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ح )صفحه 3(. 	 �ش
واژگان زیر مکرراً در صفحات زیر استفاده می شوند.

ح دستگاه  	1	 �ش
درب مخزن آب   .A1

ون کشیدن مخزن دسته ب�ی  .A2
مخزن آب  .A3

گرم کننده فنجان  .A4
خروجی قهوه  .A5

کلید روشن/خاموش  .A6
سی�ن فنجان  .A7

نشانگر پر شدن سی�ن آبگ�ی  .A8

سی�ن آبگ�ی  .A9
سی�ن آبخوری یا لیوان  .A10

گردونه بخار  .A11
لوله بخار/آب داغ  .A12

نازل اتصال آب داغ/بخار  .A13
حلقه انتخاب کاپوچینو ساز  .A14

لوله اتصال آب داغ/بخار  .A15

ل 	1	 ح پانل کن�ت �ش
دکمه یک فنجان   .B1

دکمه چراغ روشن )سفید(  .B2
دکمه دو فنجان  .B3

دکمه چراغ روشن )سفید(  .B4
دکمه بخار  .B5

دکمه چراغ روشن )سفید(  .B6
چراغ رسوب زدا�ی )نارنجی(  .B7

ح لوازم جان�ب 1	 �ش
قاب صا�ن  .C1

) 1 صا�ن فنجان )نماد  در زیر صا�ن  .C2
) 2 صا�ن فنجان )نماد  در زیر صا�ن   .C3

) صا�ن قهوه کیسه ای )نماد  در زیر صا�ن  .C4
کوبه  .C5

صا�ن آب سبک ساز )*در بسته قرار داده نشده است، می توان آن را   .C6
یان خریداری کرد(  از مرکز مجاز خدمات مش�ت

پارچ ش�ی   .C7

پرکردن مخزن آب. 	

لطفاً توجه داشته باشید:
گرم  آب  با  را  آب  مخزن  و  جان�ب  لوازم  تمامی  استفاده،  ن  اول�ی از  قبل 

بشویید.
با کشیدن مخزن به سمت باال آن را بردارید )تصویر 1(.  .1

ن پر کنید، مراقب باشید  ب تم�ی درب مخزن را باز کرده و آن را با آب �ش   .2
( تجاوز نکند )تصویر 2(. مخزن را دوباره در  از سطح MAX )حداک�ش
کف  های  دریچه  تا  دهید  فشار  آرامی  به  را  آن  دهید،  قرار  دستگاه 

مخزن باز شوند.
ون آوردن آن،  رو�ش ساده تر این است که می توان مخزن را بدون ب�ی   .3

ن آب مستقیم از یک پارچ به درون آن، پر کرد. و از طریق ریخ�ت

نکته مهم: 
هرگز دستگاه را بدون آب در مخزن یا بدون مخزن راه اندازی نکنید.

لطفاً توجه داشته باشید: 
طبیعی است که در فضای زیر مخزن آب وجود داشته باشد. در نتیجه باید 

، خشک کرد. ن این بخش را به طور منظم با اسفنج تم�ی

ن استفاده. 	 اول�ی
ح زیر آبک�ش کنید: ن استفاده، مدار داخیل را به �ش در اول�ی

با فشار دادن دکمه روشن/خاموش )تصویر 3( دستگاه را روشن کنید.   .1
این دستگاه یه چرخه خود تشخییص را انجام می دهد که با چشمک 

زدن �پ در �پ سه دکمه آن نشان داده می شود.

دهند  می  نشان  و  زنند  می  چشمک  و   های   چراغ   .2
که دستگاه در حال گرم شدن است. هنگامی که چشمک زدن چراغ 
ها متوقف شده و ثابت شوند، دستگاه آماده انجام عملیات آبک�ش 

است.
قاب صا�ن را به دستگاه وصل نمایید )تصویر 9(.  .3

 )A5( 500 مییل لی�ت در زیر لوله قهوه یک ظرف را با حداقل حجم   .4

)تصویر 4( قرار داده و دکمه  را فشار دهید. این عملیات را 5 
مرتبه تکرار نمایید.

دهید  قرار   )A12( داغ/بخار  آب  لوله  زیر  در  و  کرده  خایل  را  ظرف   .5
)تصویر 4(.

گردونه آب داغ/بخار را به موقعیت  )تصویر 5( بچرخانید و   .6
با خروج آب مخزن آب )A3( را تخلیه کنید؛ سپس گردونه را دوباره به 

موقعیت O بچرخانید.

برنامه ریزی منوی تنظیمات. 	
� به منو، حتماً دستگاه را در حالت آماده استفاده قرار دهید،  برای دس�ت

سپس دکمه  را فشار داده و 10 ثانیه نگه دارید تا سه دکمه به طور 
متوایل چشمک بزنند: 

اکنون دستگاه در حالت برنامه ریزی قرار گرفته است. 
قهوه ساز را به گونه ای که مایلید تنظیم کنید، سپس 15 ثانیه منتظر بمانید 

تا از منوی تنظیمات خارج شوید.

لطفاً توجه داشته باشید:
اگر به مدت 15 ثانیه انتخا�ب انجام ندهید، دستگاه به طور خودکار از حالت 

برنامه ریزی خارج شده و دوباره برای استفاده آماده است.

تنظیم دمای قهوه 	1	
برای تغی�ی دمای آب مورد استفاده برای تهیه قهوه، طبق مراحل زیر عمل 

کنید:
� یابید؛ به منوی تنظیمات دس�ت  .1

برای ورود به حالت انتخاب دمای قهوه، دکمه  را فشار دهید.   .2
چراغ های مربوط به انتخاب فعیل روشن می شوند:
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ن پای�ی

متوسط 

باال

وع به چشمک زدن می کنند؛ چراغ های به طور متوایل �ش  .3
دکمه مربوط به دمای مورد نظر را فشار دهید:  .4

باال متوسط  ن  پای�ی

ه شده  دکمه  چشمک می زند تا نشان دهد آن انتخاب ذخ�ی  .5
است. 

دستگاه از منو خارج شده و آماده استفاده است. 

تنظیم سخ�ت آب 	1	
چراغ )B7( نشانگر اینکه قهوه ساز به رسوب زدا�ی نیاز دارد پس از دوره کار 

ان سخ�ت آب، روشن می شود.  ن ن شده بر اساس م�ی تعی�ی
ن می توان دستگاه را مطابق با سخ�ت آب شبکه مناطق مختلف برنامه  همچن�ی

ریزی کرد تا بیش�ت یا کم�ت به رسوب زدا�ی نیاز داشته باشد. 
ح زیر عمل کنید: برای این منظور، به �ش
� یابید؛ به منوی تنظیمات دس�ت  .1

برای ورود به حالت انتخاب سخ�ت آب، دکمه  را فشار دهید.   .2
چراغ های مربوط به انتخاب فعیل روشن می شوند:

سبک

متوسط 

ن سنگ�ی

وع به چشمک زدن می کنند؛ چراغ های به طور متوایل �ش  .3
دکمه مربوط به سخ�ت آب در منطقه خود را فشار دهید:  .4

آب با سخ�ت   آب سبک 
ن متوسط آب سنگ�ی

dH°10<dH°20 - dH°10dH°20>

fH°18<fH°36 - fH°18fH°36>

180mg/l CaCo
3
<360mg/l CaCo

3
-180360mg/l CaCo

3
>

ه شده  دکمه  چشمک می زند تا نشان دهد آن انتخاب ذخ�ی -
است. 

دستگاه از منو خارج شده و آماده استفاده است.

 تنظیم خامو�ش خودکار )آماده به کار( 	1	
برای رصفه جو�ی در انرژی، هنگامی که از دستگاه برای مد�ت طوال�ن استفاده 
کردن  روشن  برای  می کند.  خاموش  را  آن  خودکار  خامو�ش  عملکرد  نشود، 

ل را فشار دهید. دوباره آن، دکمه ای در صفحه کن�ت

� یابید؛ به منوی تنظیمات دس�ت  .1

برای ورود به حالت انتخاب زمان خامو�ش خودکار، دکمه  را   .2
فشار دهید. چراغ های مربوط به انتخاب فعیل روشن می شوند:

9 دقیقه

30 دقیقه

3 ساعت  
وع به چشمک زدن می کنند؛ چراغ های به طور متوایل �ش  .3

دکمه مربوط به زمان مورد نظر را فشار دهید:  .4

  
3 ساعت 30 دقیقه  9 دقیقه 

ه شده  دکمه  چشمک می زند تا نشان دهد آن انتخاب ذخ�ی  .5
است. 

دستگاه از منو خارج شده و آماده استفاده است. 

	1	 ) مقادیر پیش فرض )بازنشا�ن
کار تمام تنظیمات منو و مقادیر برنامه ریزی شده را به مقادیر پیش  این 

فرض برمی گرداند. 
برای بازنشا�ن مقادیر پیش فرض، به صورت زیر عمل کنید:

لوله بخار را بر روی سی�ن آبگ�ی قرار دهید؛  .1
� یابید؛ به منوی تنظیمات دس�ت  .2

گردونه بخار را به موقعیت  بچرخانید؛  .3

تا  دکمه  را فشار دهید. سه چراغ همزمان چشمک می زنند   .4
تأیید کنند که تنظیمات اصیل بازیا�ب شده اند.

که  دهند  نشان  تا  زنند  می  چشمک  و   های   چراغ   .5
گردونه بخار باید دوباره بسته شود )عالمت ○(.

زما�ن که گردونه بخار بسته شود، دستگاه آماده استفاده است.

سو. 	 نحوه تهیه قهوه اس�پ
نکا�ت برای تهیه قهوه ای داغ تر 	1	

سو داغ تر، باید: برای تهیه قهوه اس�پ
توصیه می شود قبل از تهیه قهوه، فنجان ها را با آبک�ش آنها با کمی   •

آب داغ، گرم کنید.
قاب صا�ن را در حایل که صا�ن در آن قرار دارد، اما بدون اضافه کردن   •
قهوه، به دستگاه وصل کنید. از همان فنجا�ن استفاده کنید که بعداً 
برای تهیه قهوه استفاده می شود، دکمه 1 فنجان را فشار داده و آب 

داغ را برای گرم کردن فنجان، از آن خارج کنید.
ید. دمای قهوه را در منوی تنظیمات باال ب�ب  •

فنجان ها�ی که در گرم کننده فنجان )	A( استفاده می کنید که طی   •
کارکرد دستگاه داغ می شود را در محل خود قرار دهید.

سو با استفاده از قهوه آسیاب شده 	1	 روش تهیه قهوه اس�پ
دهید  قرار  صا�ن  قاب  در  را   )C	 یا   C	( شده  آسیاب  قهوه  صا�ن   .1
)تصویر 6(. برای تهیه یک قهوه، از صا�ن با عالمت  در کف 

آن استفاده کرده و برای تهیه دو قهوه، از صا�ن با عالمت 
در کف آن استفاده کنید.
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شده  آسیاب  قهوه  �صاف  پیمانه  یک  قهوه،  یک  فقط  تهیه  برای   .2
)حدود 7 گرم( را در صا�ن )تصویر 7( قرار دهید. برای تهیه دو قهوه، 
ده )حدود 7 + 7 گرم( قهوه آسیاب شده را در صا�ن  دو پیمانه ناف�ش
بریزید. در هر بار صا�ن را کمی پر کنید تا از �ریز شدن قهوه از آن 

ی شود. جلوگ�ی

 نکته مهم: 
ن شوید  ن قهوه آسیاب شده مطم�ئ برای عملکرد صحیح دستگاه، قبل از ریخ�ت

که هیچ تفاله قهوه از آخرین بار تهیه قهوه در صا�ن با�ت نمانده باشد.
با  آرامی  به  قهوه آسیاب شده را به صورت یکنواخت توزیع کنید و   .3

ده کننده فشار دهید )تصویر 8(. ف�ش
خوب  سو�ی  اس�پ تهیه  برای  شده  آسیاب  قهوه  صحیح  دادن  فشار 
به کندی  از حد محکم فشار دهید، قهوه  اگر بیش  وری است.  رصن
فشار  آرام  حد  از  بیش  اگر  بود.  خواهد  ن  سنگ�ی و  شود  می  ریخته 

دهید، قهوه �یع ریخته می شود و سبک خواهد بود.
قهوه اضا�ن را از حاشیه قاب صا�ن پاک کرده و قاب صا�ن را به دستگاه   .4
عالمت  با  را  قاب صا�ن  دسته  آن،  اتصال صحیح  برای  کنید.  وصل 
INSERT تراز کنید )تصویر 9(، قاب صا�ن را وصل کرده و دسته را به 

سمت راست بچرخانید تا با عالمت CLOSE همراستا شود.
فنجان یا فنجان ها را در زیر لوله های قاب صا�ن )تصویر 10( قرار   .5

دهید. 
ن شوید که چراغ های مربوط به دکمه های قهوه روشن باشند و  مطم�ئ  .6

سپس دکمه قهوه  یا  را فشار دهید. دستگاه برای تهیه 
وع به کار می کند و تحویل قهوه به طور خودکار متوقف می  قهوه �ش

شود.
، دسته را از راست به چپ بچرخانید. ون آوردن ستاره صا�ن برای ب�ی  .7

   !
گ

 خطر سوخت�
ی از پاشش قهوه، هرگز قاب صا�ن را هنگام تخلیه قهوه  به منظور جلوگ�ی

از دستگاه برندارید. همواره پس از تحویل قهوه، چند ثانیه منتظر بمانید.

سو با استفاده از قهوه کیسه ای  	1	 نحوه تهیه قهوه اس�پ
)pod(

 لطفاً توجه داشته باشید: 
از قهوه کیسه ای مطابق با استاندارد ESE متدرج بر روی بسته با عالمت 

زیر استفاده کنید. 

برتر   تولیدکنندگان  قبول  مورد  نظامی   ESE استاندارد 
ن قهوه  قهوه کیسه ای است و امکان تهیه ساده و تم�ی

اس�پسو را فراهم می کند.

صا�ن ویژه قهوه کیسه ای )دارای  عالمت در کف( را در قاب   .1
صا�ن قرار دهید.

کیسه قهوه را وارد کنید به گونه ای که تا حد ممکن در مرکز صا�ن قرار   .2
11(. همواره از دستورالعمل های مندرج بر روی بسته  د )تصویر  گ�ی
وی کنید.  قهوه کیسه ای برای قرار دادن صحیح آن بر روی صا�ن پ�ی

ح مندرج در موارد 4 تا 6 بخش قبیل اقدام کنید. مطابق �ش

 لطفاً توجه داشته باشید: 
زما�ن که دستگاه در حال تهیه قهوه است، می توان در هر لحظه ای   •
با فشار دادن دکمه قهوه که قبالً فشار داده شده است، خروج آن را 

متوقف کرد.
ان قهوه موجود  ن در پایان خروج قهوه )طی 3 ثانیه(، برای افزایش م�ی  •
در فنجان، دکمه قهوه که قبالً فشار داده شده است را فشار داده 
و نگه دارید. خروج قهوه به طور خودکار پس از چند ثانیه متوقف 

می شود.
، دسته را از راست به چپ بچرخانید. ون آوردن ستاره صا�ن برای ب�ی  •

   !
گ

 خطر سوخت�
ی از پاشش قهوه، هرگز قاب صا�ن را هنگام تخلیه قهوه  به منظور جلوگ�ی

از دستگاه برندارید. همواره پس از تحویل قهوه، چند ثانیه منتظر بمانید.

برنامه ریزی مقدار قهوه در فنجان 	1	
که مقادیر  تنظیم شده است  ای  گونه  به  پیش فرض  به طور  این دستگاه 
استاندارد را تحویل دهد. برای تغی�ی این مقادیر، به صورت زیر عمل کنید:

یک یا دو فنجان را در زیر لوله های قاب صا�ن قرار دهید.  .1

( را فشار  دکمه ای که می خواهید برنامه ریزی کنید ) یا   .2
وع به تحویل قهوه می کند و دکمه  داده و نگه دارید.  قهوه ساز �ش
حالت  در  دستگاه  که  می دهد  نشان  و  زند  می  دیگر چشمک  قهوه 

برنامه ریزی است.
نیاز قهوه وارد فنجان شد، دکمه را رها کنید.  زما�ن که مقدار مورد   .3
تحویل قهوه متوقف می شود و چراغ چشمک می زند تا نشان دهد که 

ه شده است. مقدار مورد نظر به درس�ت ذخ�ی
هنگامی که چشمک زدن دو چراغ قهوه متوقف شده و ثابت شوند،   .4

دستگاه آماده استفاده است.

روش تهیه کاپوچینو. 	
از  با استفاده  ح بخش های قبیل و  سو را مطابق �ش قهوه های اس�پ  .1
فنجان های با اندازه کا�ن تهیه کنید. برای استفاده از لیوان های بلند، 
ون آورده و لیوان ها را روی سی�ن لیوان )A10( قرار  سی�ن آبگ�ی را ب�ی

دهید؛

دکمه  را فشار دهید )تصویر 12(. چراغ چشمک می زند؛  .2
همزمان، یک ظرف را با 100 گرم ش�ی برای هر کاپوچینو مورد نظر پر   .3
کنید. برای تهیه کف هر چه غلیظ تر، باید از ش�ی بدون �ش�ی یا کم 
کنید. هنگام  استفاده   )5°  C )حدود  یخچال  دمای  در  چرب موجود 
یا سه  باشید که حجم ش�ی دو  اندازه ظرف، بخاطر داشته  انتخاب 

برابر می شود )تصویر 13(.
حتماً مراقب باشید که حلقه انتخاب کاپوچینو ساز )A14( در موقعیت   .4

»CAPPUCCINO« باشد )تصویر 14(؛

منتظر بمانید تا چراغ مربوط به دکمه  ثابت شود، که نشان می   .5
دهد بخارساز به دمای ایده آل برای تولید بخار رسیده است.

یک ظرف خایل در زیر کاپوچینو ساز قرار دهید و گردونه را برای چند   .6
ثانیه باز کنید تا هر گونه هوای باقیمانده در مدار تخلیه شود. گردونه 

را دوباره ببندید.
ظرف حاوی ش�ی را در زیر کاپوچینو ساز قرار دهید.  .7

ید. هرگز حلقه مشیک را در آن فرو  قهوه ساز را در مخزن ش�ی فرو ب�ب  .8

ید )fig. 15(. گردونه را به موقعیت  بچرخانید. بخار از  ن�ب
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کاپوچینو ساز خارج می شود و به ش�ی ظاهری کف دار و خامه ای می 
ن کف خامه ای تر، کاپوچینو ساز را در  دهد )تصویر 16(. برای داش�ت

ش�ی فرو برده و مخزن را با حرکات آرام و رو به باال بچرخانید.
زما�ن که به دما )دمای ایده آل C°60 است( و تراکم کف الزم رسیدید،   .9
ساعت،  عقربه  جهت  در  بخار  گردونه  چرخاندن  با  را  بخار  خروج 

متوقف کنید.
سو که از قبل تهیه  ش�ی کف دار را در فنجان های حاوی قهوه اس�پ  .10
ین  ان دلخواه ش�ی ن کرده اید بریزید. کاپوچینو آماده است. آن را به م�ی

کرده و اگر میل دارید کف را با کمی پودر کاکائو مخلوط کنید.

لطفاً توجه کنید:
برای تیه بیش از یک کاپوچینو، ابتدا همه قهوه ها را آماده کنید سپس   •

در پایان ش�ی کف دار برای همه کاپوچینوها تهیه کنید؛

برای خروج از عملکرد بخار، دکمه ای را بزنید. چراغ های  و   •

 چشمک می زنند که نشان می دهد دما برای تهیه قهوه بیش از 
حد باالست )بخش »�د کردن بخارساز« را ببینید(.

شما نباید هیچگاه بیش از 60 ثانیه از دستگاه بخار 
خارج کنید.

تهیه ش�ی داغ. 	
ح باال عمل کنید، و حتما مراقب باشید  برای تهیه ش�ی داغ بدون کف، طبق �ش
حلقه انتخاب کاپوچینو ساز )A14( رو به باال و در موقعیت »HOT MILK« باشد.

کاری کاپوچینو ساز پس از استفاده. 	 ن تم�ی

نکته مهم: 
ن شود. ، کاپوچینو ساز باید همیشه پس از استفاده تم�ی به دالیل بهداش�ت

ح زیر عمل کنید: برای این منظور، به �ش
1.  گردونه بخار را برای خروج کمی بخار به مدت چند ثانیه، بچرخانید 
کاپوچینو  که  می شود  باعث  کار  این  قبل(.   بخش   6 و   5  ،2 )موارد 
ساز ش�ی باقیمانده در دستگاه را تخلیه کند. دکمه روشن/خاموش را 

بچرخانید تا دستگاه خاموش شود.
چند دقیقه منتظر بمانید تا کاپوچینو ساز �د شود. با یک دست لوله   .2
کاپوچینو ساز را محکم گرفته و با دست دیگر با چرخاندن کاپوچینو 
ن کشیده  ساز در جهت عقربه ساعت، آن را آزاد کرده و به سمت پای�ی

ون بیاورید )تصویر 17(. و ب�ی
ون  ن ب�ی نازل الستییک اتصال بخار را از لوله با کشیدن آن به سمت پای�ی  .3

بیاورید )تصویر 18(.
ن شوید که دو سوراخ نشان  حلقه را به سمت باال فشار دهید و مطم�ئ  .4
داده شده با عالمت پیکان در تصویر 19 مسدود نشوند. در صورت 

ن کنید؛ لزوم، آن را با استفاده از یک سوزن تم�ی
ن حرکت داده و  نازل را در محل خود قرار دهید، حلقه را به سمت پای�ی  .5
کاپوچینو ساز را دوباره بر روی نازل اتصال قرار دهید، آن را چرخانده 

و به سمت باال فشار دهید تا وصل شود.

�د کردن بخار ساز. 	
، بخار ساز باید  برای تهیه فوری و دوباره قهوه پس از کف دار کردن ش�ی
ح  ابتدا �د شود در غ�ی اینصورت قهوه می سوزد. برای این منظور، به �ش

زیر عمل کنید:
ظرف را در زیر کاپوچینو ساز قرار دهید؛  •

گردونه بخار را باز کنید تا آب داغ از آن خارج شده و بخار ساز �د   •
شود؛

زما�ن که بخار ساز �د شود، خروج آب داغ به طور خودکار متوقف   •
می شود. زما�ن که کارکرد پمپ متوقف شود و دیگر آب خارج نشود، 

گردونه بخار را ببندید.
اکنون قهوه ساز برای استفاده آماده است.

آب داغ. 		
دکمه روشن/خاموش )تصویر 3( را بچرخانید تا دستگاه روشن شود.    .1

منتظر بمانید تا چراغ های قهوه ثابت شوند.
ظر�ن را در زیر کاپوچینو ساز قرار دهید.   .2

گردونه را به موقعیت  بچرخانید. آب داغ از کاپوچینو ساز    .3
خارج می شود.

برای توقف خروج آب داغ، گردونه را ببندید و دکمه ای را فشار دهید.   .4

شما نباید هیچگاه بیش از 60 ثانیه از دستگاه آب داغ 
خارج کنید.

کاری. 		 ن تم�ی
کاری دستگاه 	1		 ن تم�ی

ن شوند: قطعات ذیل الذکر دستگاه باید به طور منظم تم�ی
 )A9( سی�ن آبگ�ی -

صا�ن های قهوه )C3 ،C2 و C4(؛  -
خروجی قهوه )A5(؛  -

مخزن آب )A3(؛  -
کاپوچینو ساز  کاری  ن ح بخش "8. تم�ی کاپوچینو ساز )A15( مطابق �ش  -

پس از استفاده"؛

نکته مهم! 
ن کردن قهوه ساز، از حالل ها، مواد پاک کننده ساینده یا  هنگام تم�ی  •

الکل استفاده نکنید. 
از لوازم فلزی برای خارج کردن الیه یا باقیمانده قهوه استفاده نکنید   •

زیرا ممکن است بر روی سطوح فلزی یا پالستییک خراش بیندازند.
از  قبل  کرد،  نخواهید  استفاده  هفته  یک  از  بیش  دستگاه  از  اگر  •
ح  استفاده مجدد، قویاً توصیه می کنیم یک چرخه آبک�ش را طبق �ش

ن استفاده" انجام دهید.
بخش "3. اول�ی

خطر!  
کاری، از فرو بردن قهوه ساز در آب اکیداً خودداری کنید.  ن هنگام تم�ی  •

این دستگاه یک وسیله بر�ت است.

ون دستگاه، آن را خاموش کرده، دوشاخه را از  ن کردن ب�ی قبل از تم�ی  •
پریز برق بکشید و بگذارید خنک شود.
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کاری سی�ن آبگ�ی  1		 ن تم�ی

نکته مهم! 
آن  موجود  آب  ان  ن م�ی و  است  )قرمز(  نشانگر سطح  یک  دارای  آبگ�ی  سی�ن 
ون  را نشان می دهد )تصویر 20(. قبل از اینکه نشانگر از سی�ن فنجان ب�ی
ن شود در غ�یاینصورت ممکن است آب از 

بزند، سی�ن آبگ�ی باید تخلیه و تم�ی
ن محیط  لبه �ریز شود و به دستگاه، سطحی که بر روی آن قرار دارد و ن�ی

اطراف آن آسیب بزند.
ون بیاورید )تصویر 21(. سی�ن آبگ�ی را ب�ی  .1

ون آورده و آب آن را تخلیه کرده و سی�ن آبگ�ی  سی�ن فنجان )A7( را ب�ی  .2
ن کنید و دوباره سی�ن آبگ�ی را در محل خود قرار  را با یک پارچه تم�ی
ن  ون آورده، آن را با آب تم�ی دهید. سی�ن آبخوری یا لیوان )A10( را ب�ی

کرده، خشک کنید و دوباره در دستگاه قرار دهید؛
سی�ن آبگ�ی را دوباره در محل خود قرار دهید.  .3

کاری صا�ن های قهوه 1		 ن تم�ی
ن کنید:  تم�ی

گ
صا�ن های قهوه را به صورت هفتیک

صا�ن های فنجان 	 و 	
صا�ن سوراخ دار را با کشیدن زبانه )تصویر 22( خارج کنید؛  .1

صا�ن ها را زیر آب جاری آبک�ش کنید )تصویر 23(؛  .2
ن شوید که سوراخ ها مسدود نشده باشند. در صورت لزوم، آن  مطم�ئ  .3

ن کنید؛ را با استفاده از یک سوزن )تصاویر 23 و 24( تم�ی
صا�ن سوراخ دار را در محفظه صا�ن قرار داده و تا حد امکان به داخل   .4

فشار دهید.
صا�ن قهوه کیسه ای

ن شوید که سوراخ ها مسدود  آبک�ش کنید. مطم�ئ آن را در زیر آب جاری 
نشده باشند. در صورت لزوم، آن را با استفاده از یک سوزن )تصاویر 23 

ن کنید. و 24( تم�ی

کردن خروجی قهوه 1		 ن تم�ی
پس از هر 200 قهوه، خروجی قهوه را با تخلیه حدود 0.5 لی�ت از خروجی 
از قهوه آسیاب شده فشار  ن کنید )دکمه قهوه را بدون استفاده  قهوه تم�ی

دهید(.

کاری 1		 ن سایر عملیات تم�ی
ن کردن قهوه ساز، از حالل ها یا مواد پاک کننده ساینده  هنگام تم�ی  .1

استفاده نکنید. تنها از پارچه ای نرم و مرطوب استفاده کنید.
ن کنید. فنجان نگهدارنده فیل�ت را تم�ی  .2

کاری مخزن آب 1		 ن تم�ی
مخزن آب را به طور منظم )حدوداً ماهی یکبار( و زمان تعویض صا�ن   .1
آب سبک ساز )C6، *در صورت وجود( با پارچه ای مرطوب و کمی مایع 

ن کنید؛ ظرفشو�ی مالیم تم�ی
، آبک�ش کنید؛ ون آورده و با آب ش�ی صا�ن را )*در صورت وجود( ب�ی  .2

صا�ن را )*در صورت وجود( دوباره در دستگاه قرار دهید، مخزن را با   .3
ب پر کرده و جاگذاری کنید؛ آب �ش

)تنها ویژه مدل های دارای صا�ن آب سبک ساز( حدود 100 مییل لی�ت   .4
آب از دستگاه خارج کنید.

خطر!
کاری، از فرو بردن قهوه ساز در آب اکیداً خودداری کنید. این  ن هنگام تم�ی

دستگاه یک وسیله بر�ت است.

رسوب زدا�ی 1		

هنگامی که چراغ نارنجی روی دکمه  روشن شود، دستگاه را رسوب 
زدا�ی کنید.

نکته مهم! 
را  زدا  رسوب  بسته  روی  برچسب  و  دستورالعمل  استفاده،  از  قبل   •

بخوانید.
کنید.  استفاده   »De’Longhi«  

گ
دلونیک زدای  رسوب  از  تنها  باید  شما   •

طور  به  زدا�ی  رسوب  انجام  و/یا  نامناسب  زدای  رسوب  از  استفاده 
اشتباه ممکن است به نقص دستگاه منجر شود که تحت ضمانتنامه 

کت سازنده نخواهد بود. �ش
ح زیر عمل کنید: برای این منظور، به �ش

ون بیاورید(. با استفاده  )در صورت وجود، صا�ن آب سبک ساز را ب�ی  .1
از محلول رسوب زدای تهیه شده از رقیق کردن رسوب زدای ارائه شده 

با آب، مخزن را پر کنید )مخزن آب را تا سطح حداک�ش پر کنید(.
دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.  .2

25
حتماً مراقب باشید قاب صا�ن وصل نباشد و ظرف را در زیر لوله آب   .3

داغ و خروجی قهوه )A5( قرار دهید )تصویر 25(.

منتظر بمانید تا چراغ های  و  ثابت شوند که نشان می   .4
دهد دستگاه آماده استفاده است.

دکمه  را فشار داده و 10 ثانیه نگه دارید تا سه دکمه به طور   .5
متوایل چشمک بزنند.

گردونه بخار را به موقعیت  بچرخانید.  .6

وع شود. دکمه  را فشار دهید تا رسوب زدا�ی �ش  .7
لوله آب خارج  از  مایع رسوب زدا  وع شده و  برنامه رسوب زدا�ی �ش  .8
می شود. برنامه رسوب زدا�ی ته نشست رسوب را از داخل دستگاه با 
انجام خودکار چندین بار آبک�ش و توقف تا تخلیه کامل مخزن، خارج 

می کند.

لطفاً توجه کنید: 
را هر  بخار  ن کردن خروجی قهوه، گردونه  تم�ی برای   ، در طول رسوب زدا�ی

از چند گاهی برای خروج مقادیر کم رسوب زدا از خروجی قهوه ببندید.

نارنجی  همچنان  دستگاه عملیات را متوقف می کند و چراغ   .9
چشمک می زند و نشان می دهد که رسوب زدا�ی همچنان در حال 

انجام است.
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ح چراغ ها. 		 �ش

ح چراغ هاعملیاتچراغ ها �ش

انجام دکمه روشن/خاموش، روشن است را  تشخییص  خود  چرخه  یه  دستگاه  این 
می دهد که با چشمک زدن �پ در �پ چراغ ها نشان 

داده می شود.

چراغ های چشمک زن: دستگاه در حال گرم شده هنگامی که دستگاه روشن است
برای تهیه قهوه است

چراغ های روشن: دستگاه آماده تهیه قهوه است
چشمک زدن مکرر چراغ ها: مخزن خایل است یا 

دستگاه قهوه تهیه نمی کند. بخش "4. 
دکمه مربوط به دمای مورد نظر را فشار دهید:" 

را ببینید

وری است چراغ چشمک زن: دستگاه در حال گرم شده برای عملکرد بخار رصن
خروج بخار است

چراغ روشن: دستگاه آماده خروج بخار است

ون  ن آماده است. مخزن آب را ب�ی اکنون دستگاه برای آبک�ش با آب تم�ی  .10
ب تا سطح  ، آبک�ش کنید، آن را از آب �ش آورده، تخلیه و با آب ش�ی
حداک�ش )MAX( پر کرده و دوباره در دستگاه قرار دهید )در صورت 

استفاده از صا�ن آب سبک ساز، آن را در دستگاه قرار دهید(.
ظرف مورد استفاده برای جمع آوری محلول رسوب زدا را خایل کرده و   .11

آن را در زیر لوله آب داغ قرار دهید.

داشته  قرار  موقعیت   در  بخار  گردونه  حتماً  باشید  مراقب   .12

وع آبک�ش فشار دهید. باشد و سپس دکمه  را برای �ش

لطفاً توجه داشته باشید: 
ن کردن خروجی قهوه، گردونه بخار را هر از چند  ، برای تم�ی در طول آبک�ش

گاهی برای خروج مقادیر کم آب از خروجی قهوه ببندید.
هنگامی که مخزن آب خایل است، چراغ نارنجی خاموش می شود و   .13

رسوب زدا�ی انجام شده است.
مراقب باشید گردونه بخار حتماً در موقعیت بسته )عالمت ○( قرار   .14

داشته باشد.
دستگاه آماده استفاده است.

لطفاً توجه داشته باشید! 
اگر چرخه رسوب زدا�ی به درس�ت انجام نشود )برای مثال برق قطع • 

شود(، توصیه می کنیم این چرخ را تکرار کنید؛
اگر مخزن آب در انتهای رسوب زدا�ی تا سطح MAX پر نشده باشد،   •
محلول  شود  ن  تضم�ی تا  دهد  می  ی  بیش�ت آبک�ش  درخواست  دستگاه 

رسوب زدا به طور کامل از مدار داخیل دستگاه خارج شده باشد.
پوشش  تحت  رسوب  از  نا�ش  ساز  قهوه  دستگاه  به  وارده  تعم�ی صدمات 
ضمانتنامه نیست مگر اینکه رسوب زدا�ی به طور منظم و طبق دستورالعمل 

فوق انجام شده باشد.

اطالعات ف�ن. 		
60Hz/50~240V-220 ..........................................................................:ولتاژ برق
........................................................................................ 1350 وات برق ورودی:
فشار:......................................................................................................... 15 بار

ظرفیت مخزن آب:.................................................................................... 1 لی�ت
اندازه طول:ارتفاع:عمق.................................. 149x305x330 )414(مییل م�ت

............................................................................................ 4.04 کیلوگرم وزن 

هیچ یک از قطعات یا لوازم جان�ب برای شستشو در 
ن ظرفشو�ی مناسب نیستند. ماش�ی
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عیب یا�ب. 		

راه حلدلیلمشکل

سو تحویل نمی شود مخزن را پر کنیددر مخزن آب نیستهیچ قهوه اس�پ

ن کنیدسوراخ های قاب صا�ن مسدود شده اند سوراخ های لوله قاب صا�ن را تم�ی

ن صا�ن مسدود شده است تم�ی قهوه"  های  صا�ن  کاری  ن تم�ی  11.3" بخش  مطابق  را  آن 
کنید

مخزن به درس�ت در محل خود قرار داده نشده 
است و دهانه های کف آن باز نیستند

کف  های  دهانه  تا  دهید  فشار  ن  پای�ی به  آرامی  به  را  مخزن 
آن باز شوند

" رسوب زدا�ی کنیددر مدار آب رسوب وجود دارد آن را مطابق بخش "11.7 رسوب زدا�ی

سو از لبه های قاب صا�ن و  قهوه اس�پ
نه سوراخ ها، می چکد

یا  است  نشده  داده  قرار  درس�ت  به  صا�ن  قاب 
کثیف است

قاب صا�ن را به درس�ت قرار داده و تا جا�ی که حرکت می کند 
محکم بچرخانید

سو حالت ارتجاعی خود را از  وا�ش بخار ساز اس�پ
دست داده است یا کثیف است

سو  یان بخواهید وا�ش بخار ساز اس�پ از مرکز خدمات مش�ت
را تعویض نماید

ن کنیدسوراخ های دهانه قاب صا�ن مسدود شده اند سوراخ های لوله قاب صا�ن را تم�ی

ن صا�ن یا صا�ن سوراخ دار مسدود شده است  تم�ی قهوه"  های  صا�ن  کاری  ن تم�ی  11.3" بخش  مطابق  را  آن 
کنید

قهوه بیش از حد زیادی در صا�ن قرار داده شده قاب صا�ن به دستگاه وصل نمی شود
است

ن شوید  از پیمانه ارائه شده با دستگاه استفاده کنید و مطم�ئ
استفاده می  نظر  قهوه مورد  نوع  برای  مناسب  از صا�ن  که 

کنید

است  روشن  حد  از  بیش  قهوه  کف 
)خییل �یع از لوله خارج می شود(

ن  قهوه آسیاب شده به اندازه کا�ن محکم به پای�ی
فشار داده نشده است

قهوه آسیاب شده را محکم تر فشار دهید

ان قهوه آسیاب شده را افزایش دهیدقهوه آسیاب شده کا�ن نیست ن م�ی

سوسازها استفاده کنیدقهوه آسیاب شده بیش از حد درشت است تنها از قهوه آسیاب شده برای اس�پ

نوع قهوه آسیاب شده را تغی�ی دهیدنوع اشتباه قهوه آسیاب شده استفاده شده است

نارنجی
چشمک زدن

دستگاه را رسوب زدا�ی کنید، عملیات زما�ن انجام دستگاه نیاز به رسوب زدا�ی دارد

شده است که چراغ  خاموش شود.

چراغ های چشمک زن: گردونه بخار را ببندیدگردونه بخار باز

چراغ های چشمک زن: آن را مطابق بخش "9. دمای باالی بخار ساز
�د کردن بخار ساز" خنک کنید
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است  ه  ت�ی حد  از  بیش  قهوه  کف 
)خییل کند از لوله خارج می شود(

ن  پای�ی به  محکم  از حد  بیش  آسیاب شده  قهوه 
فشار داده شده است

ن فشار دهید ی با پای�ی وی کم�ت قهوه را با ن�ی

ان قهوه آسیاب شده را کاهش دهیدقهوه آسیاب شده کا�ن نیست ن م�ی

سو مسدود است ن کنیدخروجی قهوه اس�پ کردن خروجی قهوه" تم�ی ن آن را مطابق بخش "11.4 تم�ی

ن صا�ن یا صا�ن سوراخ دار مسدود شده است  تم�ی قهوه"  های  صا�ن  کاری  ن تم�ی  11.3" بخش  مطابق  را  آن 
کنید

سوسازها استفاده کنیدقهوه آسیاب شده بیش از حد نرم است تنها از قهوه آسیاب شده برای اس�پ

مرطوب  یا  نرم  حد  از  بیش  شده  آسیاب  قهوه 
است

سو استفاده کنید و  تنها از قهوه آسیاب شده برای قهوه اس�پ
مراقب باشید بیش از حد مرطوب نباشد

" رسوب زدا�ی کنیددر مدار آب رسوب وجود دارد آن را مطابق بخش "11.7 رسوب زدا�ی

فیل�ت همچنان  قهوه،  تحویل  از  پس 
به خروجی قهوه می چسبد

قاب صا�ن را دوباره وارد کرده، قهوه از دستگاه خارج کرده و 
ون بیاورید سپس قاب صا�ن را ب�ی

دستگاه هیچ نوشید�ن تهیه نمی کند و 

،  و  چراغ های 
برای چند ثانیه چشمک می زنند

مخزن را با پر کنیددر مخزن آب نیست

مخزن به درس�ت در محل خود قرار داده نشده 
است و دهانه های کف آن باز نیستند

کف  های  دهانه  تا  دهید  فشار  ن  پای�ی به  آرامی  به  را  مخزن 
آن باز شوند

سو مسدود است ن کنیدخروجی قهوه اس�پ کردن خروجی قهوه" تم�ی ن آن را مطابق بخش "11.4 تم�ی

ن صا�ن مسدود شده است تم�ی قهوه"  های  صا�ن  کاری  ن تم�ی  11.3" بخش  مطابق  را  آن 
کنید

" رسوب زدا�ی کنیددر مدار آب رسوب وجود دارد آن را مطابق بخش "11.7 رسوب زدا�ی

دستگاه عمل نمی کند و تمام چراغ ها 
چشمک می زنند

خدمات  مجاز  مرکز  با  و  بکشید  برق  از  را  دستگاه  فوراً 
ید. یان تماس بگ�ی مش�ت

نمی  کف  ش�ی  کاپوچینو  تهیه  هنگام 
کند

حلقه را به موقعیت »CAPPUCCINO« فشار دهیدحلقه در موقعیت »HOT MILK« قرار دارد

همیشه از ش�ی در دمای یخچال استفاده کنیدش�ی به اندازه کا�ن �د نیست

از کاپوچینو ساز کثیف است پس  ساز  کاپوچینو  کاری  ن تم�ی  .8" بخش  مطابق  را  آن 
ن کنید استفاده" تم�ی

" رسوب زدا�ی کنیددر مدار آب رسوب وجود دارد آن را مطابق بخش "11.7 رسوب زدا�ی

دستگاه   ، زدا�ی رسوب  انتهای  در 
ی می دهد درخواست آبک�ش بیش�ت

 MAX مخزن آب تا سطح ، در طول چرخه آبک�ش
پر نشده است

 11.7" ها«  چراغ  ح  بخش »�ش در   10 مورد  از  را  آبک�ش  چرخه 
" تکرار کنید رسوب زدا�ی


