
BCO 440/410دفترچه راهنما

برای مشاهده ی تصاویر اشاره شده 
در متــن، لطفًا به ابتــدای دفترچه 
راهنمای انگلیســی مراجعه نمایید. 
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عالئم کاربردی دراین دفترچه
عالئم زیر، برای کاربر توصیه هایی مهم به همراه 

دارد. این توصیه ها باید پیروی شوند.

 خطر!
کوتاهــی در این اعمــال، می تواند منجر به خطر 

برق گرفتگی و بروز صدمه های جانی گردد.

 احتیاط!
کوتاهــی در این اعمال، می تواند باعث صدمه به 

دستگاه شود.

 خطر سوختگی!
کوتاهی در این اعمال، می تواند باعث ایجاد تاول 

یا سوختگی شود.

 لطفاً توجه کنید!
این عالئم، توصیه هــا و اطالعات مهمی را برای 

کاربر به روشنی توضیح می دهد.

توصیه های مهم ایمنی
 خطر! در هنگام اســتفاده از دستگاهی که به 
جریان برق وصل است، نباید خطر برق گرفتگی 
را نادیده گرفت. بنابراین از توصیه های ایمنی که  

در زیر ارایه می شوند، پیروی کنید.
با دســت یا پاهای مرطوب دستگاه را لمس   •

نکنید.
با دســت های مرطوب به دو شــاخه ی برق   •

دست نزنید.
در هنگام اســتفاده، مطمئن شوید پریز برق،   •
همیشــه در دسترس شما باشد تا در صورت نیاز 

بتوانید دو شاخه را به آسانی از پریز جدا نمایید.
برای جدا کــردن دوشــاخه از پریز، خود   •
دو شاخه را در دست بگیرید وهرگز سیم برق را 
نکشــید. در غیر این صورت باعث صدمه زدن به 

آن خواهید شد.

برای قطع کردن کامل برق دستگاه، دوشاخه   •
را از پریز )به صورتی که در باال گفته شــد( جدا 

کنید. 
در صورت بروز خرابی، سعی نکنید دستگاه   •
را تعمیر کنید. دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه 
را از پریــز جدا نمایید. ســپس با مرکز خدمات 

پس از فروش شرکت دلونگی تماس بگیرید.
در صورت صدمه دیدن دو شــاخه یا ســیم   •
برق، برای جلوگیــری از خطر، اجازه دهید فقط 
مرکز خدمات پس از فروش دلونگی آن را برایتان 

تعویض کند.
 احتیــاط! اجــزای بســته بندی )کیف های 
پالســتیکی، پالســتیک های ضربه گیر( را دور از 

دسترس کودکان قرار دهید.
 احتیاط! اجازه ندهید افرادی با عدم توانایی 
روانی، جسمی و حسی از جمله کودکان یا افرادی 
با نداشتن تجربه یا دانش، از دستگاه استفاده کنند. 
مگرتوسط افرادی که مسئولیت ایمنی آن ها را بر 
عهده دارند، تحت نظارت و آموزش قرار گیرند. 
مراقب کودکان باشــید و اجازه ندهید با دستگاه 

بازی کنند.
 خطر ســوختگی! این دســتگاه در زمان 
کارکــردن، آب داغ و بخار تولید می کند. مراقب 

قطرات و بخار آب داغ باشید.

از این دستگاه برای مقاصد زیر استفاده کنید:
این دستگاه به منظور تهیه ی قهوه و گرم نگه داشتن 
آن طراحی و ســاخته شده است. شایسته نیست 
از آن اســتفاده های دیگری کنید. این دستگاه به 
علت اندازه ی کوچک، فقط برای استفاده در منزل 
ساخته شده است و هدف از ساخت آن به معنای 

عدم استفاده در مکان های زیر است:
محیط های آشپزخانه ی کارمندان فروشگاه ها،   •

دفاتر و دیگر فضاهای کاری
خانه های ییالقی  •

مشتریان هتل ها، مسافرخانه ها و انواع دیگر   •

BCO 440/410 قهوه ساز
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محیط های مسکونی
انواع استراحت گاه ها   •

دستورالعمل استفاده
قبــل از به کاربردن دســتگاه، این نــکات را به 
دقت بخوانید. کوتاهــی در توجه به این نکات، 
ممکن اســت باعث ســوختگی یا آسیب دیدن 
دستگاه شود. در صورت غفلت از رعایت نکات 
مسئول صدمات  ســازنده  دستورالعمل، شرکت 

وارده نخواهد بود.

 لطفــاً توجه کنید! ایــن دفترچه را به دقت 
نگــه داری کنید. اگر این دســتگاه به اشــخاص 
دیگری واگذار شــد.آن ها نیز حتمــاً باید به این 

دفترچه دسترسی داشته باشند.
بررسی دستگاه

بعد از بازکردن بسته بندی دستگاه، مطمئن شوید 
دســتگاه کامل و ســالم بوده و تمام لوازم جانبی 
آن موجود باشد. در صورت مشاهده ی هر گونه 
آسیب، از دستگاه استفاده نکنید و با مرکز خدمات 

پس از فروش شرکت دلونگی تماس بگیرید.
نصب دستگاه
 احتیاط!

در زمــان نصب دســتگاه، نکات ایمنــی زیر را 
رعایت کنید:

از آنجا که این دســتگاه گرمــا را به محیط   •
اطراف پخش می کند، بعد از قرار دادن دســتگاه 
بر روی ســطح مورد نظر، دقت کنید که حداقل 
فضــای3 ســانتی متری بین ســطوح )دیوارهای 
کناری و قســمت عقب( با دستگاه و فضای 25 

سانتی متری در باالی دستگاه موجود باشد. 
•  نفوذ آب، به دســتگاه آسیب وارد می کند. 
بنابراین دســتگاه را نزدیک شــیر آب یا سینک 

ظرف شویی قرار ندهید.
یخ زدن آب موجود در دســتگاه می تواند به آن 
آسیب برساند. بنابراین دســتگاه را در جایی که 
امکان کاهش دما تــا نقطه ی انجماد وجود دارد، 

قرار ندهید.
•  سیم برق دستگاه را طوری قرار دهید که در 

تماس با لبه های تیز یا سطوح گرم مانند صفحات 
الکتریکی نباشد.

طریقه ی اتصال دستگاه
 احتیاط!

مطمئن شــوید که ولتاژ پریز بــرق با اطالعات 
درج شده در قســمت زیرین دستگاه، هماهنگی 

داشته باشد.
دســتگاه را به پریز برق حداقل 10 آمپری که از 
نظر فنی با دســتگاه ســازگار بوده و دارای سیم 
اتصال به زمین )ارت( مناســب اســت، متصل 
نمایید.    اگر دوشــاخه با پریز دستگاه هماهنگی 
نــدارد، از نمایندگــی خدمات پــس از فروش 

دلونگی بخواهید تا آن را برایتان تعویض نماید.

توصیف اجزاء دستگاه
پوشش مخزن آب برای قهوه اسپرسو  .A

مخزن آب برای قهوه اسپرسو  .B
صافــی تصفیــه ی آب برای مخــزن آب   .C

قهوه اسپرسو
دستگیره ی خروجی برای صافی ضدکلر  .D

نگه دارنده ی صافی ضدکلر  .E
صافی ضدکلر  .F

نگه دارنده ی صافی برای قهوه فرانسه  .G
صافی دائمی  .H

دستگیره ی بازکننده  .I
محفظه ی پرکردن آب  .J

صفحه ی داغ شونده برای قهوه فرانسه  .K
ظرف قهوه فرانسه  .L

سینی فنجان برای قهوه اسپرسو  .M
سینی جمع آوری چکه  .N

صافی قهوه اسپرسو برای دو فنجان  .O
صافی قهوه اسپرسو برای یک فنجان  .P

نگه دارنده ی صافی برای قهوه اسپرسو  .Q
قاشق پیمانه با گیره  .R

کف ساز شیر  .S
چراغ آماده بودن )OK( برای قهوه اسپرسو و   .T

بخاردهی
دکمه ی تنظیم برای قهوه اسپرسو و بخاردهی   .U
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دکمه ی روشن/ خاموش برای قهوه فرانسه  .V
چراغ روشن/ خاموش برای قهوه فرانسه  .W

X. چراغ انتخاب گر برای عملکرد بخار
Y. چراغ روشن/ خاموش برای قهوه اسپرسو
Z. چراغ انتخاب گر برای  عملکرد اسپرسو

Z1. دکمه ی بخار برای کاپوچینو

اطالعات فنی
240-220 ولت |50/60 هرتز ولتاژ: 
1750 وات توان: 
262×323×372 میلی متر اندازه: 
15 بار فشار پمپ اسپرسو: 
استیل ضدزنگ جنس ظرف جوشان اسپرسو: 
1/2 لیتر گنجایش مخزن اسپرسو: 
1/4 لیتر گنجایش مخزن قهوه فرانسه: 
1/2 متر طول سیم برق: 

وزن: 
7/15 کیلوگرم  :BCO 440
6 کیلوگرم  :BCO 410

صافی ضد کلر
ایــن صافی طعم کلــر را در آب کاهش می دهد. 

برای نصب صافی به روش زیر عمل کنید:
مخزن را با کشــیدن به سمت باال از شکاف   •

آن جداکنید )شکل 1(.
صافی ضد کلر را از بالشــتک پالستیکی آن   •

جدا نموده و زیر شیر آب بشویید )شکل 2(.
درب مخزن را باز کنید و صافی را داخل آن   •

طبق شکل 2 قراردهید.  
درپوش مخزن را ببندید )شکل 2( و با فشار   •
به سمت پایین داخل شکاف و در جای خود قرار 

دهید.
صافی ضدکلر باید بعد از 80 فنجان یا 6 ماه   •

پس از استفاده تعویض شود.

روش تهیه قهوه فرانسه
درپوش نگه دارند ه ی صافی را با چرخاندن   •

به سمت راست باز کنید )شکل3(.

ظرف قهوه فرانسه را به تعداد فنجان های دل خواه 
از آب پــر کنیــد. دقت کنید ظرف را بیشــتر از 

اندازه ی نشان داده شده در شکل 4 پر نکنید.
آب درون ظــرف را در محفظه ی پر کردن   •

آب بریزید )شکل 5(.
صافی دائمی ) در صورت موجود بودن( یا   •
صافی کاغــذی را درون نگه دارنده ی صافی قرار 

دهید )شکل 6(.
بــه اندازه ی یــک پیمانه ی پر )ســرتخت(   •
ازقهوه ی پودر، داخل صافی بریزید. )شــکل 7( 
معموالً برای هر فنجان، یک پیمانه قهوه )7 گرم( 

استفاده می شود )10 پیمانه برای 10 فنجان(.
درپــوش نگه دارنــده ی صافــی را ببندید   •
و ظــرف را همــراه با درپــوش روی صفحه ی 

گرم کننده بگذارید.
کلید  را فشــار دهید. چراغ روی   •

کلید، نشان دهنده ی روشن بودن قهوه ساز است.
بعد از چند ثانیه، قهوه از صافی خارج شده   •

و به داخل ظرف ریخته می شود.

بیرون آمدن بخار در زمــان بیرون آمدن قهوه از 
صافی، کاماًل طبیعی اســت. برای داغ نگه داشتن 
قهوه، زمانی که صفحه ی گرم کننده روشن است، 
ظــرف قهــوه ی صاف شــده را روی صفحه ی 
گرم کننده قرار دهید. در این حالت، قهوه ی درون 
ظرف در دمای مناسب خواهد ماند. برای روشن/ 
خاموش کردن دســتگاه کلید  را فشــار 

دهید.

روش تهیه قهوه اسپرسو
قبل از اولین بار استفاده، باید همه ی لوازم جانبی 
دستگاه و لوله های داخلی دستگاه تمیز شوند. به 
همین روش بگذارید دستگاه کارکند تا 2 بار آب 
مخزن دستگاه خالی شود. پس از آن می توانید به 

روش معمول قهوه درست کنید.

صافی تصفیه ی آب )در بعضی از مدل ها(
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بعضی از دســتگاه های قهوه ساز مجهز به صافی 
تصفیه ی آب هستند.

برای نصب صافی طبق روش زیر انجام دهید.
صافی را از بسته باز کنید.   .1

صفحــه ی تاریخ نمــا را بچرخانید تا مدت   .2
زمان قابل اســتفاده برای دو مــاه آینده را برایتان 

مشّخص کند. )طبق شکل 8(.
 لطفاً توجه کنید!

اگر به طور معمول از دستگاه استفاده کنید، صافی 
معادل دو ماه کار خواهد کرد. اگر دســتگاه بدون 

استفاده قرار گیرد عمر فیلتر 3 هفته خواهد بود.
صافی را با نیم لیتر آب روان بشویید )شکل   .3

.)9
صافــی را در ظرف آب فرو ببرید و لوله را   .4
به صورت شــیب دار نگه دارید تا حباب های هوا 

از آن بگذرد )شکل10(.
مخزن آب را پر کنید و صافی را در شکاف   .5
مخصوص خود جای داده )شــکل 11( و محکم 

به سمت پایین فشار دهید.

مرحله ی »ازپیش گرم کردن« دستگاه
 برای داشــتن قهوه اسپرســو در دمای مناسب، 
پیشــنهاد می کنیم که قهوه ساز را به روش زیر »از 

پیش گرم« کنید.
بــا چرخاندن دکمه ی تنظیم گر به حالت    .1
دستگاه را روشن کنید.)چراغ مربوطه مانند شکل 
12 ظاهرمی شود(. ســپس صافی و نگه دارنده ی 
آن را طبق شــکل 14 به دســتگاه وصل می کنیم  
ولی هنوز داخل دستگاه قهوه ی پودر نمی ریزیم. 
مطمئن شــوید که دستگیره ی دستگاه در شکاف 
مخصــوص خود به درســتی قرار گرفته باشــد 
)شــکل 13(. اگــر مایلید 1 فنجان قهوه داشــته 
باشید، از صافی کوچک تر و اگر مایلید 2 فنجان 
قهوه داشته باشید، از صافی بزرگ تر استفاده کنید.  
یــک فنجان در زیر نگه دارنده ی صافی قرار   .2
دهید. می توانید از همان فنجان برای قهوه استفاده 

کنید. بنابراین می توانید آن را »ازپیش گرم« کنید.
صبر کنید تا عالمت OK ظاهر شود )شکل   .3

15(. سپس فوراً دکمه ی تنظیم گر را در وضعیت 
 قرار دهید )شــکل 16(. صبرکنید تا آب از 
دستگاه خارج شــود و عالمت OK ناپدیدشود. 
سپس با چرخاندن دکمه ی تنظیم گر به حالت   
ریــزش آب را متوقف کنید )شــکل 12( و آب 

فنجان را خالی نمایید.
)زمانی که نگه دارنده ی صافی به دســتگاه متصل 

نباشد، پاشیدن بخار به اطراف، طبیعی است.(

روش تهیه ی اسپرسو با قهوه ی آسیاب شده:
ابتــدا آن گونــه که در باال توضیــح دادیم،   .1
دســتگاه را از پیش گرم کنید. اگر مایلید 1 فنجان 
قهوه داشــته باشــید، از صافی کوچک تر و اگر 
مایلیــد 2 فنجان قهوه داشــته باشــید، از صافی 

بزرگ تر استفاده کنید.
اگر می خواهید 1 فنجان قهوه درست کنید،   .2
به مقداری مشخص )حدود 7 گرم( قهوه ی پودر 
درون صافی بریزیــد و اگر مایلید 2 فنجان قهوه 
داشته باشید، مقداری بیشــتر قهوه درون صافی 
بریزیــد )حــدود 12 گرم(. بــرای جلوگیری از 
ریختن قهوه به بیرون، همیشــه مقداری کمتر از 

معمول قهوه درون صافی بریزید.
 احتیاط! بــرای آن که از کارکرد درســت 
دســتگاه قبل از پرکردن دوباره ی صافی مطمئن 
شوید، باید بعد از آخرین بار استفاده هیچ مقدار 

پودر قهور در صافی باقی نمانده باشد.
قهوه ی پودر را به طور یک دست در صافی   .3
بریزیــد و با انگشــتان به نرمی روی آن فشــار 
دهید )شــکل 18(. طریقه ی فشــار دادن قهوه ی 
پودر، عاملی مؤثر برای داشــتن قهوه اسپرسویی 
باکیفیت اســت. اگر با انگشتانتان قهوه ی پودر را 
درون صافی محکم فشار دهید، قهوه به آرامی از 
دستگاه خارج شده و رنگ آن تیره خواهد بود. از 
طرف دیگر اگر به آرامی آن را فشــار دهید، قهوه 
به سرعت خارج شده و رنگ آن روشن تر خواهد 

بود.
قهــوه ی دور صافــی را پاک کنید. ســپس   .4
نگه دارنده ی صافــی را دوباره درجای خود قرار 
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دهید. برای جلوگیری از چکه، دستگیره را مانند 
شکل 14 محکم به سمت راست بچرخانید.

فنجان هــا را در زیر دهانــه ی نگه دارنده ی   .5
صافــی قرار دهید ) شــکل 19(. برای داشــتن 
اسپرسویی بهتر پیشنهاد می کنیم قبل از قرار دادن 
فنجان ها در زیر دهانه، آن ها را با مقداری آب داغ 

بشویید.
مطمئن شــوید عالمت OK ظاهرشده است   .6
)شکل 15(. )اگر عالمت OK ظاهر نشد، صبرکنید 
تا چراغ آن روشن شود.( و دکمه ی انتخاب گر را 
در وضعیت  قراردهید )شــکل 16(. زمانی 
که مقدار قهــوه ی مورد نیاز تهیه شــد، دکمه ی 
انتخاب گر را در حالت  قراردهید )شکل 12(. 
) پیشنهاد می شود بیش از 45 دقیقه قهوه را روی 

دستگاه قرار ندهید.(
بــرای خارج کــردن نگه دارنــده ی صافی،   .7

دستگیره ی آن را از راست به چپ بچرخانید.

 خطر سوختگی!
برای جلوگیری از پاشیدن قهوه، زمانی که دستگاه 
در حال کارکردن است، هرگز نگه دارنده ی صافی 

را از آن جدا نکنید.
برای خارج نمودن قهوه ی استفاده شــده از   .8
دســتگاه، صافی را محکم نگــه دارید و به اهرم 
روی دستگیره فشار وارد کنید. سپس با چرخاندن 
و بیرون آوردن سریع نگه دارنده ی صافی، قهوه ی 
استفاده شــده را از دســتگاه خارج نمایید )شکل 

.)20
بــرای خاموش کــردن دســتگاه، دکمه ی   .9

انتخاب گر را در وضعیت  قراردهید.

روش تهیه ی اسپرسو با قهوه ی کیسه ای
قســمت  در  کــه  گونــه  آن  را  دســتگاه   .1
»ازپیش گرم کردن« توضیح داده شد، آماده نمایید. 
مطمئن شــوید که نگه دارنده ی صافی به دستگاه 
متصل اســت. با این روش شما می توانید قهوه ی 

داغ تری داشته باشید.
 لطفاً توجه کنید!

از قهوه کیسه هایی استفاده کنید که دارای استاندارد 
جهانی ESE باشند. قهوه هایی 
که روی بسته بندی آن عالمت 
تجــاری زیر باشــند، دارای 

استاندارد ESE هستند.
ESE اســتانداردی بین المللی 
است که تولیدکنندگان بزرگ 
قهــوه باید معیارهــای آن را رعایــت کنند. این 
اســتاندارد تهیه ی قهوه را برای شما تمیز و آسان 

می کند.
صافی کوچک را درون نگه دارنده ی صافی   .2
قرار دهید و مطمئن شــوید که گیره ی نگه دارنده 
در شکاف مخصوص خود قرار گیرد )مانند شکل 

.)13
کیســه ی قهوه را در فاصلــه ای دور، روی   .3
صافی بگذارید )شکل21(. برای قرار دادن محل 
مناسب کیســه، همیشه از دستورالعمل راهنما که 

روی بسته ی قهوه وجود دارد، پیروی کنید.
نگه دارنــده ی صافی را به دســتگاه وصل   .4
کنید و مطمئن شــوید کــه می توانید آن را کاماًل 

بچرخانید )شکل 14(.
طبق نکات 5، 6 و 7 قسمت قبل عمل کنید.  .5

روش تهیه ی کاپوچینو
با استفاده از فنجانی بزرگ طبق قسمت قبل   .1

اسپرسو تهیه نمایید.
دکمه ی تنظیم گــر را در وضعیت  قرار   .2

دهید )شکل22( تا چراغ مربوطه روشن شود.
در این لحظه برای درســت کردن هر فنجان   .3
کاپوچینو 100 گرم شــیر در ظرفی بریزید. شیر 
باید ســرد باشد و در یخچال نگه داری شود )داغ 
نباشــد(. در زمان انتخاب ظرف دقت کنید چون 

حجم شیر دو تا سه برابر خواهد شد.

 لطفاً توجه کنید!
پیشنهاد می شــود از شــیری کم چربی در دمای 

یخچال استفاده نمایید.
4. ظرف شیر را در زیر کف ساز قراردهید.
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5. صبرکنید تا چراغ OK روشن شود. این چراغ 
نشــان دهنده ی آن اســت که بخارساز دستگاه به 
دمای ایده آل برای تولید بخار رسیده  است. کاماًل 
طبیعی است که در هنگام تولید بخار، کمی بخار 

و آب به سینی چکه بریزد.
کف ســاز را با کشــیدن به ســمت جلو و   .6
چرخاندن به ســمت چپ بیرون بیاورید )شکل 
23(. در این لحظه دقت کنید تا دســتتان به سری 
داغ لوله تماس پیدا نکند. سپس ظرف شیر را زیر 

کف ساز قراردهید.
کف ســاز را تا عمق چند میلی متری درون   .7
ظرف شیر فرو برید )شکل 24(. دکمه ی بخار را 
حداقل نیم دور درجهت عکس حرکت عقربه های 
 ساعت بچرخانید )شکل 25(. در این لحظه بخار 
از کف ســاز خارج خواهد شــد و ظاهر شیر، به 
صورت خامــه ای درآمده و حجــم آن افزایش 
می یابــد. برای ایجــاد حباب هــای خامه ای تر، 
کف ساز را در شیر فروبرده و به آرامی باال آورید. 
زمانی که حجم شــیر دو برابر شد، کف ساز   .8
را کاماًل در شیر فرو برید تا شیر گرم شود. وقتی 
به دما )60 درجه ی سانتی گراد( و حجم دل خواه 
دست یافتید، دکمه ی بخار را در جهت عقربه های 
ســاعت بچرخانید تا خروج بخار متوقف شود و 
دکمه ی انتخاب گر در حالت  قرار بگیرد. برای 
خاموش کردن دســتگاه، دکمه ی انتخاب گر را در 

وضعیت  قرار دهید.
9. شــیر کــف دار را در فنجان هایی کــه از قبل 
اسپرســو را در آن نگه داشــته اید، بریزید. حاال 
کاپوچینو آماده است. اگر مایلید، می توانید شکر 
به آن اضافه کنید و مقداری پودر شــکالت روی 

کف شیر بریزید.
  

 لطفاً توجه کنید!
اگر می خواهید بیش از یک فنجان کاپوچینو   •
درســت کنید، همه ی اسپرســوها را باهم از قبل 
آمــاده کنید و بعداً همــه ی خامه های مخلوط را 

برای کاپوچینو تهیه کنید.
•  اگر می خواهید بیش از یک فنجان کاپوچینو 

درســت کنید، بعد از تهیه ی کف شیر صبر کنید 
تا بخارســاز دستگاه خنک شود چون در غیر این 
صورت قهوه به حالت سوخته بیرون خواهد آمد.
برای خنک کردن بخارســاز، ظرفی زیر دهانه ی 
بخارســاز قراردهید و دکمــه ی تنظیم گر را در 
وضعیــت  قراردهید )شــکل 16(. اجازه 
 OK دهید تا آب دســتگاه خارج شود و دکمه ی
روی صفحه ی نشان گر ظاهر شود. سپس دکمه ی 
تنظیم گر را به وضعیت  بچرخانید و آن گونه 
که در قسمت قبل توضیح داده شد، قهوه را تهیه 

نمایید.
پیشنهاد می شود بیش از 60 ثانیه از بخارساز   •
و بیش از 3 بار متوالی از کف ساز استفاده نکنید.

 احتیاط!
به دالیل بهداشتی پیشنهاد می کنیم همیشه بعد از 
استفاده، کف ســاز را تمیز کنید. برای تمیز کردن 

طبق روش زیر عمل کنید:
با چرخاندن دکمه ی بخار مانند شــکل 25   .1
اجازه دهید مقدار کمی بخار از لوله خارج شــود 
) نکات 2، 5 و 6 قســمت قبل را ببینید(. به این 
روش اگر احتماالً کف شــیر در لوله ی کف ساز 
باقی مانده باشــد، از آن خارج می شــود. با فشار 
دادن دکمه ی ON/OFF دستگاه را خاموش کنید.
2.  با یک دســت لوله ی کف ســاز را محکم 
بگیرید و با دســت دیگر بــا چرخاندن لوله در 
جهت عقربه های ســاعت آن را باز کنید )شکل 

.)26
با کشیدن به ســمت پایین َسری بخار را از   .3

لوله جدا کنید.
لوله ی کف ساز و َســری آن را کاماًل با آب   .4

داغ بشویید.
دو ســوراخی که بــا فلش در شــکل 27   .5
نشــانه گذاری شده اند را بررســی کنید و مطمئن 

شوید که مسدود نباشند.
َسری بخار را با محکم فشار دادن به سمت   .6

باال در جای خود روی لوله قرار دهید.
با چرخاندن لوله ی کف ساز به جهت عکس   .7
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حرکت عقربه ی ساعت در جای خود نصب کنید. 
روش تهیه ی آب داغ

با چرخاندن دکمــه ی تنظیم گر به وضعیت    .1
 دســتگاه را روشــن کنید )چراغ مربوطه نیز 
روشن می شــود( )شکل 12(. صبر کنید تا چراغ 

OK بر روی صفحه نمایان شود )شکل 15(.
ظرفی را در زیر کف ساز قرار دهید.  .2

زمانــی که چراغ OK نمایان شــد، دکمه ی   .3
تنظیم گر را در وضعیت  قرار دهید )شــکل 
16(. هم زمان دکمه ی بخــار را در جهت عکس 
حرکت عقربه های ساعت بچرخانید )شکل 25(. 
در این لحظه آب داغ از لوله ی کف ســاز خارج 

می شود.
برای توقف جریــان آب داغ، دکمه ی بخار   .4
را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید 
و دکمه ی تنظیم گر را در وضعیت  قرار دهید 

)شکل 12(.
پیشنهاد می شــود بیش از 60 ثانیه از دستگاه آب 

داغ نگیرید.

تمیزکاری:
بــرای تمیز کردن دســتگاه، هرگز آن را در   •
آب فرو نبرید. فراموش نکنید این دســتگاه یک 

وسیله ی برقی است.
قبل از انجام هر گونه تمیزکاری قسمت های   •
خارجی، دستگاه را خاموش کنید، دوشاخه را از 
پریز برق جدا نمایید و بگذارید دســتگاه خنک 

شود.

تمیزکاری و نگه داری صافی های قهوه اسپرسو
بعد از درست کردن حدوداً 300 فنجان و زمانی 
که قهوه به صــورت چکه از نگه دارنده ی صافی 
بیرون می ریزد یا قهوه به طور کامل از دســتگاه 
خارج نمی شود، صافی و نگه دارنده ی آن را طبق 

روش زیر تمیز کنید:
صافی را از داخل نگه دارنده جدا کنید.  •

طبق شکل 28 با چرخاندن درپوش صافی،   •

آن را باز کنید.
با فشــار دادن قسمت باالیی کف ساز، آن را   •

از مخزن جدا کنید.
واشر را باز کنید.  •

تمام اجزاء و صافی فلزی را کاماًل با آب داغ    •
بشــویید و با برس آن ها را تمیز کنید )شکل29(. 
سوراخ های صافی را بررسی کنید. اگر سوراخ ها 
مســدود هســتند با ســوزنی آن ها را بــاز کنید 

)شکل30(.
صافی و واشــر را دوبــاره روی صفحه ی   •

پالستیکی نصب کنید )شکل31(.
گیره ی صفحه را طبق فلشی که در شکل 31   •

می بینید، بر روی سوراخ واشر قرار دهید.
قطعات بسته شــده را دوبــاره روی مخزن   •
فلزی نصب کنید )شکل 32( و مطمئن شوید که 
گیره روی سوراخ قرار دارد )فلش تصویر 32 را 

ببینید(. 
در پایان سری صافی را ببندید.  •

در صورتــی که روش تمیــزکاری به ترتیب باال 
نباشد، شامل ضمانت نامه نخواهد شد.

روش تمیزکاری سری بخارساز
بعد از درســت کردن حدوداً 300 فنجان، سری 

بخارساز باید طبق روش زیر تمیز شود.
در ابتدا مطمئن شوید دستگاه داغ نبوده و دو   •

شاخه به پریز متصل نباشد.
پیچ هــای  پیچ گوشــتی،  از  اســتفاده  بــا   •
نگه دارنده ی ســری بخارساز را جدا کنید )شکل 

.)33
سری بخارساز را باز کنید.  •

ســری بخارساز را کاماًل با آب داغ بشویید.   •
با برســی آن را تمیز کنید. سوراخ های صافی را 
بررســی کنید. اگر سوراخ ها مســدود هستند با 

سوزنی آن ها را باز کنید )شکل30(.
•  با شســتن ســری با برس از تمیز شدن آن 

مطمئن شوید.
•  ســری بخارســاز را دوباره در جای خود 

نصب کنید.
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دقت کنید تا سری روی واشر قرار بگیرد.   •
در صورتی کــه روش تمیزکاری بــه ترتیب باال 

نباشد، شامل ضمانت نامه نخواهد شد.

نکات مهم تمیزکاری
برای تمیز کردن دستگاه از مایعات و دیگر   .1
نکنید. دستمالی  اســتفاده  تمیزکننده های ساینده 

مرطوب کافیست.
به طور منظم نگه دارنده ی صافی، صافی ها،   .2
ســینی چکه و مخزن آب دســتگاه را تمیز کنید. 
برای باز کردن ســینی چکه، میله ی نگه دارنده را 
برداشــته و آب آن را خالی کرده و با پارچه ای، 
سینی را تمیز کنید. سپس دوباره سینی چکه را به 

دستگاه متصل کنید.

 خطر! 
از آنجایی که این دســتگاه برقی است، در هنگام 

تمیزکاری هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید.

رسوب زدایی قسمت قهوه اسپرسو
پیشنهاد می شود بعد از درست کردن 200 فنجان 
قهوه، این قسمت را رسوب زدایی کنید. هم چنین 
برای رسوب زدایی می توانید از مایع رسوب زدای 
دلونگی که در نمایندگی ما موجود است، استفاده 

نمایید.
برای رسوب زدایی طبق روش زیر عمل کنید:

مخزن آب دســتگاه را از مایع رســوب زدا   .1
پر کنید. این مایع باید طبق دســتورالعملی که در 
قسمت بسته بندی ذکر می شود، با آب رقیق گردد.
با چرخاندن دکمــه ی تنظیم گر به وضعیت   .2
 دستگاه را روشــن کنید و صبر کنید تا چراغ 

OK بر روی صفحه ی نمایش گر ظاهر شود.
مطمئن شــوید که نگه  دارنــده ی صافی در   .3
دســتگاه نصب نباشد. ســپس ظرفی را در زیر 

دهانه ی خروجی دستگاه قرار دهید.
دکمه ی تنظیم گر را در وضعیت  قرار   .4
دهید و اجازه دهید یک چهارم آب مخزن خارج 
شود. ســپس در فواصل زمانی مختلف دکمه ی 

تنظیم گر را چرخانده و اجــازه دهید تا مقداری 
مایع رسوب زدا از لوله ی کف ساز در داخل ظرف 
ریخته شود. ســپس برای متوقف شدن عملیات 
رســوب زدایی دکمه ی تنظیم گــر را در وضعیت
 قراردهیــد و اجازه دهید تا  باقی مانده ی مایع 
رسوب زدا به مدت 5 دقیقه در مخزن باقی بماند. 
5.  مرحله ی بــاال )مرحله ی 4( را 3 بار تکرار 
کنیــد تا مایع رســوب زدا در مخزن کاماًل خارج 

شود.
برای مطمئن شــدن از تخلیــه ی کامل مایع   .6
مخــزن، آن را با آب به خوبی بشــویید و با آب 

تمیز )بدون مایع رسوب زدا( پر کنید.
دکمــه ی تنظیم گــر را در وضعیــت    .7
)شــکل 16( قرارداده و اجازه دهید تا آب مخزن 

کاماًل تخلیه شود.
8. مرحله ی 6 و 7 را دوباره تکرار کنید. 

در صورتی که مراحل رسوب زدایی به ترتیب باال 
انجام نشــود، تعمیرات ناشی از این قصور شامل 

ضمانت نامه نخواهد شد.

رسوب زدایی قسمت قهوه فرانسه:
در طول زمان ممکن است رسوب آب در دستگاه 
ایجاد شود و در فرآیند کار دستگاه مشکل ایجاد 
کند. توصیه می شــود بعد از تهیه ی هر 40 فنجان 
قهوه، دستگاه را رســوب زدایی کنید. از مایعات 
رســوب زدایی که در نمایندگی دلونگی موجود  
اســت، اســتفاده کنید. اگر ایــن محصوالت در 
دسترس نیست، می توانید اقدام های زیر را انجام 

دهید:
چهار لیوان آب داخل ظرف بریزید.  .1

2 قاشــق پر )حدود 30 گرم( اسیدسیتریک   .2
در آب حل کنید.

ظرف را روی صفحه ی گرم کننده قرار دهید.  .3
دکمه ی  را فشاردهید و اجازه دهید   .4
تا مقداری مایع رســوب زدا از دهانه ی خروجی 

خارج شود. سپس دستگاه را خاموش کنید.
اجازه دهید مایع رسوب زدا به مدت 5 دقیقه   .5
در دســتگاه باقی بماند. ســپس مراحل 4 و 5 را 
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دوباره تکرار کنید.
دستگاه را روشن کنید و باقی مانده ی مایع را   .6
طبق دستورالعمل باال کاماًل از دستگاه تخلیه کنید.

7.  مخــزن را پر از آب کنید و اجازه دهید تا آب 
آن از دستگاه خارج شود. این عمل را 3 بار تکرار 

کنید تا دستگاه به خوبی شسته شود.
روش بازیافت دستگاه 

اطالعات مربوط به روش صحیح بازیافت دستگاه 
مطابق با مصوبه ی اتحادیه ی اروپا به 

 2002/96/ECشماره ی
درپایان عمر مفید دســتگاه نباید آن 
را همــراه با دیگــر زباله های خانگی 
دور انداخــت. می توان آن را به مرکز 
جداســازی و بازیافــت زبالــه در نزدیکی محل 
زندگی تان ببرید یا به یکی از مراکز مجاز خدمات 

پس از فروش دلونگی تحویل دهید.
بازیافت جداگانه ی لوازم خانگی از بروز پیامدهای 
خطرناک محیط زیســت و ســالمت جلوگیری 

کرده و امکان بازیافت مواد باارزش و اســتفاده ی 
دوباره ی آن ها را در چرخه ی تولید فراهم ساخته، 
موجــب صرفه جویی در منابع انرژی می شــود. 
برای بازیافــت این دســتگاه، عالمت ضرب در 
روی سطل آشغال، نشان دهنده ی آن است که این 

محصول باید از زباله های خانگی جدا شود. 

این دســتگاه، با مصوبات اتحادیه ی اروپا کخ در 
زیر می آید هم خوانی دارد:

CE/2006/95 و اصالحات  • مصوبه ی 
بعدی برای رعایت ولتاژ پایین 

و   EMC 2004/108/CE مصوبــه ی   •
اصالحات بعدی  

مصوبات قانونی اتحادیه ی اروپا به شماره ی   •
935/2004 بــرای ســازگاری تماس اشــیاء و 

اجناس با مواد غذایی

رفع عیب

ایراد                             علت های احتمالی                         راه حل

قهو اسپرســو از دستگاه بیرون نمی 
ریزد.

از  به جای چکیدن  قهوه اسپرســو 
ســوراخ ها، از لبه های نگه دارنده ی 

صافی بیرون می ریزد.

آب در داخل مخزن وجود ندارد.

محلی که قهوه از آن بیرون می آید 
نگه دارنده ی  ســوراخ های  یعنــی 

صافی مسدود هستند.

مسدود  اسپرسو  بخارســاز  لوله ی 
است.

نگه دارنده ی صافی به طور صحیح 
در دستگاه قرار نگرفته است.

حالــت  بخارســاز  روی  واشــر 
ارتجاعــی خود را از دســت داده 

است.

ســوراخ های نگه دارنــده ی صافی 
مسدود است.

مخزن را پر کنید.

ســوراخ های لولــه ی نگه دارنده ی 
صافی را تمیز کنید.

لوله ی   تمیــزکاری  قســمت  بــه 
بخارساز رجوع کنید.

نگه دارنده ی صافی را در جای خود 
قرارداده و محکم به ســمت پایین 

فشار دهید.

واشــر جدیــد را از مرکز خدمات 
تهیــه و  دلونگــی  پس از فــروش 

تعویض نمایید.

سوراخ ها را تمیز کنید.
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قهوه اسپرسو سرد است.

صدای غیرعادی از پمپ

قهوه رقیق و کم رنگ است

قهوه غلیظ و پررنگ است.

زمانی که دکمه ی روشن/ خاموش 
را فشــار می دهید، چــراغ OK بر 
نشــده   نمایش ظاهر  روی صفحه 

است.

عملکــرد »از پیــش گرم شــدن« 
صورت نگرفته است.

فنجان ها از پیش گرم نشده اند.

مخزن آب خالی است.

مخــزن آب به درســتی در جای 
خود قرار ندارد یــا دریچه ی پایه 

باز نیست.

قهوه ی پودر به نرمی کوبیده شــده 
است.

مقدار قهوه ی پودر کم است.

قهوه ی پودر درشت است.

نوع قهوه ی پودر مناسب نسیت.

قهوه ی پودر به سختی کوبیده شده 
است.

مقدار زیادی قهوه ی پودر اســتفاده 
شده است.

سری بخار اسپرسو مسدود است.

سوراخ صافی مسدود است.

صبر کنید تا چراغ OK ظاهرشود.

عملکرد »از پیش گرم شدن« را که 
در قســمت مربوط ذکر شد، انجام 

دهید. 

با مقداری آب داغ آن ها را گرم کنید 
یا فنجان ها را به مــدت 20 دقیقه 
روی قفسه ی گرم کردن فنجان ها که 
در قسمت باالی دستگاه قرار دارد، 

بگذارید.

مخزن آب را پر کنید.

مخــزن را به آرامی فشــار دهید تا 
دریچه ی آن باز شود.

کمی فشــار روی قهوه  ی آسیاب 
وارد کنید.

مقدار قهوه ی پودر را افزایش دهید.

برای قهوه اسپرســو فقط از قهوه ی 
کاماًل پودرشده استفاده کنید. 

از نوع دیگری استفاده کنید

ذرات قهــوه ی پــودر را از هم باز 
کنید.

مقدار قهوه ی پودر را کاهش دهید. 

را که در  »تمیــزکاری«  عملکــرد 
بخش مربوط به »تمیزکاری ســری 
بخار اسپرسو« ذکر شد، انجام دهید.

را که در  »تمیــزکاری«  عملکــرد 
بخش مربوط به »تمیزکاری صافی« 

ذکر شد، انجام دهید.
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قهوه غلیظ و پررنگ است.

در هنگام تهیه ی کاپوچینو شیر کف 
نمی کند.

 قهوه فرانسه یا اسپرسو طعم اسیدی 
دارد.

مدت زمان زیادی طول می کشد تا 
قهوه فرانسه از صافی عبور نماید.

پودرقهوه بســیار ریــز یا مرطوب 
است.

نوع قهوه ی پودر مناسب نسیت.

شیر به اندازه ی کافی سرد نیست.

کف ساز کثیف است.

از مرحله ی رســوب زدایی،  بعــد 
دستگاه به خوبی شسته نشده است.

دستگاه نیاز به رسوب زدایی دارد.

برای قهوه اسپرسو فقط از »قهوه ی 
مناسب پودرشــده« استفاده کنید و 

مطمئن شوید مرطوب نیستند.

از نوع دیگری استفاده کنید.

همیشــه از شــیری کــه در دمای 
استفاده  می شود،  نگه داری  یخچال 

کنید.

سوراخ های ریز کف ساز را به دقت 
و طبق شکل 27 تمیز کنید.

طبــق روشــی کــه در قســمت 
رســوب زدایی ذکر شد، دستگاه را 
به خوبی شست وشو نموده و تمیز 

کنید.

عملکــرد »رســوب زدایی« که در 
بخــش مربوط به »رســوب زدایی 

قهوه فرانسه« ذکر شد، انجام دهید.

FA




