. ــز نمایی ــع ظرفشــویی( تمی ــد مای )مانن
4. مخزن را آبکشی کرده تا تمام باقی مانده مواد شوینده تمیز شوند.
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5. مخزن را مجدد با آب تمیز پر نمایید.
۶. آن را در جای خود قرار دهید.

تمیز کردن لوله بخار
ــرای تمیز کــردن آن  ــز شــود. ب ــه اســتفاده تمی ــد پــس از هــر مرتب خروجــی بخــار بای

مراحــل زیــر را انجــام دهیــد:
۱. آن را با یک دستمال نرم و مرطوب تمیز نمایید.

۲. لولــه بخــار را درون یــک شیشــه آب قــرار داده و رونــد بخاردهــی را فعــال نماییــد 
تــا لولــه تمیــز شــود.

3. با دستمال خشک آن را تمیز نمایید.
یا در صورت امکان با پیچاندن خروجی بخار آن را خارج کرده و با آب تمیز نمایید. 

هشدار
ــپس  ــده و س ــک ش ــد خن ــر بمانی ــود، منتظ ــتفاده داغ می ش ــس از اس ــار پ ــی بخ خروج

ــد. ــز نمایی آن را تمی
تمیز کردن قسمت عصاره گیر

ــا  ــا قهــوه داخــل کپســول ی ــر ممکــن اســت ب ــه قهوه ســاز، عصاره گی ــا اســتفاده روزان ب
خصوصــا آســیاب قهــوه کثیــف شــود.

برای تمیز کردن این قسمت مراحل زیر را انجام دهید:
۱. دسته را با یک تنظیم کننده در محل عصاره گیر قرار دهید.

ــد.  ــاب نمایی ــزرگ را انتخ ــیدنی ب ــده و نوش ــر)۶( را چرخان ــی پارامت ــوم چرخش ۲. ول
ــد. ــتگیره را جدانمایی ــپس دس ــده، س ــام ش ــری تم ــا عصاره گی ــد ت ــازه دهی اج

3. عصاره گیر را با یک برس تمیز نمایید.
4. دستگیره را به محل عصاره گیری برگردانید.

ــاب  ــزرگ را انتخ ــیدنی ب ــروج نوش ــده و خ ــر)۶( را چرخان ــی پارامت ــوم چرخش 5. ول
ــود. ــام ش ــر انج ــار دیگ ــک ب ــتخراج ی ــا اس ــد ت ــازه دهی ــد، و اج نمایی

نکته
ــتخراج آب  ــد اس ــت کرده ای ــیدنی درس ــک نوش ــه ی ــه هر زمان ک ــود ک ــنهاد می ش پیش
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را نیــز اســتفاده نماییــد تــا عطــر و طعم هــا بــا یکدیگــر ترکیــب نشــوند.
عیب یابی

اگر هر کدام از پیغام های زیر در نمایشگر نشان داده شد، مراحل زیر را انجام دهید:

ــد داد.  ــام خواه ــک پیغ ــما ی ــه ش ــود، ب ــاد می ش ــاز ایج ــکلی در قهوه س ــه مش هنگامیک
ــد: ــی نمایی ــر را بررس ــوارد زی ــکان م ــی نی ــات طالی ــا خدم ــاس ب ــش از تم پی

چه کار کنیمتوضیحپیغام

کمبود آب
لطفا مخزن آب را پر 
کرده و تایید را فشار 

دهید.
Water shortage.

Please refill the water 

tank and press OK.

مخزن آب را با آب تمیز مخزن آب خالی است.
پر نمایید.

مخزن آب به درستی پر 
نشده است.

مخزن را به درستی در 
جای خود قرار دهید.

مطمئن شوید که شناور ---
سفید مسدود نشده است.

اگر پیغام خطا هنوز وجود دارد، با خدمات طالیی نیکان 
تماس بگیرید.

دستگیره کپسول بیرون 
است.

لطفا دستگیره کپسول 
را در موقعیت درست 
قرار داده و تایید نمایید.

Capsule Handel  Out

Please place the 

Capsule Handle on it’s 

correct position and 

press OK

دستگیره کپسول در جای 
خود قرار ندارد.

دستگیره کپسول را در 
دستگاه به درستی قرار 

دهید.

اگر پیغام خطا هنوز وجود دارد، با خدمات طالیی نیکان 
تماس بگیرید.
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راه حلمشکل

قهوه ساز روشن نمی شود.

کلید اصلی را روشن نمایید.

اتصال برق را بررسی نمایید.

فیوز ساختمان را بررسی نمایید.

قهوه ساز از حالت آماده به کار خارج 
دستگاه را خاموش و مجدد روشن نمایید.نمی شود.

قهوه ساز به صورت خودکار وارد 
حالت آماده به کار می شود.

تنظیمات حالت آماده به کار را بررسی نمایید 
) بخش تنظیمات را مالحظه نمایید.(

قهوه به اندازه کافی داغ نیست.

دمای خروجی نوشیدنی را به درستی تنظیم 
نمایید )بخش تنظیمات را مالحظه نمایید.(

فنجان ها را با عملکرد بخار پیش گرمایش 
دهید.

قهوه طعم سوختگی می دهد.
دما را کم نمایید ) بخش تنظیمات را مالحظه 

نمایید(

قهوه خیلی کم یا خیلی زیاد می باشد.
حجم خروجی نوشیدنی را تنظیم نمایید 

)بخش تنظیمات را مالحظه نمایید(.

دستگاه قهوه را کمتر از میزان 
قهوه ساز را رسوب زدایی نمایید.معمولی می دهد.

قهوه ساز زمان زیادی برای گرما نیاز 
دارد.

قهوه ساز را رسوب زدایی نمایید.

عالمت رسوب زدایی نشان داده 
قهوه ساز را رسوب زدایی نمایید.می شود.

کلید اصلی را روشن نمایید.سیستم روشنایی کار نمی کند.
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راه حلمشکل

nn پیغام خطای

تجهیزات را مجدد بررسی نمایید و اگر 
مشکل همچنان وجود داشت با خدمات طالیی 
نیکان تماس گرفته و شماره پیغام نمایش داده 

شده را اطالع دهید.

پیغام خطای 05

ــر را  ــوارد زی ــد م ــر ش ــام ظاه ــن پیغ ــر ای اگ
ــد: ــی نمایی بررس

- کپسول خراب است.
- کپســول اســتفاده شــده مجــدد قــرار داده 

شــده اســت.
ــا کپســول انتخابــی هماهنــگ  - تنظیم کننــده ب

نیســت.
- تنظیم کننده تمام قسمت ها را دارد.

- مخزن به درستی قرار داده شده است.
- اگر پیغام همچنان وجود داشت با خدمات 

طالیی نیکان تماس بگیرید.

مشخصات فنی
ویژگی ها

• ولتاژ AC ................................................................................۲۲0-۲40 ولت، 50 هرتز، ۲۹00 وات
• وزن ........................................................................................................................................... ۱۸ کیلوگرم
• مخزن آب .............................................................................................................................................۱ لیتر
•  ظرفیت سینی چکه گیر ............................................................................................................... 0.۸ لیتر
•  خروجی پمپ .................................................................................................................................... ۱۹ بار
۲  LED ............................................................................................................................................ روشنایی  •
•  ابعاد خارجی ................................................................................................................... 5۹5×455×3۲5
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ــزای  ــام اج ــن تم ــت دور انداخت ــد. جه ــت Green Dot می باش ــته بندی دارای عالم بس
ــه  ــطل های زبال ــتیکی را در س ــش پالس ــتایرن و پوش ــوا، پلی اس ــد مق ــته بندی مانن بس
مناســب قــرار دهیــد. بــه ایــن طریــق می توانیــد از اســتفاده مجــدد اجــزای بســته بندی 
ــرار  ــان داشــته باشــید. تمــام اجــزای بســته بندی را دور از دســترس کــودکان ق اطمین

دهیــد. ایــن اجــزا ممکــن اســت باعــث آســیب یــا خفگــی ناگهانــی شــود.

محافظت از محیط زیست

دورانداختن بسته بندی

    دور انداختن تجهیزات مستعمل

ــی  ــای الکتریک ــت زباله ه ــون european direct 2012/19/eu در مدیری ــا قان ــق ب مطاب
ــع  ــتم های دف ــد در سیس ــی نبای ــی خانگ ــوازم برق ــک )WEEE(، ل ــزات الکترونی و تجهی

ــد.  ــرار گیری ــهری ق ــای ش زباله ه
لــوازم منقضــی شــده بایــد بــه صــورت جداگانــه بــرای اســتفاده بهینــه اجــزا و بازیافــت 
و جلوگیــری از آســیب بــه ســالمت افــراد و محیط زیســت دســته بندی شــوند. عالمــت 
ــه  ــا ب ــود ت ــته ش ــوالت گذاش ــام محص ــد در تم ــدر روی آن بای ــا ضرب ــه ب ــطل زبال س

کاربــران یــاد آوری کنــد کــه برخــی از اجــزا بایــد بــه صــورت جداگانــه دفــع شــوند.
مصرف کننــدگان بایــد بــا مســئولین شــهر خــود یــا فروشــنده تمــاس گرفتــه و اطالعــات 

مروبــط بــه مــکان مناســب قــرار دادن لــوازم برقــی قدیمــی خــود را جویا شــوند. 
ــردن و  ــرق، قطع ک ــل ب ــردن کاب ــا جدا ک ــود، ب ــی خ ــوازم خانگ ــن ل ــش از دور انداخت پی

ــد. ــتفاده نمایی ــل اس ــتگاه را غیر قاب ــن آن، دس دور انداخت
دستورالعمل نصب

پیش از نصب
بررســی نماییــد کــه ولتــاژ ورودی نشــان داده در صفحــه مشــخصات بــا ولتــاژ خروجــی 

بــرق مــورد اســتفاده شــما یکســان اســت.
تمام لوازم جانبی را خارج کرده و اجزای بسته بندی قهوه ساز را بردارید.

مطمئــن شــوید کــه قهوه ســاز بــه هیــچ عنــوان خــراب نمی باشــد. بررســی نماییــد کــه 
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درهــای محفظه هــای نگهدارنــده بــه درســتی بســته شــده و جلــوی قهوه ســاز آســیب 
ندیــده اســت. در صــورت بــروز خرابــی بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.

ــر  ــت، اگ ــده اس ــراب ش ــل خ ــا کاب ــرق ی ــیم ب ــر س ــد اگ ــتفاده ننمایی ــاز اس از قهوه س
ــا  ــد ب ــه می کن ــر چک ــا اگ ــده ی ــیب دی ــر آس ــد ، اگ ــتی کار نمی کن ــه درس ــاز ب قهوه س

ــد. ــاس بگیری ــکان تم ــی نی ــات طالی خدم
ــی  ــد در نزدیک ــتگاه نبای ــد. دس ــرار دهی ــم ق ــاف و محک ــطحی ص ــاز را روی س قهوه س

ــون قــرار گیــرد. ــا تلویزی ــو ی هیــچ ســطح گــرم، رادی
هنگام نصب، مطمئن شوید که سیم برق در تماس با رطوبت یا لوازم تیز نمی باشد.

هشدار

پس از نصب قهوه ساز باید از در دسترس بودن دوشاخه اطمینان حاصل نمایید.
پس از نصب

قهوه ساز دارای سیم برق و دوشاخه برای برق تک فاز می باشد.
ــین  ــک تکنس ــط ی ــد توس ــود بای ــب می ش ــی نص ــه دائم ــک پای ــاز در ی ــر قهوه س اگ
حرفــه ای انجــام گــردد. بــه ایــن ترتیــب، قهوه ســاز بایــد بــه یــک مــدار بــا محافــظ یــا 

ــود. ــل ش ــاالت وص ــان اتص ــه می ــر فاصل ــل 3میلی مت ــس دارای حداق تران
ــی از  ــارات ناش ــیب و خس ــر آس ــدی در براب ــه تعه ــنده هیچ گون ــده و فروش تولیدکنن

ــد داشــت. ــر عهــده نخواهن ــن نصــب ب ــت قوانی عــدم رعای
قهوه ســاز تنهــا زمانــی کار می کنــد کــه مخــزن آب پــر بــوده و دســته بــه درســتی در 

جــای خــود قــرار گرفتــه باشــد.
پیــش از اولیــن اســتفاده، طبــق پیشــنهادات بخش هــای “اولیــن اســتفاده” و “ نظافــت و 

ــد. ــز نمایی ــداری” قهوه ســاز را تمی نگه










