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PER فارسي

و استفاده از دستگاه، اين دفترچة راهنما را پيش از نصب
و به از. دقت بخوانيد كامالٌ اين تنها راه براي اطمينان كاربر

و حداكثر ايمني است دست .يابي به بهترين نتايج
اهتوصيف دستگ

). را ببينيد3شكل صفحة(
:اند هاي پيش رو به كار رفته واژگان زير بارها در صفحه

 شده دارندة صافي قهوة آسياب نگه1
 فنجان2شده براي صافي بزرگ قهوة آسياب2
 فنجان1شده براي صافي كوچك قهوة آسياب3
 پيچ خروج بخار4
 كوبة قهوه5
 سيني فنجان6
ب7 رقسيم
)براي قهوه، آب داغ، يا بخار(» بودن دما مناسب«چراغ8
)بودن دستگاه روشن(چراغ9
 پيچ انتخاب عملكرد 10

 آب داغ/ براي خروج قهوهموقعيت 11
 (off)» خاموش«موقعيت 12
 موقعيت بخار 13
 پيمانة قهوه 14
)بويلر(آور خروجي جوش 15
 آب داغ/ لولة خروجي بخار 16
)شيرسازكف(كاپوچينوساز 17
آب 18  مخزن
آب 19  درپوش مخزن

 هشدارهاي ايمني
كردن گرم«و» كردن قهوة اسپرسو براي درست«اين دستگاه

تا. طراحي شده است»ها نوشيدني در استفاده از آن دقت كنيد
و پاشيدگي بخار داغ يا  جلوي سوختگي ناشي از آب داغ

گر به .فته شودكارگيري نادرست آن
هر گونه. اين دستگاه تنها براي كاربردهاي خانگي است

.استفادة ديگري از آن نادرست و، از اين رو، خطرناك است
توليدكننده مسئوليتي در برابر هر گونه آسيب ناشي از استفادة

.گيرد نادرست، نامناسب، يا غيرمنطقي از دستگاه را بر عهده نمي
. دستگاه، سطوح داغ آن را لمس نكنيدبه هنگام استفاده از

.ها استفاده كنيد ها يا دسته فقط از پيچ
نم دستگاه را با دست .دار لمس نكنيد ها يا پاهاي خيس يا

نگذاريد كودكان يا افراد ناوارد، بدون نظارت شما، از دستگاه
.استفاده كنند

.كردن با دستگاه را به كودكان ندهيد هرگز اجازة بازي
در صورت بد كاركردن يا خرابي دستگاه، آن را خاموش كرده،

.از برق بكشيد
چنانچه نياز به تعمير داشت، تنها با يكي از مركزهاي مجاز
و از آنها بخواهيد كه فقط از  خدمات دلونگي تماس بگيريد
قطعات يدكي اصلي در تعمير يا تعويض قطعات آن

.استفاده كنند

مينكردن موارد باال رعايت تان را كاهش تواند سطح ايمني دستگاه،
.دهد

اطالعات مهم براي دورانداختن درست محصول مطـابق بـا
 اتحادية اروپاEC/96/2002رهنمود 

در پايان عمر مفيد دستگاه، ايـن محـصول
هاي خانگي را نبايد همراه با يا همانند زباله 

.و شهري دور انداخت
ــز مجــاز جداســازي ــك مرك ــه ي و آن را ب
تـان بازيافت زباله در نزديكي محل زنـدگي

ببريد يا به يكـي از مراكـز مجـاز خـدمات 
. دلونگي تحويل دهيد

دورانداختن جداگانة لوازم خانگي جلوي پيامدهاي منفي احتمـالي
و سالمت را كـه ناشـي از دورانـداختن نامناسـب ضد محيط  زيست

مي زباله و هاست و امكان بازيافت مواد باارزش  استفادة دوبـاره گيرد
در از آنها را در چرخة توليد فـراهم سـاخته، موجـب صـرفه جـويي

و انــرژي مــي بــراي يــادآوري دورانــداختن جداگانــة. شــود منــابع
و لوازم خانگي، عالمتي بر روي محصول زده شده كه در  محصوالت

.در خورده است آن يك سطح زباله ضرب

 نصب
و كامل از سالمبندي دستگاه، پس از بازكردن بسته آن بودن بودن

 با يك نكنيد؛اگر ترديدي داريد، از آن استفاده. اطمينان بيابيد
و حرفه با شخص ماهر و .صالحيت تماس بگيريد اي

را ...) استيرن، هاي پالستيكي، فوم پلي كيسه(بندي لوازم بسته
بايد دور از دسترس كودكان نگه داشت؛ زيرا بالقوه خطرناك مي
.ندهست

و ظرف و دستگاه را بر روي سطح كاري دور از شيرآالت شويي
.منابع گرمايي قرار دهيد

5كم اي دست پس از قراردادن آن بر روي سطح كار، فاصله
و فاصله سانتي و كناري و ديوارهاي پشتي اي متري بين سطوح آن
و ديگر وسايل متري بين سطح بااليي قهوه سانتي20كم دست ساز

.جاد كنيداي
هرگز دستگاه را در محيطي كه دماي آن ممكن است به صفر يا

يخ(گراد برسد، نصب نكنيد زير صفر درجة سانتي اگر آب درون آن
).بيند بزند، دستگاه آسيب مي

در داده تان با ولتاژ نشان مطمئن شويد كه ولتاژ برق منزل شده
را قهوه. برچسب اطالعات دستگاه يكي باشد  فقط به پريزي ساز

به10كم دست .خوبي ارت شده باشد، وصل كنيد آمپري، كه
از توليدكننده مسئوليتي در برابر آسيب ها يا اتفاقات ناشي

. گيرد نشدن درست پريز بر عهده نمي ارت
و پريز به هم نمي خورند، از يك شخص اگر دوشاخة دستگاه
و ماهر بخواهيد كه پريز برق منزل ن را با يك نوع مناسبتا باتجربه

.تان تعويض كند براي
سيم برق اين دستگاه را خود كاربر نبايد تعويض كند؛ چرا كه

چنانچه سيم برق آسيب ديد. اي دارد اين كار نياز به ابزارهاي ويژه
يا نياز به تعويض داشت، فقط با يكي از مركزهاي مجاز خدمات 

.د نكنددلونگي تماس بگيريد تا خطري شما را تهدي
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 كردن قهوة اسپرسو روش درست
 پركردن مخزن آب

با)1شكل( درپوش مخزن آب را باز كنيد-1 و مخزن را
).2شكل(باالكشيدن در آوريد

و پاكيزه پر كنيد ولي توجه داشته باشيد-2  مخزن را از آب تازه
را).3شكل(بيشتر نشود) حداكثر(MAXكه از نوشتة مخزن
ج و اندكي فشار بياوريد تا دريچة واقع دوباره سر ايش بر گردانيد

.در ته مخزن باز شود
مي-3 بدون درآوردن مخزن آب، آن را توانيد براي راحتي بيشتر،

كافي است آب را با يك پارچ به درون مخزن. از آب پر كنيد
.بريزيد
شدن اندكي آب در محفظة زير مخزن كامالٌ عادي ديده: توجه

مياست؛ از اين توان با اسفنج يا يك تكه ابر رو، هر از چندي
.محفظه را خشك نمود

آب(هرگز دستگاه را با مخزن خالي: نكته به كار نيندازيد) بدون
تهو هميشه به ياد داشته باشيد كه وقتي آب به چند سانتي متري

.مخزن رسيد بايد آن را پر كنيد

 ساز كردن قهوه گرم ازپيش
بهستد براي قهوة اسپرسويي با دماي مطلوب، توصيه يابي
15كم براي اين كار، دست. شود دستگاه را از پيش گرم كنيد مي
كردن قهوه، پيچ انتخابگر را به روي دقيقه پيش از درست30تا

و مطمئن شويد كه همزمان)4شكل(بچرخانيد موقعيت
هميشه بايد پيچ(دارندة صافي به دستگاه وصل شده باشد نگه

 ). خار بسته باشدب
كه)جافيلتري(دارندة صافي براي بستن نگه ، آن را، در حالي

، به باال گيريدباش به سمت چپ است، زير خروجي قهوه دسته
و همزمان دسته را به راست بچرخانيد را5شكل(فشار دهيد

آن پس از نيم. آن را محكم بچرخانيد؛)ببينيد  ساعت، قهوه را،
.بعدي توضيح داده شده است، درست كنيدگونه كه در قسمت

كردن تر گرم همچنين، به عنوان روشي جايگزين، براي سريع
: توان به روش زير عمل كرد دستگاه، مي

 دستگاه را، با چرخاندن پيچ انتخاب به روي موقعيت-1
را، نگه)4شكل(روشن كرده بدون ريختن قهوة دارندة صافي

.به دستگاه ببنديدن آن شده به درو آسياب
از همان. قرار دهيدة صافيدارند يك فنجان در زير نگه-2

كردن گرم فنجاني استفاده كنيد كه با آن قهوه را در حالت از پيش
.كرديد درست مي

 روشن شود (OK)» بودن دما مناسب« صبر كنيد تا چراغ-3

بچرخانيدسپس فوراً انتخابگر را روي موقعيت).6شكل(
آب)7شكل(  خاموشOK تا زماني كه چراغ،و صبر كنيد تا

در اين هنگام، خروج آب را با چرخاندن پيچ. شود، بيرون بريزد
).6شكل( قطع كنيدانتخابگر به روي موقعيت

و فنجان را خالي-4  دوباره روشنOK، صبر كنيد تا چراغ كنيد
. سپس همة كارها را تكرار كنيد؛شود

دارندةن قهوة اسپرسو با استفاده از نگهكرد روش درست
 شده صافي قهوة آسياب

به دادن عمل گرم پس از انجام-1 در كردن دستگاه طوري كه
در بخش پيشين توضيح داده شد، صافي قهوة آسياب شده را

دارندة صافي قرار داده، مطمئن شويد كه زبانة صافي، همانند نگه
هاي داراي در دستگاه.داش بشو، درست وارد جاي ويژه8شكل 

و صافي دو صافي، صافي كوچك را براي درست كردن يك قهوه
.بزرگ را براي دو قهوه به كار ببريد

يك پيمانة سرتخت كردن فقط يك قهوه، براي درست-2
را در صافي بريزيد) گرم7حدود(شده قهوة آسياب) سرخالي(
ن براي درست).9شكل( سبتاً پر قهوة كردن دو قهوه، دو پيمانة

.را در صافي بريزيد) گرم6+6حدود(شده آسياب
شده براي كاركردن درست، پيش از افزودن قهوة آسياب: مهم

از به درون نگه دارندة صافي، اطمينان بيابيد كه صافي كامالً
.شدة مستعمل قبلي تميز شده باشد قهوة آسياب

به قهوة آسياب-3 وكنيطور يكنواخت پخش شده را بهد آرامي،
).10شكل(كوب فشرده سازيد آن را با قهوه

كردن يك قهوة خوب، فشردن آن بسيار مهم براي درست: نكته
كندي خارج قهوه به،با اين حال، اگر زياد فشار دهيد. است

و خامة آن رنگ تيره كم. اي به خود خواهد گرفت خواهد شد اگر
و خامة آن رنگ فشار دهيد، قهوه با سرعت بيرون خواهد  آمد

.بسيار روشني خواهد داشت
و هرچه قهوة اضافي است از نگه-4 دارندة صافي خارج كنيد

آن را محكم بگردانيد. دارنده را به دستگاه متصل نماييد نگه
.كردن آب گرفته شود تا جلوي نشت)5شكل(
).11شكل(ها را بر روي زيرفنجاني بگذاريد فنجان يا فنجان-5

از شود كه فنجانميتوصيه ها را، با شستن آنها با آب داغ، پيش
.كردن قهوه، گرم كنيد درست

)6شكل(اسپرسو روشن شود»OK« صبر كنيد تا چراغ-6
؛ سپس پيچ انتخابگر را بر روي عملكرد]بايد حتماً روشن شود[

.تا مقدار موردنظر قهوه به دست آيد)7شكل(بگذاريداسپرسو
ردن خروج قهوه، انتخابگر را به روي موقعيتك براي متوقف

).5شكل(بگردانيد
چپ براي جداكردن نگه-7 دارندة صافي، دسته را از راست به

.بگردانيد
كه: توجه براي جلوگيري از هر گونه پاشيدگي، هنگامي

.دارنده را جدا نكنيد دستگاه در حال ريختن قهوه است، نگه
شده، صافي را به كمك اهرم مصرف براي درآوردن قهوة-8

اش تعبيه شده است، ثابت نگه داشته، كوچكي كه روي دسته
شده، از آن خارج بگذاريد قهوه با تكاندن صافي در حالت سروته

).12شكل(شود 
به كردن قهوه براي خاموش-9 ساز، پيچ انتخابگر روي دستگاه را

.قرار دهيد) خاموش(»O«روي موقعيت 
مينخس: توجه كنيد، الزم است همة تين باري كه قهوه درست

و نيز مجاري داخلي دستگاه شسته  و متعلقات وسايل جانبي
بدون( فنجان قهوه5كم كردن دست اين كار را با درست. شوند

.انجام دهيد!) شده آسيابةاستفاده از قهو
و تنها با آب، قهوه درست كنيدبه: توضيح[ ].صورت مجازي
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در(ردن قهوه اسپرسو با پادزك روش درست تنها
)هايي كه دو فيلتر دارند مدل

شده در بخش دستگاه را از پيش، به روش توصيف-1
كه"ساز كردن قهوه گرم ازپيش" ، گرم كنيد؛ مطمئن شويد

.تري به دست آيد دارندة صافي نصب شده باشد تا قهوة داغ نگه
ا: نكته  ESEستاندارد از پادز هايي استفاده كنيد كه مطابق با
بندي با اين شكل مشخص ستهبعالمت استاندارد بر روي. باشند

:شده است

، سيستم مورد پذيرش توليدكنندگان پيشرو ESEاستاندارد
podو سبب آماده و پاكيزة قهوه اسپرسو است شدن آسان
. شود مي
دارندة صافي پوسته يا صافي ويژة يك فنجان قهوه را در نگه-2

د  به درستي در مطمئن شويد كه برجستگي. هيدصافي قرار
.، جا افتاده باشد8شيار نشان داده شده در شكل

3-pod و تا حد امكان آن را در مركز  را در صافي وارد كنيد
هميشه به روش).18شكل(صافي قرار دهيد

بندي پاد عمل كنيد تا پاد درست هاي روي بسته دستورالعمل
. بر روي صافي چفت شود

تا. دارندة صافي را بر روي دستگاه نصب كنيد نگه-4 هميشه
).5شكل(آخرين حد ممكن آن را بچرخانيد 

. بند پيشين، عمل كنيد5،6،7شده در موارد به روش توصيف-5

 كردن كاپوچينو روش درست
 گونه كه در بند پيشين توضيح هاي اسپرسو را، همان قهوه-1

و در فنجان ايي به اندازة كافي بزرگه داده شد، درست كنيد
).هاي ويژة كاپوچينو فنجان(بريزيد 

شكل(بچرخانيد پيچ انتخاب عملكرد را به روي موقعيت-2
اين).6شكل( روشن شودOKو صبر كنيد تا چراغ) 14

آور به دماي مناسب براي دهد كه آيا جوش چراغ نشان مي
.توليد بخار رسيده است يا نه

هر، گرم شير100ي را از حدود در همين حال، ظرف-3  به ازاي
شير بايد. كاپوچينويي كه قرار است درست كنيد، پر كنيد

در انتخاب.!)داغ نبايد باشد(دماي سرد يخچالي داشته باشد 
اندازة ظرف، به خاطر داشته باشيد كه حجم شير، به هنگام 

شد كف .دادن، دو تا سه برابر خواهد
مي: نكته از توصيه  شير پرچرب با دماي يخچال استفاده شود كه

.كنيد
).15شكل( ظرف حاوي شير را زير كاپوچينوساز قرار دهيد-4
و ميلي5 سري كاپوچينوساز را حدود-5 متر در شير فرو ببريد

 در خالف جهت(پيچ تنظيم خروج بخار را پادساعتگرد 

مقدار خروج).16شكل(بچرخانيد) هاي ساعت گردش عقربه
ميبخار  با كمتر يا بيشتر چرخاندن،توان از كاپوچينوساز را
و زياد كرد،پيچ اكنون شير شروع به افزايش حجم. كم
و ظاهري خامه مي مياي كند .گيرد شكل به خود

را-6  هنگامي كه حجم شير دوبرابر شد، سري كاپوچينوساز
و گرم  را ادامه]به كمك بخار[كردن شير بيشتر فرو ببريد

شد).17شكل(دهيد 60(وقتي دماي مناسب حاصل
، خروج بخار را، با چرخاندن ساعتگرد پيچ تنظيم)گراد سانتي

و قراردادن پيچ انتخاب به روي موقعيت ، متوقف»O«بخار
).13شكل(كنيد

هاي حاوي قهوة اسپرسوي شير را به درون فنجانكف-7
داركردن، براي مزه.ندا كاپوچينوها آماده. شده بريزيد آماده پيش از

آنها را شيرين كنيد و، در صورت تمايل، اندكي پودر كاكائو به 
.شير روي سطح قهوة درون فنجان بپاشيد روي كف

كف: نكته كردن دوبارة قهوه، نخستن شير، براي درستداد پس از
و گر نه؛ قهوه خواهد سوخت بگذاريد جوش . آور خنك شود؛

ظ كردن جوش براي خنك آور رفي را زير خروجي جوشآور،
» قهوه«گرفته، پيچ انتخاب عملكرد را به روي موقعيت 

(coffee) و بگذاريد آن قدر آب خارج شود تا چراغ  بچرخانيد
OKسپس پيچ انتخاب را به روي. خاموش گردد

.برگردانيد و، همانند باال، قهوه درست كنيدموقعيت
سري كاپوچي: مهم نوساز را تميز هميشه، پس از استفاده،

:براي اين كار، به روش زير عمل كنيد. كنيد
 با چرخاندن پيچ بخار، بگذاريد اندكي بخار براي چند ثانيه-1

).16شكل(خارج شود
 سري.چند دقيقه صبر كنيد تا لولة خروج بخار خنك شود-2

شكل(كاپوچينوساز را، با چرخاندن ساعتگرد آن، باز كنيد
آب) 18 . گرم بشوييدو كامالً با

19كه در شكل( مطمئن شويد كه سه سوراخ كاپوچينوساز-3
به. نگرفته باشند) اند نشان داده شده در صورت لزوم، آنها را

.كمك يك سوزن يا خار باز كنيد
. لولة خروجي بخار را تميز كنيد ولي مواظب باشيد نسوزيد-4
. سري كاپوچينوساز را دوباره سر جايش ببنديد-5

 ليد آب داغتو
 دستگاه را، با گرداندن پيچ انتخاب به روي موقعيت-1

).4شكل(روشن كنيد
. يك ظرف را زير خروجي كاپوچينوساز قرار دهيد-2
 روشن شد، پيچ انتخاب را به رويOK وقتي چراغ نشانگر-3

را)8شكل(بگردانيدموقعيت و همزمان پيچ بخار
ب داغ از خروجيآ).18شكل(پادساعتگرد بچرخانيد

.كاپوچينوساز خارج خواهد شد
و-4  براي قطع خروج آب داغ، پيچ بخار را ساعتگرد بچرخانيد

.بگردانيد»O«پيچ انتخاب را به روي
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و نگه  داري صافي تميزكاري
 قهوه يا زماني كه قهوه از 200كردن حدود پس از درست

مي نگه و دارندة صافي، چكه را قهوة آسيابدارندة، نگه...كند شده
. به روش زير تميز كنيد

. دارندة صافي در آوريد صافي را از نگه
 هرگز آن را در ماشين؛دارندة صافي را تميز كنيد درون نگه

. شويي نشوييد ظرف
را با چرخاندن آن در جهت)23شكل(سرپوش صافي

. شده بر روي سرپوش، باز كنيد پيكان درج
آنكف .با كشيدنِ تهِ سرپوش، در آوريدساز را از ظرف

. واشر را در آوريد
به و با برس، صافي فلزي را در تمام قطعات را بشوييد دقت

مطمئن شويد كه منافذ).23شكل(آب گرم تميز كنيد 
صافي فلزي مسدود نشده باشند؛ در صورت لزوم، با يك 

). را ببينيد24شكل(سنجاق آن را تميز كنيد 
را و واشر  بر روي صفحة پالستيكي25 مطابق شكل صافي

بگذاريدو مطمئن شويد كه زبانة روي صفحة پالستيكي در
. سوراخ واشر جا افتاده باشد

شكل(تركيب قطعات باال را در ظرف صافي فلزي قرار دهيد
، مطمئن شويد كه زبانه در سوراخ حامل چفت شده)26

). را ببينيد26پيكان شكل(است
و محكم كنيد در پايان، درپ ).27شكل(وش را بچرخانيد

بي توجهي به روش تميزكاري باال، ضمانت بي مي نامه را . كند اعتبار

 آور تميزكاري خروجي جوش
هر پس از درست آور قهوه، خروجي جوش300كردن تقريباٌ

: تميز كنيدبه روش زيراسپرسو را 
به و دوشاخة آن نيز .برق نباشد ببينيد كه دستگاه داغ نباشد

آور دارندة صافي خروجي جوش گشتي، پيچ نگه با يك پيچ
).21شكل(اسپرسو را باز كنيد 

و با يك فرچه يا برس كامالً  صافي خروجي را زير آب داغ
.تميز كنيد

در صورت. هاي صافي نگرفته باشند مطمئن شويد كه سوراخ
به).20شكل(لزوم، آنها را با سوزن يا خار باز كنيد  تميزنكردن
نامة دستگاه را از اعتبار روشي كه در باال گفته شد، ضمانت

.اندازد مي
آب: مهم در طي مدت تميزكاري، هرگز دستگاه را در

اين يك دستگاه برقي. فرو نبريد يا زير شير آب نگيريد
.است

 زدايي رسوب
هر شود كه، پس از درست توصيه مي را قهوه، قهوه200كردن ساز

.زدايي كنيدبرسو
كه،زداي موجود در بازار بهتر است از يكي از محصوالت رسوب

. استفاده كنيد،ويژة قهوه اسپرسوسازها هستند
:اگر چنين محصوالتي موجود نبود، همانند زير عمل كنيد

.ليتر آب پر كنيد مخزن را از نيم-1
اسيد(جوهر ليمو) گرم30حدود( قاشق غذاخوري2-2

مي(را در مخزن حل كنيد) سيتريك از جوهر ليمو را توانيد
).ها تهيه نماييد ها يا سوپرماركت داروخانه

و صبر كنيد تا پيچ انتخاب را به روي موقعيت-3 بچرخانيد
. روشن شودOKچراغ نشانگر 

سپس ظرفي. دارندة صافي به دستگاه وصل نباشد ببينيد نگه-4
.آور قرار دهيد را زير خروجي جوش

و)8شكل(بچرخانيد پيچ انتخاب را به روي موقعيت-5
.نيمي از محلول درون مخزن را خالي نماييد
، جريان خروج»O«سپس، با چرخاندن انتخابگر به روي موقعيت

).14شكل(محلول را قطع نماييد
 دقيقه اثر كند؛ سپس بقية15 بگذاريد محلول براي حدود-6

.دمحلول درون مخزن را خالي كني
و رسوب، مخزن را خوب بردن بازمانده براي ازميان-7 هاي محلول

و از آب تميز پر كنيد .سپس سر جايش بگذاريد. آب بكشيد

و آب را خالي پيچ انتخاب را به روي موقعيت-8 بچرخانيد
.كنيد تا مخزن كامالً تخليه شود

و اين كار را پيچ انتخاب را به روي موقعيت-9 7بچرخانيد
. بار ديگر انجام دهيد8يا

از هاي قهوه ديدگي تعمير آن دسته از آسيب ساز كه ناشي
نامه گرفتگي دستگاه باشد، مشمول خدمات ضمانت رسوب
به شود؛ مگر آن كه رسوب نمي و همانند آنچه زدايي طور مرتب

. توضيح داده شد انجام شود
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 چاره/حل راه هاي احتمالي علت مشكل
ا .مخزن آب ندارد.شود صالً خارج نميقهوة اسپرسو

.اند دارندة صافي گرفته هاي مجاري نگه سوراخ
.آور اسپرسو گرفته است خروجي جوش

.صافي گرفته است
و دريچة زيرين مخزن درست جا نرفته است

.آن باز نيست

.مخزن را آب كنيد
.ها را تميز كنيد سوراخ

خر«همانند بخش را»آور وجي جوشتميزكاري ، آن
.تميز كنيد

.، آن را تميز كنيد»تميزكاري صافي«همانند بخش
مخزن را اندكي به پايين فشار دهيد تا دريچة كف آن

.باز شود
قهوة اسپرسو، به جاي چكيدن از

دارندة صافي هاي نگه ها، از لبه سوراخ
.چكد مي

.دارندة صافي درست جا نرفته است نگه

رار جوشواش كِشاينديِ خودش آور اسپرسو
.از دست داده است

.اند دارنده صافي گرفته هاي مجاري نگه سوراخ

د نگه و محكمردارندة صافي را كه،ست ببنديد  تا جايي
. بچرخانيد،شود مي

تان تعويض واشر را بدهيد تا در يك مركز خدمات براي
.كنند

.ها را تميز كنيد سوراخ
ايد، زماني كه كليد تحويل قهوه را فشار داده.پرسو سرد استقهوة اس

 اسپرسو روشن نشده بودهOKچراغ نشانگر 
.است

.كردن انجام نشده است گرم عمل ازپيش

.ايد ها را از پيش گرم نكرده فنجان

.روشن شوداسپرسوOKصبر كنيد تا چراغ

 آن را گرم،»ساز كردن قهوه گرم ازپيش«همانند بخش
.كنيد

.ها را قبالً گرم كنيد فنجان
.مخزن آب خالي است.كند پمپ زيادي سروصدا مي

و دريچة زيرين مخزن درست جا نرفته است
.آن باز نيست

.مخزن را دوباره پر كنيد
مخزن را اندكي به پايين فشار دهيد تا دريچة كف آن

.باز شود
ن است كف يا خامة قهوه خيلي روش

ميبه( ).آيد تندي از خروجي بيرون
شده به اندازة كافي فشرده نشده قهوة آسياب

.است
به قهوة آسياب .اندازة كافي وجود ندارد شده
.شده خيلي درشت است قهوة آسياب

به نوع قهوة آسياب .كاررفته اشتباه است شدة

.)6شكل(تر فشرده سازيد شده را محكم قهوة آسياب

.شده را افزايش دهيد مقدار قهوة آسياب
شدة ويژة اسپرسوسازها استفاده تنها از قهوة آسياب

.كنيد
.شده را عوض كنيد نوع قهوة آسياب

كف يا خامة قهوه خيلي تيره است
ميبه( ).آيد كندي از خروجي بيرون

.شده زيادي فشرده شده استة آسيابقهو
. زياد استشده مقدار قهوة آسياب

.آور اسپرسو گرفته است خروجي جوش

.صافي گرفته است
.شده خيلي ريز است قهوة آسياب

دار است يا زيادي ريز آسياب شده قهوه نم
.است

به نوع قهوة آسياب .كاررفته اشتباه است شدة

).6شكل(شده را كمتر فشرده كنيد قهوة آسياب
را مقدار قهوة آسياب . كاهش دهيدشده

را»آور تميزكاري خروجي جوش«همانند بخش ، آن
.تميز كنيد

.، آن را تميز كنيد»تميزكاري صافي«همانند بخش
شدة ويژة اسپرسوسازها استفاده تنها از قهوة آسياب

.كنيد
شدة ويژة اسپرسوسازها استفاده تنها از قهوة آسياب

نم. كنيد با مطمئن شويد كه .شددار نشده
.شده را عوض كنيد نوع قهوة آسياب

كردن كاپوچينو، به هنگام درست
.شود شير درست نمي كف

.شير به اندازة كافي سرد نيست

.كاپوچينوساز كثيف است

.چرب سرد يخچالي استفاده كنيد هميشه از شير نيمه

را سوراخ دربه،هاي كاپوچينوساز ويژه آنهايي را كه
.اند، كامالً تميز كنيد ان داده شدهنش19شكل 






