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 ACE 102 IXL :دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

MODEL: ACE 102 IXL 
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ــی،  ــی، حّس ــی فیزیک ــا ناتوان ــرادی ب ــودکان، اف ــط ک ــتفاده توس ــرای اس ــتگاه ب ــن دس ای
ــد. ــب نمی باش ــش مناس ــه و دان ــد تجرب ــراد فاق ــا اف ــی ی ذهن

کودکان را همواره تحت نظارت داشته باشید تا با دستگاه بازی نکنند. 
نظافــت و تعمیــرات مربــوط بــه کاربــر نبایــد توســط کــودکان حتــی بــا نظــارت والدیــن 

ــود.  انجام ش
هیچگاه دستگاه را کامل در آب قرار ندهید.

ایــن دســتگاه تنهــا بــرای اســتفاده در محیط هــای خانگــی مناســب بــوده و بــرای اســتفاده 
کاری مشــابه؛  و محیط هــای  فروشــگاه ها، شــرکت ها  پرســنلی  در آشــپزخانه های 
ــتراحتگاه ها  ــی؛ اس ــای اقامت ــر مکان ه ــافرخانه ها و دیگ ــا، مس ــل ه ــتریان هت ــزارع؛ مش م

در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
ــات  ــین خدم ــط تکنس ــد توس ــاخه بای ــا دوش ــرق ی ــل ب ــیب دیدگی کاب ــورت آس در ص

ــود. ــری ش ــی جلوگی ــرات احتمال ــا از خط ــردد ت ــض گ ــکان تعوی ــی نی طالی
دستگاه و کابل برق آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

کــودکان نبایــد بــا دســتگاه بــازی کننــد. زمانیکــه از دســتگاه اســتفاده نمی شــود یــا در 
زمــان نظافــت آن را از بــرق بکشــید.

ــگام اســتفاده داغ میشــوند. )فقــط در برخــی  ــن عالمــت در هن  ســطوح دارای ای
ــت( ــود اس ــا موج مدل ه

عــدم تطابــق بــا دســتورات داده شــده در ایــن راهنمــا  ممکــن اســت منجــر بــه بــرق 
گرفتگــی، آســیب جــدی، ســوختگی، آتــش ســوزی و یــا آســیب بــه دســتگاه شــود. 

هشدار های مهم با عالمت های زیر مشخص شده اند.

دستورات ایمنی مهم

ایمنی شما و دیگران بسیار مهم است

  ایــن عالمــت، شــما را بــه ســمت ایمنــی هدایــت کــرده و شــما را از خطــر موجــود 
ــراه  ــر هم ــارات زی ــر و عب ــت خط ــا عالم ــی ب ــدار های ایمن ــه هش ــازد. هم آگاه می س

خواهنــد بــود:
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 )خطــر( نشــان دهنده موقعیت هــای خطرنــاک بــوده کــه در صــورت ادامــه ایــن 
وضعیــت منجــر بــه آســیب خواهــد شــد.

هشدار های ایمنی:
این دستگاه منحصرا برای استفاده در منزل طراحی شده  است.

این دستگاه برقی می باشد، بنابر این از هشدار های ایمنی زیر پیروی نمایید.
- با دستان خیس به دستگاه دست نزنید.
- با دستان خیس دوشاخه را لمس نکنید.

ــان  ــرای جداســازی آن در مواقــع ضــروری اطمین ــودن دوشــاخه ب - از در دســترس ب
حاصــل کنیــد. 

- در صــورت خرابــی دســتگاه، خودتــان اقــدام بــه تعمیــر دســتگاه نکنیــد. دســتگاه را بــا 
کلیــد اصلــی خامــوش کــرده و آن را از بــرق بکشــید. ســپس بــا خدمــات طالیــی نیــکان 

تمــاس بگیریــد. 
* قطعــات بســته بنــدی )کیســه پالســتیکی، پلــی اســتایرن و ...( را از دســترس کــودکان 

دور نگــه داریــد.
ــب  ــد. مواظ ــد می کن ــار داغ تولی ــن کار آب و بخ ــتگاه در حی ــوختگی! دس ــر س *خط

ــد. ــده آب داغ دوری کنی ــیده ش ــرات پاش ــا قط ــار داغ ی ــا از بخ ــید ت باش
از دستگیره و ولوم های کنترل استفاده نمایید.

* هنگامــی کــه دســتگاه از جــای خــود خــارج شــده اســت، بــه آن تکیــه نــداده و روی 
ــد. آن فشــار وارد نکنی

ــده  ــتعال و خورن ــل اش ــواد قاب ــا م ــات و ی ــاوی مایع ــرف ح ــه ظ ــرار دادن هرگون از ق
بــر روی دســتگاه خــودداری کنیــد. از قســمت لــوازم جانبــی بــرای قــرار دادن وســایل 
مــورد نیــاز درســت کــردن قهــوه )ماننــد پیمانــه انــدازه گیــری و...( اســتفاده نماییــد. 
از قــرار دادن وســایل لغزنــده یــا وســایل ســنگینی کــه موجــب حرکــت نکــردن دســتگاه 

ــد. ــودداری کنی ــه روی آن خ ــوند ب می ش
ــل از  ــد. قب ــه از جــای خــود خــارج شــده اســت، اســتفاده نکنی * از دســتگاه هنگامــی ک
ــم  ــع تنظی ــز موق ــد. بج ــوش کنی ــب آن را خام ــکان نص ــتگاه از م ــرون آوردن دس بی
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آســیاب قهــوه کــه نیازمنــد خــروج دســتگاه از جــای خــود مــی باشــد. )بخــش " تنظیــم 
ــد(. ــوه" را مالحظــه نمایی آســیاب قه

توجــه: از لــوازم یدکــی و لــوازم جانبــی اصــل یــا مــوارد پیشــنهاد شــده توســط تولیــد 
کننــده اســتفاده نماییــد.

موارد مصرفی:
این دستگاه برای تهیه قهوه و نوشیدنی های گرم طراحی شده است.

هرگونه استفاده دیگر از دستگاه نامناسب تلقی می شود.
ــکان  ــی نی ــات طالی ــد، خدم ــب نمی باش ــاری مناس ــارف تج ــرای مص ــتگاه ب ــن دس ای
ــح از  ــتفاده صحی ــدم اس ــی از ع ــارات ناش ــیب ها و خس ــال آس ــدی در قب ــه تعه هیچ گون

ــت.  ــد داش ــده نخواه ــتگاه برعه دس
ــه فــن خنــک کننــده  ــد مجهــز ب ــوکار، فــر بای ــاالی فــر ت در صــورت نصــب دســتگاه ب

ــووات( ــوان ۳ کیل ــر ت پشــتی باشــد. )حداکث

پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید.
* این دفترچه را در مکانی امن نگه دارید.

ــی  ــارات ناش ــیب ها و خس ــال آس ــدی در قب ــه تعه ــچ گون ــکان هی ــی نی ــات طالی * خدم
ــا  ــه راهنم ــود در دفترچ ــدارهای موج ــتورالعمل و هش ــام دس ــت و انج ــدم رعای از ع

ــت.  ــد داش ــده نخواه برعه
ــوه،  ــه قه ــه تهی ــر مرتب ــد. در ه ــده می باش ــن خنک کنن ــتگاه دارای ف ــن دس ــه: ای توج
بخــار یــا آب داغ فــن دســتگاه روشــن شــده و پــس از چنــد دقیقــه بــه صــورت خــودکار 

خامــوش خواهــد شــد.

بررسی بعد از جابجایی:
بعــد از بــاز کــردن بســته بنــدی دســتگاه، از وجــود تمــام لــوازم جانبــی و ســالم بــودن 
دســتگاه اطمینــان حاصــل نماییــد. در صــورت وجــود ایــراد از دســتگاه اســتفاده نکنیــد و 

بــا خدمــات طالیــی نیــکان تمــاس بگیریــد.

دستورالعمل های استفاده از دستگاه:

مراحل ابتدایی:
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نصب دستگاه:

هشدار 

ــن  ــا قوانی ــق ب ــکان و مطاب ــی نی ــات طالی ــد توســط تکنســین خدم ــب دســتگاه بای * نص
ــد(. ــه نمایی ــوکار" مراجع ــه بخــش "نصــب ت ــی انجــام شــود )ب محل

* قطعــات بســته بنــدی )کیســه پالســتیکی، پلــی اســتایرن و ...( را از دســترس کــودکان 
دور نگــه داریــد.

* تحــت هیــچ شــرایطی دســتگاه نبایــد در اتاقــی نصــب شــود کــه دمــای آن تــا صفــر 
ــد. ــانتیگرادکاهش می یاب ــه س درج

ــه  ــوکار" مراجع ــب ت ــش "نص ــه بخ ــد. )ب ــم کنی ــریع تر تنظی ــه س ــختی آب را هرچ * س
ــد(. نمایی

اتصال دستگاه به برق:

هشدار 

هشدار 

ــاژ محــل نصــب  ــا ولت ــر روی برچســب اطالعــات دســتگاه ب ــاژ موجــود ب ــق ولت از تطاب
ــیم ارت  ــر و دارای س ــل ۱۰ آمپ ــز حداق ــه پری ــتگاه را ب ــد. دس ــل نمایی ــان حاص اطمین
متصــل کنیــد. اگــر پریــز و دوشــاخه باهــم ســازگار نیســتند، از یــک بــرق کار بخواهیــد 

ــا پریــز مناســب تعویــض کنــد. ــا آن را ب ت
ــه  ــل فاصل ــا حداق ــی ب ــد قطب ــوییچ چن ــک س ــد ی ــتگاه نیازمن ــی، دس ــت ایمن ــه جه ب
ــد. ــتفاده نکنی ــی اس ــد راه ــا چن ــط ی ــیم راب ــد. از س ــی باش ــب م ــرای نص ــر ب ۳ میلیمت

ــای  ــری از خطره ــرای جلوگی ــاخه، ب ــا دو ش ــرق ی ــیم ب ــیب دیدگی س ــورت آس در ص
ــد.  ــاس بگیری ــض آن تم ــت تعوی ــکان جه ــی نی ــات طالی ــا خدم ــود ب موج

مطابق با استانداردهای ملی، منبع برق باید مجهز به فیوز قطع کننده باشد.
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حداقل ابعاد مورد نیاز جهت نصب قهوه ساز را بررسی نمایید.
ــای  ــا براکت ه ــن و ب ــورت ایم ــه ص ــه و ب ــرار گرفت ــتون ق ــک س ــد در ی ــاز بای قهوه س

ــوار متصــل گــردد. ــه دی صنعتــی ب
توجه:

o  پیش از نصب یا تعمیرات دستگاه را از برق جدا نمایید. 
o  بخــش هایــی از ســتون یــا آشــپزخانه کــه در تمــاس بــا قهوه ســاز هســتند بایــد در 

برابــر دمــای حداقــل ۶۵ درجــه ســانتیگراد مقــاوم باشــد.
ــر محــل نصــب قهوه ســاز  ــه هــوای مناســب، منفــذی در زی ــان از تهوی ــرای اطمین o  ب

ایجــاد نماییــد. )ابعــاد موجــود در تصویــر را مالحظــه کنیــد(.
ابعاد به میلیمتر:

این دستگاه مطابق با قوانین اتحادیه اروپا می باشد:
* قانون ولتاژ کم EC/2006/95 و اصالحات بعدی

*قانون EMC 2004/108/EC و اصالحات بعدی
لــوازم و قطعــات مطابــق بــا قانــون اروپایــی EC( N°1935/2004( در رابطــه بــا 

می باشــد.  غذایــی  مــواد  بــا  تمــاس  در  قســمت های 

    دورانداختن دستگاه:

اعالم تطابق :

نصب توکار:

لــوازم خانگــی الکتریکــی نبایــد ماننــد دیگــر لــوازم خانگــی دور انداختــه شــوند. لــوازم 
ــا می باشــند. ــه اروپ ــون CE/2002/96 اتحادی ــا قان ــق ب ــر( مطاب ــت )تصوی دارای  عالم

لــوازم خانگــی برقــی نبایــد ماننــد دیگــر لــوازم دور انداختــه شــوند. ایــن لــوازم را بــه 
مرکــز بازیافــت تحویــل دهیــد. اوراق صحیــح دســتگاه پــس از اتمــام عمــر مفیــد آن، از 
ــتر در  ــات بیش ــرای اطالع ــد. ب ــری می کن ــانی جلوگی ــت و انس ــط زیس ــیب های محی آس

ایــن زمینــه، میتوانیــد بــا شــهرداری محــل خــود تمــاس بگیریــد.



10

C
O

F
F

E
E

 M
A

C
H

IN
E

همانگونــه کــه در شــکل نشــان داده شــده اســت ، ریل هــا را در دو طــرف محــل نصــب 
ــا  ــا را ت ــپس آنه ــرده س ــم ک ــده محک ــه ش ــای تعبی ــا پیچ ه ــا را ب ــد، ریل ه ــرار دهی ق
ــب  ــروف نص ــن ظ ــوی گرمک ــر روی کش ــتگاه ب ــر دس ــید. اگ ــرون بکش ــن بی ــد ممک ح
می شــود، از ســطح آن بــه عنــوان محلــی بــرای تنظیــم ریل هــا اســتفاده کنیــد. در ایــن 

ــد. ــازی نمی باش ــا نی ــده ریل ه ــه نگهدارن ــورت ب ص
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ــه  ــره تعبی ــا گی ــرق را ب ــل ب کاب
شــده محکــم کنیــد. ســیم ورودی 
ــد  ــد باش ــدازه ای بلن ــه ان ــد ب بای
کــه بتــوان قهوه ســاز را بــرای 
ــوه  ــه قه ــزن دان ــردن مخ ــر ک پ
از جــای خــود بیــرون آورد. ســیم 
ــد متصــل شــده  ارت دســتگاه بای
ــده  ــتورات تولیدکنن ــق دس و طب
توســط  بایــد  بــرق  اتصــال 
ــکان  ــی نی ــات طالی ــین خدم تکنس

ــرد. ــورت گی ص

بــر روی ریل هــا  قهوه ســاز را 
ســفت  از  قبــل  دهیــد.  قــرار 
قرارگیــری  از  پیچ هــا  کــردن 
خــود  مــکان  در  گیره هــا 

نماییــد. حاصــل  اطمینــان 

نیــاز  دســتگاه  صورتیکــه  در 
بــه تــراز شــدن داشــته باشــد، 
یــا  زیــر،  در  را  موجــود  بــوش 
در کناره هــای نگهدارنــده قــرار 

دهیــد.
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معرفی دستگاه:
دستگاه

A1 سینی فنجان

A2 درب محافظ

A3 ورودی قهوه

A4 مخزن تفاله قهوه

A5 قسمت دم آور

A6 چراغ سینی فنجان

A7  دکمه روشن/آماده به کار 

A8 صفحه کنترل

A9 برد ترمینال

A10 نازل آب داغ و بخار

A11 سینی لوازم جانبی

A12 مخزن آب

A13 نازل قهوه )قابل تنظیم(

A14 سینی چکه گیر

A15 درب مخزن دانه قهوه

A16 مخزن دانه قهوه

A17 ولوم تنظیم میزان آسیاب

A18 درب قیف ورودی پودر قهوه

A19 پیمانه اندازه گیری

A20 محل قرارگیری پیمانه

A21 قیف ورودی پودر قهوه

A22 سیم برق

A23 کلید اصلی خاموش/روشن 
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صفحه کنترل:
توجه: دکمه های لمسی صفحه کنترل با کوچکترین برخورد انگشت فعال میشوند.

B1 نمایشگر: راهنمایی کاربر جهت استفاده از دستگاه

B2 دکمه MENU جهت فعال یا غیر فعال کردن حالت تنظیمات منو

B3 دکمه  برای انتخاب طعم قهوه

ــوع قهــوه دلخــواه )اسپرســو، فنجــان کوچــک، فنجــان  ــرای انتخــاب ن B4 دکمــه  ب

متوســط، فنجــان بــزرگ، مــاگ(
B5-B6 دکمه های  برای حرکت در گزینه های مختلف منو

B7 فشردن دکمه )B7( )OK( برای تایید گزینه انتخابی

B8 دکمه  برای تهیه ۱ فنجان قهوه

B9 دکمه  برای تهیه ۲ فنجان قهوه

B10 دکمه  برای تهیه کاپوچینو

B11 دکمه  برای ریختن آب داغ

لوازم جانبی و مخزن شیر:

C1 نشانگر کف ساز شیر

C2 دستگیره مخزن شیر

)CLEAN( دکمه تمیز کننده C3

C4 شیلنگ ورودی شیر

C5 نازل کف شیر 

C6 کف ساز شیر

C7 نازل آب داغ
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استفاده از دستگاه برای اولین مرتبه:

o بــه دلیــل تســت قهــوه ســاز در کارخانــه طبیعــی اســت اگــر 
مقــداری قهــوه در آســیاب وجــود داشــته باشــد.

o سختی آب را با توجه به بخش " تنظیم سختی آب" تنظیم 
نمایید.

ــورد نظــر را  ــان م ــرده و زب ــرق وصــل ک ــه ب ۱- دســتگاه را ب
ــد. انتخــاب کنی

۲- بــا اســتفاده از دکمه هــای   )B5 و B6( زبــان مــورد 
نظــر خــود را بیابیــد )تصویــر ۲(. هنگامــی کــه نمایشــگر عبــارت 
)B7( PRESS OK  TO INSTALL ENGLISH(( را نشــان داد دکمــه 
)B7( OK را فشــار دهیــد )تصویــر۳(. در صــورت انتخــاب اشــتباه 
بــا اســتفاده از توضیحــات بخــش زبــان دســتگاه، گزینــه مــورد 
ــود  ــت وج ــما در لیس ــان ش ــر زب ــد. اگ ــاب نمایی ــر را انتخ نظ
نــدارد یکــی از مــوارد موجــود را انتخــاب کنیــد. زبــان انگلیســی 
ــش داده در  ــل نمای ــس از آن مراح ــد. پ ــع می باش ــان مرج زب

نمایشــگر را انجــام دهیــد.
۳- بعــد از ۵ ثانیــه نمایشــگر عبــارت )FILL TANK( را جهــت پــر 
کــردن مخــزن آب نمـــایش خواهــد داد. مخــزن را جدا کـــرده 
)تصویــر ۴(، پــس از شستشــو تــا حد مشــخص شـــده در آن آب 

بریزیــد. ســپس آن را در جــای خــود قــرار دهیــد. 
ــر ۵(.  ــد )تصوی ــرار دهی ــازل آب داغ ق ــر ن ــی در زی ۴- فنجان
 INSERT WATER ــام ــگر پیغـ ــد نمایش ــل نباش ــازل متص ــر ن )اگ
SPOUT را نمـــایش می دهد(. در ایـــن زمـــان طبـــق تصویـر ۶ 

 HOT WATER.PRESS OK )B7( نـــازل را بگذاریــد. ســپس پیغـــام
ــار  ــر۳( را فشـ ــه )B7( OK )تصوی ــود. دکم ــش داده می ش نمای

ــود. ــارج می ش ــازل خ ــه آب از ن ــد ثانی ــس از چن ــد. پ دهی
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ــام …TURNING OFF. PLEASE WAIT در نمایشــگر ظاهــر  ۵- پیغ
ــود. ــوش می ش ــتگاه خام ــده و دس ش

۶- بــا اســتفاده از دســتگیره هــای تعبیــه شــده دســتگاه را 
ــاز  ــوه را ب ــه قه ــزن دان ــازل ۷(، درب مخ ــید )ن ــرون بکش بی
کــرده و بعــد از پــر کــردن درب آن را بســته و دســتگاه را بــه 

ــد. ــود برگردانی ــای خ ج
قهوه ساز آماده استفاده می باشد.

ــد  ــدا بای ــه، ابت ــرای اولیــن مرتب ــگام اســتفاده از دســتگاه ب o هن
ــا  ــد ت ــاده کنی ــو آم ــان کاپوچین ــوه و ۵-۴ فنج ــان قه ۵-۴ فنج

ــد. ــت آوری ــه دس ــتگاه ب ــی از دس ــه خوب ــس از آن نتیج پ
ــود،  ــن میش ــی )A23( روش ــه اصل ــا دکم ــتگاه ب ــرگاه دس o ه
عملکــرد عیــب یابــی هوشــمند شــروع شــده و ســپس خامــوش 
ــن/ ــه روش ــدد، دکم ــردن مج ــن ک ــرای روش ــردد. ب ــی گ م

ــر۱(. ــه کار )A7( را فشــار دهیــد )تصوی آمــاده ب

هشدار 

ــا اجســام  ــی ی هیچــگاه در مخــزن، قهــوه خــرد، قهــوه خشــک و منجمــد، قهــوه کارامل
ــه دســتگاه آســیب خواهنــد زد. ــن مــوارد ب ــد، ای خارجــی قــرار ندهی

توجه:

هر گاه دستگـاه روشن می شود، چرخـه پیش گرمایش خودکـار و آبـکشی انجام می شود 
که قابل توقف نیست. پس از اتمام این چرخه دستگاه برای کار آماده میشود.

روشن کردن دستگاه و پیش گرمایش:

هشدار 

خطر سوختگی، هنگام آبکشی مقداری آب داغ از نازل قهوه خارج می شود.

بـرای روشن کـردن دستگاه دکمـه روشن/آمـاده به کـار )A7( را فشار دهیـد. صفحـه 
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نمـایش عبـارت HEATING UP,PLEASE WAIT را نشان می دهد که دستگـاه درحال گـرم 
کردن می بـاشد. چنـد لحظه منتظر بمانید. بعد از آن پیـغـام RINSING )آبکشی( ظـاهر 
می شود، در ایـن دمـا دستگـاه عبـارت MEDIUM CUP STANDARD TASTE را به معنـای 

فنجان معمولی نشان خواهد داد.
تهیه قهوه )با دانه قهوه(:

۱- دســتگاه بــه صــورت پیــش فــرض بــرای 
درســت کــردن قهــوه نرمــال تنظیــم شــده 
اســت. شــما میتوانیــد طعم هــای بســیار 
رقیــق، رقیــق، نرمــال، غلیــظ و بســیار 
ــودر قهــوه  ــا گزینــه اســتفاده از  پ غلیــظ ب
انتخــاب کنیــد. بــرای انتخــاب طعــم مــورد 
نظــر دکمــه  )B3(  )تصویــر۸( را چنــد 
مرتبــه فشــار دهیــد تــا گزینــه طعــم 

ــود. ــان داده ش ــگر نش ــواه در نمایش دلخ
۲- بــرای تهیــه۱ فنجــان قهــوه،۱ عــدد 
فنجــان و بــرای تهیــه ۲ فنجــان قهــوه، 
ــرار  ــا ق ــازل ه ــر ن ــان در زی ــدد فنج ۲ ع
دهیــد )تصویــر۹(. بــرای داشــتن قهــوه ای 
بــا خامــه بیشــتر  فنجــان خــود را بــه نــازل 

ــر۱۰(. ــد )تصوی ــک نمایی نزدی
ــوه  ــوع قه ــرای ن ــه )B4( را ب ۳- دکم
اسپرســو،   :)۱۱ )تصویــر  کنیــد  انتخــاب 
ــان  ــط، فنج ــان متوس ــک، فنج ــان کوچ فنج

ــاگ. ــزرگ، م ب
 دکمــه  )B8( را بــرای درســت کــردن ۱ فنجــان قهــوه )تصویــر۱۲( یــا دکمــه  

)B9( را بــرای درســت کــردن ۲ فنجــان قهــوه )تصویــر۱۳( فشــار دهیــد.
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دستگاه قهوه را پودر کرده و سپس قهوه را در فنجان می ریزد. 
ــه صــورت خــودکار متوقــف  بعــد از ریختــن مقــدار مشــخص شــده، ریــزش قهــوه ب

ــزد. ــه میری ــرف تفال ــا را در ظ ــده و تفاله ه ش
۴- بعد از چند ثانیه دستگاه مجددا آماده استفاده می باشد.

۵- بــرای خامــوش کــردن دســتگاه دکمــه روشــن/آماده 
بــه کار )A7( را فشــار دهیــد )تصویــر۱(. )قبــل از خاموش 
شــدن دســتگاه، چرخــه آبکشــی بــه صــورت خــودکار اجرا 

خواهــد شــد: خطــر ســوختگی وجــود دارد.(
توجه:

o اگــر خــروج قهــوه از نــازل کنــد و قطــره قطــره می باشــد بــه بخــش تنظیــم آســیاب 
ــه کنید. ــوه مراجع قه

o اگــر خــروج قهــوه از نــازل بســیار ســریع بــوده و کرمــی نمی باشــد بــه بخــش تنظیــم 
آســیاب قهــوه مراجعــه کنید.

o نکاتی برای قهوه داغ تر:
- مطابق برنامه در قسمت تنظیم و تغییر پارامتر های منو، عملکرد آبکشی عمل نمایید.

ــد اســتفاده نکنیــد  ــه خــود جــذب میکنن ــادی ب ــم کــه گرمــای زی - از فنجان هــای ضخی
مگــر آنکــه آن را از پیــش گــرم کــرده باشــید.

- از فنجان هــای از پیــش گــرم شــده اســتفاده نماییــد، بــرای ایــن کار آن را بــا آب داغ 
آبکشــی نماییــد. 

ــوه را  ــروج قه ــل خ ــد عم ــی می توانی ــده قبل ــاب ش ــه انتخ ــدد دکم ــردن مج ــا فش o ب
ــد.  متوقــف نمایی

o بعد از اتمام خروج قهوه، برای افزایش میـزان قهوه در فنجان، کافیست دکـمه ای کـه 
قبل از ریختن انتخاب کرده اید را تا ۳ ثانیه پس از اتمام قهوه فشار دهید.

o هنگامــی کــه نمایشــگر عبــارت FILL TANK را نشــان داد، مخــزن آب را پــر کنیــد. در 
غیــر ایــن صــورت قهــوه ای آمــاده نخواهــد شــد. )وجــود مقــدار کمــی آب در مخــزن 

ــد( ــی می باش طبیع
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 EMPTY پس از تهیه ۱۴ قهوه یا ۷ مرتبه قهوه دوتایی پیغام o
GROUNDS CONTANER )مخزن تفاله را خـالی کنید( نشـان 

داده می شود. برای خالی کردن مخزن، با کشیدن نازل درب 
محافـظ جلویـی را باز کـرده )تصویر۱۶(، سینی چکـه گیـر را 
خارج نماییـد )تصویر ۱۷(. سپس مخزن را بـرداشته و آن را 

تمیز کنید.

o در زمـان خـروج قهوه هرگز نبـاید مخـزن آب را خـارج 
نمایید. با برداشتن مخزن آب در این زمان دستگاه نمی تواند 
پیـغام  قهوه را آمـاده نمـاید. ابتـدا پیغام FILL TANK و سپس 
 ”GROUND TOO FINE. ADJUST MILL! PRESS ”OK )B7(“
ــالم  ــتگاه اعـ ــط دس ــن شرایـ ــد. در ای ــان داده می دهـ نش
می نمـــاید کــه قهــوه بســیار ریــز شــده و آسیـــاب را تنظیــم 
نماییــد. )OK )B7 را فشــار دهیــد و سپـــس مخــزن را پـــر 
ــورت  ــد. در ص ــی کنی ــزن را بررس ــطح آب مخ ــد. س کنی
خالــی بــودن آن را پــر کــرده و در جــای خــود قـــرار 
دهیــد. بـــرای بازیابــی تنظیمــات دستـــگاه، نـــازل آب را بــه 
ــرOK )B7( .)۶ را فشــار  صــورت ناقــص قــرار دهیــد )تصوی
ــان داده  ــام “)HOT WATER.PRESS ”OK )B7 نش ــد، پیغ دهی
می شــود. دکـــمه )OK )B7 را چنــد ثانیــه فشــار دهیــد. 
ــت  ــه حال ــازل تنظیمــات ب ــه خــروج آب از ن ــد از ۳۰ ثانی بع

ــینی  ــه س ــتگاه، همیش ــردن دس ــز ک ــگام تمی o هن
ــد. ــارج نمایی ــال خ ــر را کام ــه گی چک

o هنــگام خــارج کــردن ســینی چکــه گیــر، مخــزن 
تفالــه حتمــا بایــد خالــی شــود. در غیــر ایــن 
ــد. ــد ش ــی خواه ــار گرفتگ ــتگاه دچ ــورت دس ص
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ــاز خواهنــد گشــت. استانـــدارد ب
o دســتگاه بــرای خــارج کــردن هــوای موجــود در چرخــه هیدرولیــک ایــن عمــل را چنــد 

مرتبــه تکــرار خواهــد کرد.
اگــر توضیحــات بــاال بــه درســتی صــورت نگیــرد یــا دســتگاه خامــوش باشــد، حتــی بــا 

ــراد نمایشــگر تنظیمــات اصلــی را نشــان خواهــد داد. وجــود ای

دستگاه به صورت خودکار مقادیر زیر را آماده می کند.
اسپرسو

فنجان کوچک
فنجان متوسط
فنجان بزرگ

ماگ
بــرای تغییــر ایــن مقادیــر و تنظیــم میــزان قهــوه دلخــواه، ماننــد اسپرســو مراحــل زیــر 

را انجــام دهیــد. 
o دکمه  )B4( را چند مرتبه فشار دهید تا کلمه ESPRESSO نشان داده شود.

 )PROGRAM QUANTITY( را تا زمان نشان دادن پیغام مقدار برنـامه )B8(  دکمه o
فشار دهید. در همین زمان ریختن قهوه متوقف خواهد شد.

o دکمــه  )B8( را مجــددا فشــار دهیــد تــا خــروج قهــوه متوقــف شــده و دســتگاه 
بــا مقــدار جدیــد قهــوه مجــدد تنظیــم شــود.

دستگاه با برنامه جدید تنظیم شده و آماده استفاده می باشد.
شما می توانید مقدار فنجان کوچک، متوسط، بزرگ و ماگ را تغییر دهید.

توجه: برای تغییر میزان قهوه ای که با دکمه  )B8( تنظیم شده است دکـمه )تصویر( 
)B9( را جهت خروج قهوه در دو فنجان فشار دهید. برای برگشت به تنظیمات اصلی 

دستگاه به بخش "بازیابی تنظیمات کارخانه" مراجعه نمایید.

تغییر مقدار قهوه در فنجان:
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تنظیم آسیاب قهوه:

ــم  ــه تنظی ــرض در کارخان ــش ف ــورت پی ــه ص ــوه ب ــیاب قه آس
ــروج  ــه خ ــر اینک ــدارد مگ ــدد ن ــم مج ــه تنظی ــاز ب ــده و نی ش
قهــوه بســیار ســریع یــا بســیار آهســته باشــد )قهــوه بــه صــورت 
ــا اســتفاده از ولــوم  قطــره قطــره خــارج شــود( کــه میتــوان ب

ــر۱۴(. ــام داد )تصوی ــن کار را انج ــیاب ای ــم آس تنظی

تهیه اسپرسو با پودر قهوه )به جای دانه قهوه( :

o دکمه  )B3( را فشار دهید )تصویر ۸( و عملکرد پودر قهوه را انتخاب کنید.
o دســتگاه را بــه ســمت خــود بیــرون بکشــید.برای ایــن کار حتمــا از دســتگیره مربوطــه 

اســتفاده نماییــد )تصویــر ۷(.
o درب کوچک وسط را برداشته و یک پیمانه پودر قهوه را در قیف بریزید )تصویر ۱۸(. 

هشدار 

ولوم تنها در زمانی باید بچرخد که آسیاب در حال کار می باشد.
بــرای خــروج آهســته تر و قهــوه غلیظ تــر ولــوم را یــک کلیــک 
ــای  ــد )دانه ه ــاعت بچرخانی ــای س ــف عقربه ه ــت مخال در جه

ریزتــر(.
بــرای خــروج ســریع تر )نــه بــه صــورت قطــره( ولــوم را یــک 
کلیــک در جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد )دانه هــای 

درشــت تر(.
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درب آن را بسته و دستگـاه را به جای خود بازگردانید و مراحل را همـانند قسمت تهیه 
قهوه )با دانه قهوه( انجام دهید.

توجــه: هــر مرتبــه تنهــا یــک فنجــان قهــوه مــی توانیــد تهیــه نماییــد. بنابرایــن دکمــه 
ــر ۱۲(. ــد )تصوی ــار دهی  )B8( را فش

o اگــر پــس از اســتفاده از دســتگاه بــا عملکــرد پــودر قهــوه، مــی خواهیــد قهــوه ای بــا 
دانــه قهــوه آمــاده نماییــد بــا فشــار دکمــه  )B3( )تصویــر۸( عملکــرد پــودر قهــوه 

را غیرفعــال نماییــد.
توجه: 

هیــچ گاه زمانــی کــه دســتگاه خامــوش اســت پــودر را اضافــه نکنیــد. ممکــن اســت پــودر 
بــه درون دســتگاه بریــزد. 

هیــچ گاه بیــش از یــک پیمانــه قهــوه اضافــه نکنیــد در ایــن صــورت دســتگاه دیگــر قهــوه 
ای درســت نخواهــد کــرد.

تنها از پیمانه موجود در دستگاه استفاده نمایید.
برای استفاده از عملکرد اسپرسو تنها از پودر قهوه استفاده نمایید.
اگــر بیشــتر از یــک پیمانــه پــودر قهــوه در نــازل بریزیــد قیــف 
مســدود خواهــد شــد.در ایــن حـــالت بــا احتیــاط بــه کمــک چاقو 
ــمت دم  آور را  ــپس قس ــر۲۰(، س ــرده )تصوی ــز ک ــف را تمی قی
خـــارج و هماننــد توضیحــات بخــش "تمیــز کــردن دم آور" آن 

را تمیــز نماییــد.
ریختن آب جوش:

o همواره از آماده به کار بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
o از اتصال نازل آب اطمینان حاصل کنید.

o ظرف را در زیر نازل  قرار دهید.
o دکمه  )OK )B7 را فشار دهید.

نمایشگر عبارت HOT WATER را نشان خواهد داد و آب داغ از نازل خارج شـده و ظرف 
زیر آن پر می شود )در هر مرتبه بیشتر از ۲ دقیقه از این عملکرد استفاده نکنید.(
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ــدار  ــس از خــروج مق ــد. پ ــف خــروج آب، دکمــه  )B11( را فشــار دهی جهــت توق
ــود. ــف می ش ــودکار متوق ــورت خ ــه ص ــروج آب ب ــده آب، خ ــم ش تنظی

تهیه کاپوچینو:
ــه  )B3( را  ــد دکم ــه می کنی ــو را تهی ــه در آن کاپوچین ــی ک ــاب ظرف ــرای انتخ o ب

ــد. فشــار دهی
o درپوش ظرف شیر را از ظرف جدا کنید.

ــا ۱۰۰ میلــی لیتــر  ــی کــه مــی خواهیــد درســت کنیــد تقریب ــه ازای هــر کاپوچینوی o ب
ــر  ــد از حداکث ــدار شــیر اســتفاده شــده نبای ــر۲۲(. مق ــد )تصوی شــیر در ظــرف بریزی
میــزان مشــخص شــده)حدود ۷۵۰ میلــی لیتــر( بیشــتر باشــد. بــه صــورت ایــده آل از 

شــیر کــم چــرب در دمــای ۵ درجــه یخچــال اســتفاده کنیــد.
ــل  ــان حاص ــتیکی اطمین ــر پالس ــیر در واش ــازل ورودی ش ــت ن ــری درس o از قرارگی

ــد.  ــرار دهی ــود ق ــای خ ــیر را در ج ــزن ش ــپس درب مخ ــر۲۳(. س کنید)تصوی
o نشــان گــر کــف ســاز شــیر )C1( را میــان کلمــه کاپوچینــو و کافــه التــه در درب ظــرف 
ــه  ــه باشــد خامــه کمتــر و هرچــه ب ــه ســمت کافــه الت تنظیــم کنیــد. هرچــه نشــانگر ب

کاپوچینــو نزدیکتــر باشــد کــف شــیر بیشــتری خواهیــد داشــت.

A. بدون کف شیر
B. کف شیر کم

C. نشانگر
D. کف شیر زیاد

ــر ۶(  ــرده )تصوی ــدا ک ــازل آب داغ را ج o ن
ــد  ــل کنی ــازل متص ــه ن ــیر را ب ــزن ش و مخ

)تصویــر۲۴(.
o  نــازل شــیر را مطابــق شــکل قــرار داده و 
فنجانــی بــزرگ در زیــر نــازل قهــوه و شــیر 

قــرار دهیــد.
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o دکمــه  )B10( را فشــار دهیــد. کلمــه CAPPUCCINO نمایــش داده شــده و پــس 
از چنــد ثانیــه کــف شــیر در فنجــان خواهــد ریخــت. ســپس بعــد از اتمــام خــودکار کــف 

شــیر خــروج قهــوه آغــاز می شــود.(
o کاپوچینــو آمــاده اســت: بــه آن شــکر اضافــه کــرده و بــه صــورت دلخــواه بــر روی 

کــف شــیر پــودر کاکائــو بریزیــد.
توجه:

o در هنــگام تهیــه کاپوچینــو، مــی توانیــد ریختــن کــف شــیر و یــا قهــوه را بــا فشــردن 
دکمــه  )B10( متوقــف کنیــد.

ــی شــد ظــرف را خــارج  ــن کــف شــیر، ظــرف شــیر کامــال خال ــگام ریخت o اگــر در هن
کــرده و در آن شــیر بریزیــد. ظــرف را مجــدد در جــای خــود قــرار داده و دکمــه  

)B10( را بــرای تهیــه کاپوچینــوی بیشــتر فشــار دهیــد.  
o بــرای بهداشــتی نگهداشــتن ظــرف شــیر همــواره آن را تمیــز نماییــد. همــواره پــس   
از تهیــه کاپوچیـــنو لولــه ورودی کــف ســاز درب ظــرف شــیر را تمیــز کنیـــد. پـیـــغام 

PRESS CLEAN BUTTON نمایش داده خواهد شد.

- در زیر نازل شیر یک ظرف قرار دهید )تصویر ۲۵(.
حداقــل  را   )C3( مخــزن  درب  روی  کــردن  تمیــز  دکمــه   -
ــد  ــال نمایی ــردن را فع ــز ک ــد تمی ــا فرآین ــد ت ــه داری ــه نگ ۸ ثانی
)تصویــر ۲۵(. پیغــام … CLEANING  بــر روی صفحــه نمایــش داده 
می شــود. دکمــه را تــا زمــان اتمــام فرآینــد نگــه داریــد. بــا رهــا 

کــردن دکمــه CLEAN چرخــه تمیــزکاری متوقــف می شــود. بعــد از اتمــام فرآینــد و 
ــرای  رهــا کــردن دکمــه مخــزن شــیر را جــدا کــرده و درون یخچــال قــرار دهیــد. ب

ــد. ــرار ندهی ــرون از یخچــال ق ــه شــیر را بی مــدت بیشــتر ۱۵ دقیق
ــه بخــش  ــو ب ــا قهــوه در کاپوچین ــزان خــروج خــودکار کــف شــیر ی ــر می ــرای تغیی - ب

ــد. ــه کنی ــو" مراجع ــیر در کاپوچین ــوه و ش ــدار قه ــر مق "تغیی
تغییر مقدار قهوه و شیر در کاپوچینو:

دســتگاه بــه صــورت پیــش فــرض مقادیــر اســتاندارد جهــت تهیــه کاپوچینــو را تنظیــم 
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کــرده اســت.برای تغییــر ایــن مقــدار ماننــد زیــر عمــل کنیــد.
-مخزن شیر را تا میزان حداکثر نشان داده شده بر روی مخزن پر کنید.

 PROGRAM QUANTITY MILK FOR ــارت ــش عب ــان نمای ــا زم ــه  )B10( را ت - دکم
ــد. ــن مــی کن ــه ریخت ــان شــیر شــروع ب ــن زم ــد. در همی ــه داری CAPPUCCINO نگ

ــد شــیر  ــا مقــدار جدی ــزی مجــدد دســتگاه ب ــرای توقــف خــروج شــیر و برنامه ری - ب
ــد. دکمــه  )B10(  را فشــار دهی

 PROGRAM QUANTITY بعــد از چنــد ثانیــه قهــوه شــروع بــه ریختــن کــرده و عبــارت -
MILK FOR CAPPUCCINO نمایــش داده خواهد شــد.

- بــرای توقــف مجــدد خــروج شــیر و برنامه ریــزی مجــدد دســتگاه بــا مقــدار جدیــد 
شــیر دکمــه  )B10(  را فشــار دهیــد.

دستگاه برنامه ریزی شده و آماده استفاده می باشد.
تغییر و تنظیم پارامتر های منو:

وقتــی دســتگاه آمــاده اســتفاده مــی باشــد مــی توانیــد بــرای تنظیــم یــا تغییــر پارامترها 
یــا عملکردهــا بــه صــورت زیــر اقــدام نمایید:

برای تغییر زبان دستگاه مراحل زیر را انجام دهید:
o جهــت ورود بــه منــو دکمــه )B2( را فشــار  دهیــد. ســپس بــا اســتفاده از دکمه هــای 

)B5( و )B6(  زبــان را انتخــاب کنیــد.
o دکمه )OK )B7 را فشاردهید.

o با دکمه های )B5( و )B6(  زبان مورد نظر را انتخاب کنید.
o برای تایید دکمه )OK )B7 را فشار دهید.

آبکشی
تنظیم ساعت
زبان دستگاه

شروع خودکار

رسوب زدایی
دمای قهوه

خاموش شدن خودکار
سختی آب

بازیابی تنظیمات کارخانه
آمارگیری
تنظیم صدا

خروج

تنظیم زبان دستگاه :
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o دکمه منو )B2( را برای خروج فشار دهید.
آبکشی:

این عملکرد برای داشتن قهوه ای داغ تر مورد استفاده قرار میگیرد.
ــر  ــد )کمت ــرده ای ــاب ک ــک را انتخ ــان کوچ ــتگاه فنج ــردن دس ــن ک ــان روش ــر زم o اگ
از ۶۰ میلــی لیتــر( بــرای پیــش گرمایــش فنجــان از آب داغ حاصــل از چرخــه آبکشــی 

ــد. اســتفاده نمایی
o اگــر از فنجانــی بزرگتــر اســتفاده می کنیــد،۳-۲ دقیقــه بعــد از آخریــن قهــوه، 
ــه )B2( وارد  ــار دکم ــا فش ــن کار ب ــرای ای ــد، ب ــش دهی ــش گرمای ــمت دم آور را پی قس
ــار  ــه )OK )B7 را فش ــد. دکم ــان می ده ــارت RISING را نش ــگر عب ــوید. نمایش ــو ش من
ــه  ــدد دکم ــد. مج ــان می ده ــارت OK )B7(  TO CONFIRM را نش ــگر عب ــد. نمایش دهی
ــه  ــر ریخت ــه ســینی چکه گی ــا آب خروجــی ب ــد ت ــد. منتظــر بمانی )OK )B7 را فشــار دهی
ــرای قهــوه  ــد ب ــه شــود کــه می خواهی ــی ریخت ــا جهــت پیــش گرمایــش داخــل فنجان ی

ــد.  ــی کنی ــد. ســپس فنجــان را خال اســتفاده نمایی
تغییر مدت زمان عملکرد:

ــه طــور پیــش فــرض بعــد از ۳۰ دقیقــه عــدم اســتفاده خامــوش می شــود. دســتگاه ب
بــرای تغییــر ایــن زمــان )حداکثــر ۱۲۰ دقیقــه(  اقدامــات زیــر را انجــام دهیــد.

ــای )B5( و )B6(  را  ــد. دکمه ه ــار  دهی ــه )B2( را فش ــو دکم ــه من ــت ورود ب o جه
ــا عبــارت AUTO-OFF در نمایشــگر نشــان داده شــود.  فشــار دهیــد ت

o دکمه )OK )B7 را جهت تایید فشار دهید.
o بــا اســتفاده از دکمه هــای )B5( و )B6(  زمانــی کــه دســتگاه پــس از آن خامــوش 
مــی شــود را انتخــاب نماییــد. ایــن زمــان بنــدی بــه صــورت ۳۰ دقیقــه، ۱ ســاعت و ۲ 

ــد. ــاعت می باش س
o دکمه )OK )B7 را جهت تایید فشار دهید.

o دکمه منو )B2(  را برای خروج از منو فشار دهید.
تنظیم ساعت:

ــای )B5( و )B6(  را  ــد. دکمه ه ــار دهی ــه )B2( را فش ــو دکم ــه من ــرای ورود ب o ب
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ــود. ــان داده ش ــارت ADJUST TIME نش ــا عب ــار داده ت فش
o دکمه )OK )B7 را فشار دهید.

o بــرای تنظیــم ســاعت از دکمــه هــای )B5( و )B6(  اســتفاده کنیــد. ســپس بــا زدن 
دکمــه )OK )B7 آن را تاییــد کنیــد.

o بــرای تنظیــم دقیقــه از دکمــه هــای )B5( و )B6(  اســتفاده کنیــد. ســپس بــا زدن 
دکمــه )OK )B7 آن را تاییــد کنیــد.

o برای خروج از منو دکمه )B2( را فشار دهید.
تنظیم زمان شروع خودکار

این عملکرد زمان مشخصی جهت شروع به کار دستگاه را تنظیم می کند.
o از تنظیم ساعت دستگاه اطمینان حاصل کنید.

o بــرای ورود بــه منــو دکمــه )B2( را فشــار دهیــد. دکمــه هــای )B5( و )B6( )تصویــر( 
را فشــار داده تــا عبــارت AUTO-START نشــان داده شــود.

o دکمه )OK )B7 را فشار دهید.
o نمایشگر عبارت AUTO-START 07:30 را نشان خواهد داد.

o بــرای تنظیــم زمــان شــروع خــودکار، از دکمه هــای )B5( و )B6(  اســتفاده کنیــد. 
ســپس بــا زدن دکمــه )OK )B7 آن را تاییــد نماییــد.

o بــرای تنظیــم دقیقــه از دکمــه هــای )B5( و )B6(  اســتفاده کنیــد و ســپس بــا زدن 
دکمــه )OK )B7 آن را تاییــد کنیــد.

ــارت AUTO-START ENABLED را نشــان  دکمــه )OK )B7 را فشــار دهیــد. نمایشــگر عب
می دهــد.

تغییر دمای قهوه:
برای تغییر دمای قهوه خروجی اقدامات زیر را انجام دهید:

o بــرای ورود بــه منــو دکمــه )B2( را فشــار دهید.دکمه هــای )B5( و )B6(  را 
ــود. ــان داده ش ــارت COFFEE TEMPERATURE نش ــا عب ــار داده ت فش

o دکمه )OK )B7 را فشار دهید.
ــم،  ــان ک ــر را از می ــورد نظ ــای م ــای )B5( و )B6(  دم ــتفاده از دکمه ه ــا اس o ب
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ــد. ــاب کنی ــاد انتخ ــط و زی متوس
o برای تایید دمای انتخابی دکمه )OK )B7 را فشار دهید.

o برای خروج از منو دکمه )B2( را فشار دهید.
تنظیمات سختی آب:

ــد. در  ــش دهی ــوب زدایی را افزای ــان رس ــل می ــد فواص ــی توانی ــواه م ــورت دلخ در ص
ایــن صــورت بــر اســاس میــزان کلســیم موجــود در آب مصرفــی مــی توانیــد تعــداد 
دفعــات رســوب گیــری را کاهــش دهیــد. بــرای ایــن کار بــه صــورت زیــر عمــل نماییــد:

o نـــوار مربـــوط بــه ســختی آب را از بسته بنـــدی خــارج نماییــد آن را چنــد ثـــانیه بــه 
صــورت کامــل در آب فــرو کنیــد. ســپس آن را خــارج کــرده و ۳۰ ثانیــه منتظــر بمانیــد 

تــا تغییــر رنــگ داده و مربع هــای قرمــز بــه روی نــوار ظاهــر شــود.
ــای )B5( و )B6(  را  ــد. دکمه ه ــار دهی ــه )B2( را فش ــو دکم ــه من ــرای ورود ب o ب

ــود. ــان داده ش ــارت WATER HARDNESS نش ــا عب ــار داده ت فش
o دکمه )OK )B7 را فشار دهید.

ــوار  ــان داده در ن ــای نش ــداد نقطه ه ــای )B5( و )B6(  تع ــتفاده از دکمه ه ــا اس o ب
تســت ســختی آب را انتخــاب کنیــد. بــرای مثــال اگــر نــوار ۳ مربــع قرمــز را نشــان داده 

اســت شــما بایــد گزینــه  را انتخــاب نماییــد.
o دکمــه )OK )B7 را بــرای تاییــد فشــار دهیــد. دســتگاه در صــورت نیــاز، زمــان 

رســوب گیری را بــه شــما اعــالم خواهــد کــرد.
o برای خروج از منو دکمه )B2( را فشار دهید.

رسوب گیری:

هشدار 
رســوب زداها دارای اســید مــی باشــند، بنابرایــن نــکات ایمنــی موجــود در بســته 

نماییــد. رســوب گیر را مالحظــه 
ــر  ــد. در غی ــکان اســتفاده کنی ــی نی ــا از رســوب گیر پیشــنهادی خدمــات طالی توجــه: تنه
ایــن صــورت ضمانــت دســتگاه باطــل خواهــد شــد. همچنیــن عــدم انجــام رســوب گیری 

دســتگاه بــه صــورت  مرتــب نیــز باعــث ابطــال ضمانــت می گــردد.
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هنگامــی کــه دســتگاه عبــارت رســوب گیری )!DESCALE( را نشــان دهــد زمــان رســوب 
گیــری دســتگاه می باشــد. بــرای ایــن کار مراحــل زیــر را انجــام دهیــد. 

o از آماده به کار بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
o شیلنگ خروجی آب )C7( را به نازل )A10( وصل کنید.

ــای )B5( و )B6(  را  ــد. دکمه ه ــار دهی ــه )B2( را فش ــو دکم ــه من ــرای ورود ب o ب
ــود. ــان داده ش ــارت DESCALING نش ــا عب ــار داده ت فش

ــر  ــام DESCALING. “OK” TO CONFIRM ظاه ــد. پیغ ــار دهی ــه )OK )B7 را فش o دکم
می شــود.

ــام “ADD DESCALER. PRESS ”OK را  ــد. نمایشــگر، پیغ o دکمــه )OK )B7 را فشــار دهی
ــد.   ــان می ده نش

ــر  ــوب گی ــرف رس ــل روی ظ ــتور العم ــق دس ــد. و طب ــی نمایی ــزن آب را خال o مخ
مقــداری رســوب گیــر درون آن ریختــه و ســپس بــا مقــدار آب معیــن آن را مخلــوط 

ــد. ــرار دهی ــر شــیلنگ آب ق ــری در زی ــا حجــم ۲ لیت ــی ب ــد. ســپس ظرف کنی
o دکمــه )OK )B7 را فشــار دهیــد. مــاده رســوب زدا از نــازل آب داغ بــه درون ظــرف 

خواهــد ریخــت و پیغــام …DISCALING UNDERWAY نمایــش داده خواهــد شــد.
o برنامــه رســوب گیــری بــه صــورت چنــد مرحلــه خــروج مــاده رســوب زدا از نــازل و 

توقــف آن انجــام می شــود. 
o پس از حدود ۳۰ دقیقه پیغام !RISING. FILL TANK نمایش داده خواهد شد.

o مخــزن را  خالــی کــرده و بــرای پــاک کــردن تمــام مــواد باقی مانــده از رســوب زدا 
آن را آبکشــی کــرده و مجــدد بــا آب تمیــز پــر نماییــد.

 RISING COMPLETE. PRESS مخــزن را در جــای خــود قــرار دهیــد.  نمایشــگر پیغــام  o
ــد.  ــان می ده OK را نش

o دکمــه )OK )B7 را فشــار دهیــد. آب داغ از نــازل خــارج شــده و مخــزن پــر می شــود. 
در همیــن حــال پیغــام RISING بــر روی صفحــه نمایــش، ظاهــر می گــردد. 
o منتظر بمانید تا پیغام RISING COMPLETE. PRESS OK نشان داده شود. 

ــده و  ــر ش ــام DESCALIMG COMPLETE ظاه ــد. پیغ ــار دهی ــه )OK )B7 را فش o دکم
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ــا آب تمیــز  پــس از آن عبــارت !FILL TANK نشــان داده می شــود. مجــدد مخــزن را ب
پــر نماییــد.  

o برنامه رسوب گیری کامل شده و دستگاه برای تهیه مجدد قهوه آماده است.
ــه را  ــد چرخ ــام آن، بای ــش از اتم ــوب گیری پی ــه رس ــف چرخ ــورت توق ــه: در ص توج

ــد. ــروع نمایی ــدا ش ــدد از ابت مج
توجه: عدم رسوب گیری دستگاه به صورت مرتب باعث ابطال ضمانت خواهد شد.

بازیابی تنظیمات کارخانه:
برای بازگردانی مقادیر کارخانه )حتی در صورت تغییر( مراحل زیر را دنبال کنید:

ــد. دکمــه هــای )B5( و )B6(  را  ــو دکمــه )B2( را فشــار دهی ــه من ــرای ورود ب o ب
ــارت DEFAULT VALUES نشــان داده شــود. ــا عب فشــار داده ت

o دکمه )OK )B7 را فشار دهید. نمایشگر پیغام OK TO CINFIRM را نشان می دهد. 
o دکمــه )OK )B7 را بــرای بازیابــی تنظیمــات کارخانــه فشــار دهیــد. بــرای چنــد ثانیــه 

نمایشــگر پیغــام RESTORE را نشــان خواهــد داد.
o برای خروج از منو دکمه )B2( را فشار دهید.

آمارگیری:
ــت  ــد. جه ــم می کن ــما فراه ــرای ش ــتگاه را ب ــار دس ــاهده آم ــکان مش ــرد ام ــن عملک ای

ــد: ــر را انجــام دهی مشــاهده مراحــل زی
ــای )B5( و )B6(  را  ــد. دکمه ه ــار دهی ــه )B2( را فش ــو دکم ــه من ــرای ورود ب o ب

ــود. ــان داده ش ــارت STATISTICS نش ــا عب ــار داده ت فش
o دکمه )OK )B7 را فشار دهید.

o با استفاده از دکمه های )B5( و )B6(  مقادیر زیر را بررسی کنید:
- تعداد قهوه و کاپوچینوی آماده شده

- تعداد دفعات رسوب زدایی دستگاه
- میزان آب خروجی به لیتر

 )B2( بــرای خــروج از عملکــرد یــک مرتبــه و بــرای خــروج از منــو دو مرتبــه دکمــه o
را فشــار دهیــد.
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تنظیم صدای دستگاه:
ــان  ــتگاه در زم ــوق دس ــدای ب ــودن ص ــال نم ــر فع ــا غی ــال ی ــکان فع ــرد ام ــن عملک ای
ــد.   ــم می نمای ــی را فراه ــوازم جانب ــردن ل ــارج ک ــرار دادن و خ ــا ق ــه ی ــردن دکم فش
ــال  ــورت فع ــه ص ــه ب ــات کارخان ــرض در تنظیم ــش ف ــور پی ــه ط ــدا ب ــن ص ــه: ای توج

ــت. ــده اس ــم ش تنظی
ــد. دکمــه هــای )B5( و )B6(  را  ــو دکمــه )B2( را فشــار دهی ــه من ــرای ورود ب o ب

ــارت BEEP نشــان داده شــود. ــا عب فشــار داده ت
o دکمه )OK )B7 را فشار دهید. دستگاه پیغام ?BEEP DISABLE را نمایش خواهد داد.

o برای غیر فعال کردن بوق دکمه )OK )B7 را فشار دهید.
o برای خروج از منو دکمه )B2( را فشار دهید.

برنامه ریزی قهوه:
برای دستورات برنامه ریزی قهوه به بخش "تغییر میزان قهوه در فنجان" مراجعه کنید.

برنامه کاپوچینو:
ــوه  ــیر و قه ــزان ش ــر می ــش "تغیی ــه بخ ــو ب ــزی کاپوچین ــتورات برنامه ری ــرای دس ب

ــد. ــه کنی ــو" مراجع کاپوچین

نظافت و نگهداری از دستگاه:
تمیز کردن دستگاه:

از محلول هــا و شــوینده های قــوی بــرای پــاک کــردن دســتگاه اســتفاده نکنیــد. بــرای 
ــه  ــد ب ــر بای ــرم و مرطــوب کافیســت. قطعــات زی ــن کار اســتفاده از یــک دســتمال ن ای

صــورت مــداوم تمیــز شــوند.
)A4( مخزن تفاله قهوه o
 )A14( سینی چکه گیر o

 )A12( مخزن آب o
 )A13( نازل قهوه o

 )A21( قیف ورودی پودر قهوه o
 )A2(قسمت داخلی دستگاه، قابل دسترسی از درب محافظ o
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)A5( قسمت دم آور o
نظافت مخزن تفاله قهوه:

 EMPTY GROUNDS CONTAINER! هنگامــی کــه نمایشــگر پیغــام
را نشــان داد بایــد مخــزن تفالــه را مطابــق روش زیــر خالــی و 

تمیــز کنیــد:
ــرده  ــاز ک ــتگاه ب ــوی دس ــرویس را در جل ــمت س o درب قس
)تصویــر۱۶( و ســپس ســینی چکــه گیــر را جــدا و تمیــز نماییــد 

ــر۱۷(. )تصوی
o مخزن تفاله را تمیز کنید.

ــه  ــر، مخــزن تفال ــه گی ــگام خــارج کــردن ســینی چک توجــه: هن
ــی باشــد. ــد خال بای

تمیز کردن  سینی چکه گیر:

هشدار 

اگــر ســینی چکــه گیــر خالــی نشــود آب از آن ســرریز شــده و 
ــد. ــه دســتگاه آســیب بزن ــد ب می توان

نشــانگر ســطح آب در ســینی چکــه گیــر بــه صــورت یــک شــی 
شــناور قرمــز مشــخص شــده اســت )تصویــر ۲۷( و تــا قبــل از 
رســیدن نشــانگر قرمــز ســطح بــه ســینی قــرار گیــری فنجــان، 

ســینی را خــارج کــرده و آن را خالــی نماییــد.
برای خارج کردن سینی چکه گیر:

- درب محافظ را باز کنید )تصویر ۱۶(.
- سینی چکه گیر و مخزن تفاله قهوه را خارج نمایید )تصویر ۱۷(.

- سینی چکه گیر و مخزن تفاله قهوه )A4( را تمیز کنید.
- سپس آنها را در جای خود قرار دهید.

- درب محافظ را ببندید.
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تمیز کردن مخزن آب:
ــی  ــدار کم ــوب و مق ــتمالی مرط ــا دس ــاه ب ــه در م ــک مرتب ــزن آب )A12( را ی ۱. مخ

ــد. ــاک کنی ــده پ ــز کنن ــول تمی محل
۲. از پاک شدن تمام مواد باقی مانده از محلول شوینده اطمینان حاصل نمایید.

تمیز کردن نازل ها:
ــز  ــفنج تمی ــا اس ــم ب ــور منظ ــه ط ــا را ب ۱. نازل ه

ــر ۲۸(. ــد )تصوی کنی
۲. از عــدم گرفتگــی منافــذ نــازل قهــوه اطمینــان 
حاصــل کنیــد. در صــورت نیــاز، قهــوه باقــی مانده 

را بــا خــالل دنــدان تمیــز نماییــد )تصویــر ۲۶(.
تمیز کردن قیف ورودی پودر قهوه:

o بــه صــورت منظــم )یــک مرتبــه در مــاه( از عــدم گرفتگــی قیــف ورودی پــودر قهــوه 
اطمینــان حاصــل کنیــد.

تمیز کردن داخل دستگاه:
۱. در هفته یک مرتبه قسمت داخلی دستگاه را بررسی نمایید تا 
از تمیز بـودن آن اطمینـان حاصل شود. در صورت نیـاز، بـاقی 

مانده های قهوه را با یک اسفنج تمیز نمایید. 
۲. مابقــی مــواد مانــده را بــا اســتفاده از جاروبرقــی تمیــز کنیــد. 

.)۲۹ )تصویر 

هشدار 

قبــل از هرگونــه عملیــات نظافــت، دســتگاه را بــا اســتفاده از کلیــد اصلــی )A23( خاموش 
کــرده و آن را از بــرق بکشــید.

هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید.

تمیز کردن قسمت دم آور
قسمت دم آور را حداقل یک مرتبه در ماه تمیز نمایید.
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در زمــان روشــن بــودن دســتگاه قســمت دم آور )A5( قابــل جــدا شــدن نیســت، بــرای 
ایــن کار از فشــار اســتفاده نکنیــد.

ــمت  ــد )قس ــل کنی ــان حاص ــتگاه اطمین ــودن دس ــوش ب ۱. از خام
ــد(. ــه نمایی ــتگاه را مالحظ ــردن دس ــوش ک خام

۲. درب محافظ را باز کنید )تصویر ۱۶(.

هشدار 

کنیــد  جــدا  را  تفالــه  و مخــزن  ۳. ســینی چکه گیــر 
.)۱۷ )تصویــر 

۴. دو دکمــه قرمــز را همزمــان بــه ســمت داخــل فشــار 
داده تــا قســمت دم آور را خــارج نماییــد )تصویــر ۳۰(.

توجــه: از مــواد شــوینده بــرای نظافــت اســتفاده نکنیــد. داخــل پیســتون روغــن بــوده و 
مــواد شــوینده آن را از بیــن می بــرد.

۵. قسمت دم آور را به مدت ۵ دقیقه در آب قرار داده و سپس آبکشی کنید.

ــد  توجــه: اگــر دچــار مشــکل در نصــب قســت دم آور شــده ای
، ماننــد شــکل هــم زمــان بــاال و پاییــن آن را فشــار داده تــا بــه 

انــدازه صحیــح خــود بازگــردد.

A. نگهدارنده     B. پین

۶. بعــد از نظافــت قســمت دم آور )A5( را در جــای 
خــود قــرار داده و دقــت نماییــد کــه نگهدارنــده و پیــن 
پاییــن کامــال در جــای خــود قــرار گیرنــد. قســمت دارای 
عالمــت PUSH را فشــار داده تــا صــدای جــا افتــادن 

ــنوید. ــه را بش قطع

ــان  ــز اطمین ــای قرم ــدن دکمه ه ــارج ش ــب از خ ــد از نص ۷. بع
ــد. حاصــل کنی
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۸. سینی چکه گیر و مخزن تفاله را سر جای خود بگذارید.
۹. درب محافظ را ببندید.

تمیز کردن مخزن شیر:

هشدار 

همیشه لوله های داخل مخزن شیر )C( را پس از تهیه شیر تمیز نمایید.
اگــر هنــوز در مخــزن شــیر مانــده اســت، آن را بیــش از زمــان مــورد نیــاز در خــارج 

از یخچــال نگهــداری نکنیــد.
پس از هر مرتبه تهیه شیر همانند توضیحات بخش "تهیه کاپوچینو" تمیز کنید.

ــد  ــت نمایی ــل شستشــو در ماشــین ظرفشــویی می باشــند، فقــط دق ــات قاب تمــام قطع
کــه بایــد آنهــا را در ســبد بــاال قــرار دهیــد.

۱. درب مخزن شیر را در جهت عقربه های ساعت چرخانده و آن را جدا نمایید.
۲. نازل شیر و لوله ورودی را خارج نمایید.

A. خروجی شیر
B. لوله ورودی

C. کانال کشویی
D. نشانگر

E. حفره 

۳. نشانگر را به سمت بیرون کشیده و آن را خارج نمایید.
۴. تمــام قطعــات را بــا آب داغ و مــواد شــوینده مالیــم بشــویید. اطمینــان حاصــل نماییــد 
ــود در  ــویی موج ــای کش ــا کانال ه ــوراخ ها ی ــیری درون س ــده ش ــی مان ــچ باق ــه هی ک

انتهــای نشــانگر وجــود نــدارد.
۵. بررسی نمایید که نازل و لوله ورودی با باقی  مانده شیر مسدود نشده است.

۶. نشانگر، خروجی شیر و لوله ورودی را به محل قرارگیری خود برگردانید. 
۷. درپوش مخزن شیر را ببنید.
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هشدار 

هــر زمــان کــه دســتگاه خامــوش مــی شــود، یــک هشــدار صوتــی شــنیده مــی شــود 
کــه نمــی توانیــد آن را قطــع نماییــد.

خاموش کردن دستگاه

ــزد. از تمــاس  ــه بیــرون مــی ری ــازل قهــوه ب در زمــان آبکشــی، مقــداری آب داغ از ن
ــا ایــن قطــرات خــودداری نماییــد. جهــت خامــوش کــردن دســتگاه، دکمــه روشــن/  ب
آمــاده بــه کار )A7( را فشــار دهیــد. دســتگاه چرخــه آبکشــی را انجــام داده و خامــوش 

می شــود.
توجــه: در صــورت عــدم اســتفاده طوالنــی مــدت از دســتگاه، کلیــد روشــن/ خامــوش 

)A23( موجــود در کنــاره دســتگاه را فشــار داده و آن را در حالــت 0 قــرار دهیــد.

پیغام های نمایش داده شده:

پیغام نمایش داده شدهدلیل احتمالیرفع مشکل

مخزن آب را پر کرده 
و/یا به درستی آن را در 
جای خود قرار داده و تا 

جایی که امکان دارد آن را 
فشار دهید .

مخزن آب خالی 
بوده یا به درستی 
در جای خود قرار 

نگرفته است.
FILL TANK )مخزن را پر کنید.(

ولوم تنظیم آسیاب را یک 
کلیک در جهت عقربه های 

ساعت به سمت ۷ 
بچرخانید.

دانه قهوه خیلی 
ریز شده و قهوه 
به آرامی خارج 

می شود.

 GROUND TOO FINE  ADJUST

MILL !

 INSERT WATER SPOUT AND

 PRESS OK

قهوه خیلی ریز شده است آسیاب 
را تنظیم نمایید.

خروجی آب را در جای خود قرار 
داده و OK  را فشار دهید. 
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پیغام نمایش داده شدهدلیل احتمالیرفع مشکل

مخزن را در جای خود 
قرار داده و )OK )B7 را 
فشار دهید. نمایشگر آب 

 HOT داغ را به صورت
WATER نشان می دهد. 

ماشین آب داغ تولید 
کرده و برای استفاده 
مجدد آماده می باشد.

o در هنگام خروج 
مخزن جدا شده 

است.
در 

هیدرولیک  مدار
هوا وجود دارد.

 GROUND TOO FINE ADJUST !

MILL

)ALTERNATION WITH(

PRESS OK

 And then

FILL TANK!

قهوه خیلی ریز شده است آسیاب را 
تنظیم نمایید.

)یا(
تایید  را فشار داده

)و سپس(
مخزن را پر نمایید!

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

جای خود قرار دهید.
مهم: هنگام برداشتن سینی 
چکه گیر، مخزن تفاله باید 
خالی باشد حتی اگر کامال 
پر نشده باشد. در غیر 
این صورت، هنگام تهیه 

قهوه بعدی، مخزن تفاله 
گیر بیش از حد پر شده و 
دستگاه مسدود می شود.

o مخزن تفاله 
گیر )A4( پر شده 
یا بیش از ۳ روز 

از تهیه اولین قهوه 
شما گذشته است 

) این کار جهت 
ضمانت بهداشت 
دستگاه می باشد(.

EMPTY GROUNDS CONTAINER

خالی کردن مخزن تفاله گیر!

درب محافظ را باز کرده 
و مخزن تفاله را قرار 

دهید.

پس از تمیز 
کردن، مخزن 

تفاله گیر در جای 
خود قرار داده 

نشده است.

 INSERT GROUNDS CONTAINER

مخزن تفاله گیر را قرار دهید.
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پیغام نمایش داده شدهدلیل احتمالیرفع مشکل

o دستگاه را بیرون آورده 
و قهوه خرد شده را در 

قیف بریزید.

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

قهوه" خالی نمایید.

o عملکرد "قهوه 
خرد شده" بدون 
ریختن قهوه خرد 
در قیف انتخاب 

شده است.
 )A21( قیف o

مسدود شده است.

ADD PRE-GROUND COFFEE

اضافه کردن قهوه خرد شده

o روند رسوب زدایی در 
بخش "رسوب زدایی" 

توضیح داده شده و در 
سریع ترین زمان باید 

انجام گردد.

o دستگاه باید 
رسوب زدایی شود.

 DESCALE )رسوب زدایی(

)متناوب با(
فنجان متوسط با طعم استاندارد 

قهوه

o مخزن دانه قهوه را پر 
نمایید.

o دانه قهوه به 
اتمام رسیده است.

FILL BEANS CONTAINER )پر 

کردن مخزن دانه قهوه(

o دم آور را همانند 
توضیحات " تمیز کردن 
دم آور" در جای خود 

قرار دهید.

o دم آور پس از 
تمیز کردن در 

جای خود گذاشته 
نشده است.

INSERT INFUSER ASSEMBLY

قرار دادن دم آور

o درب محافظ باز o درب محافظ را ببندید.
CLOSE DOOR درب را ببندیداست.

o همانند توضیحات بخش 
" نظافت و نگهداری" 
درون دستگاه را کامال 

تمیز نمایید. اگر پس از 
آن پیغام هنوز وجود 

داشت، با خدمات طالیی 
نیکان تماس بگیرید. 

o درون دستگاه 
بسیار کثیف است.

GENERAL ALARM )هشدار 

عمومی(
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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.
رفع مشکلدلیل احتمالیمشکل ایجاد شده

قهوه داغ نیست.

o فنجان ها پیش 
گرمایش نشده اند.
o  ۳-۲ دقیقه از 

تهیه آخرین قهوه 
گذشته و دم آور 
خنک شده است.
o دمای تنظیم 
شده به میزان 
کافی باال نبوده 

است.

o فنجان ها را با آبکشی آنها توسط 

آب داغ گرم نمایید.

o پیش از تهیه قهوه، دم آور را 
با انتخاب عملکرد آبکشی از منو 

گرم نمایید.

o دمای تنظیم شده را تغییر 

دهید )بخش تغییر دمای قهوه را 
مالحظه نمایید(

قهوه به میزان کافی غلیظ 
نمی باشد.

o قهوه خیلی 
درشت است.

o نوع قهوه انتخابی 
اشتباه می باشد.

 o هنگامی که آسیاب قهوه در حال 

کار می باشد ولوم تنظیم کننده 
آسیاب را با یک کلیک در خالف 

جهت عقربه های ساعت به سمت 
۱ بچرخانید )تصویر۱۴(.

 o از قهوه مخصوص قهوه ساز 

اسپرسو استفاده نمایید. 

قهوه به آرامی خارج 
شده یا به صورت چکه می 

باشد.

o قهوه خیلی 
آسیاب و ریز شده 

است.

o هنگامیکه آسیاب قهوه در حال 
کار می باشد ولوم تنظیم کننده 

آسیاب را یک کلیک در جهت 
عقربه های ساعت به سمت ۷ 
بچرخانید )تصویر۱۴(. کلیک 

کردن را ادامه دهید تا زمانی که 
خروج قهوه رضایت بخش باشد. 

تاثیر آن پس از تهیه ۲ 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.

o هنگامی که آسیاب قهوه در 

حال کار می باشد ولوم تنظیم 
کننده آسیاب را یک کلیک در 

خالف جهت عقربه های ساعت به 
سمت ۱ بچرخانید )تصویر۱۴(. 
از چرخاندن بیش از حد ولوم 
تنظیم کننده آسیاب خودداری 

نمایید در غیر این صورت زمانی 
که  ۲ فنجان انتخاب کرده باشید، 
قهوه به صورت چکه چکه خارج 

می شود. تاثیر آن پس از تهیه ۲ 
فنجان قهوه مشخص می گردد.

قهوه از نازل ها خارج 
نمی شود.

نازل ها مسدود 
شده اند.

o نازل ها را با استفاده از یک خالل 
دندان تمیز نمایید. )تصویر۲۶(.

قهوه از نازل های 
مخصوص خارج نشده اما 
از اطراف درب محافظ 

)A2( بیرون می زند.

o سوراخ های 

نازل ها با پودر 
قهوه خشک شده 
مسدود شده اند. 
o هدایت کننده 

قهوه )A3( درون 
درب محافظ 

مسدود شده است.

 o  در صورت نیاز، خروجی قهوه 

را با یک خالل دندان، اسفنج یا 
برس سفت آشپزخانه تمیز 

نمایید. )تصاویر ۲۶-۲۸(

 o هدایت کننده قهوه )A3( را به 

خصوص در نزدیکی لوال کامال تمیز 
نمایید.
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رفع مشکلدلیل احتمالیمشکل ایجاد شده

از نازل ها به جای قهوه آب 
خارج  می شود.

o ممکن است 
قهوه پودر قیف 

مخصوص را 
مسدود کرده 

)A21( .باشد

o قیف )A21( را با یک چنگال چوبی 

یا پالستیکی تمیز و داخل دستگاه را 
نظافت نمایید.

شیر از نازل های مخصوص 
 .)C5( آن خارج نمی شود

o لوله ورودی 
را در جای خود 

نگذاشته اید یا به 
درستی در جای 
خود قرار نگرفته 

است.

 o لوله ورودی )C4( را در 

واشر پالستیکی موجود در 
درپوش مخزن شیر قرار دهید 

)تصویر۲۳(.

شیر به خوبی کف نکرده 
است. 

o درپوش مخزن 

شیر کثیف است.

o نشانگر شیر در 
موقعیت درستی 
قرار نگرفته است.

  o درپوش مخزن شیر را همانند 

توضیحات بخش نظافت مخزن 
شیر تمیز نمایید.

 o  نشانگر را همانند توضیحات 

بخش تهیه کاپوچینو تنظیم نمایید.

شیر دارای حباب های 
بزرگ بوده یا خروجی 

شیر خراب است.

o شیر به میزان 
کافی خنک نبوده یا 
نیم چرب نمی باشد.

o نشانگر کف شیر 
به درستی تنظیم 

نشده است.

o درپوش مخزن 
شیر کثیف است.

o از شیر کم چرب یا نیم چرب 
با دمای یخچال )حدود ۵ درجه 
سانتیگراد( استفاده نمایید.اگر 

نتیجه رضایت بخش نبود از شیر با 
برند دیگر استفاده نمایید.

o نشانگر را به آرامی به سمت 
کلمه CAFFELATTE حرکت دهید 

)بخش تهیه کاپوچینو را مالحظه 
نمایید(.

o درپوش مخزن شیر را همانند 
توضیحات موجود در بخش تمیز 

کردن مخزن شیر تمیز نمایید.
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داده های فنی:
ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت. حداکثر ۶۰/۵۰ مگاهرتز ۱۰ آمپر

توان جذب شده: ۱۳۵۰ وات
فشار: ۱۵ بار

ظرفیت مخزن آب: ۱.۸ لیتر
اندازه )طول*ارتفاع*عرض(: ۵۹۵*۴۴۵*۳۹۸ میلیمتر

وزن: ۲۶ کیلوگرم




