


2



3



4



5

PERSIANفارسي

پيش از نصب و استفاده از دستگاه، اين دفترچة راهنما را 
كامل بخوانيد تا كاركرد بهينه و ايمني دستگاه تضمين 

.شود

 دستگاهصيفتو
) را ببينيد2تصاوير صفحة (

هاي پيشِ رو به كار و حروف زير بارها در صفحهالحات اصط
.اندرفته

(Aة غليظ، متوسط، رقيق، و كاپوچينو   انتخابگر قهو

(B سرپوش   )آورجوش) كالهك

(Cپوشش مخزن شير   

(Dساز شير    تعليق)امولسيفاير(
(Eمخزن شير   

(Fپيچ تنظيم خروجي بخار 

(Gمحافظ ضدپاشيدگي

(Hيم برق   س

(I بودن بخارآماده«    چراغ نشانگر«

(Lدار   كليد چراغ
(Mآوري چكهني جمعسي

(Nپيمانه   

(Oدارندة صافي   نگه

(Pصافي    

(Qوري ق)داردرپوش) پارچ

(Rبراي چند فنجان    سازگاركننده 

هشدارهاي ايمني
كاربرد نامناسب و پاشيدن . يدبه هنگام استفاده از دستگاه، مراقب باش●

هرگز به . تواند باعث سوختگي شما شودآب يا بخار داغ مي
مثالً به آب، ناحية خروجي (هاي داغ دستگاه دست نزنيد قسمت
)).P(و خودِ صافي ) O(دارندة صافي گير در تماس با نگهقهوه

نخوردهبندي، ببينيد كه دستگاه سالم و دستپس از بازكردن بسته●

اگر ترديدي داريد، از دستگاه استفاده نكنيد و با شخص ماهر و . باشد
.تأييدشدة مركز خدمات ما تماس بگيريد

را ...) استيرن، هاي پليهاي پالستيكي، فومكيسه(بندي مواد بسته●
نبايد در دسترس كودكان قرار داد؛ زيرا منبع خطري بالقوه به شمار 

.روندمي
ونه گهر. راي استفادة خانگي به كار بردببايد ا اين دستگاه را تنه●

.شودكاربرد ديگري نامناسب و، در نتيجه، خطرناك محسوب مي

ديدگي دستگاه را، كه ناشي از گونه آسيبتوليدكننده مسئوليت هيچ●
.پذيرد نميغلط، و غيرعقالني از دستگاه باشد،استفادة نامناسب، 

دار، دستگاه را لمس نكنيد و به  يا نمها يا پاهاي خيسهرگز با دست●
.آن دست نزنيد

بدون نظارت نگذاريد كه كودكان يا افراد ناشي يا ناوارد از دستگاه ●
.استفاده كنند

.توانند بكنندمطمئن شويد كه كودكان با دستگاه بازي نمي●
به هيچ. در صورت خرابي يا بد كاركردن دستگاه، آن را خاموش كنيد●

سازتان نياز به چنانچه قهوه. ودتان دستگاه را دستكاري نكنيدوجه، خ
تعمير داشت، تنها با مركز خدمات معتبر و مجاز دلونگي تماس 
بگيريد و از آنها بخواهيد كه تنها از قطعات يدكي اصلي در تعمير آن 

تان نكردن موارد باال ممكن است ايمني دستگاهرعايت. استفاده كنند

.را كاهش دهد
سيم برق اين دستگاه را هرگز نبايد خودِ كاربر تعويض كند؛ زيرا اين ●

چنانچه سيم برق آن آسيب ديده . اي نياز داردكار به ابزارهاي ويژه

است يا نياز به تعويض دارد، با مركز خدمات مجاز و معتبر دلونگي 
.گيري شودگونه خطري پيشتماس بگيريد تا از هر

نصب
شويي  سطح كاري دور از شير آب و سينك ظرف دستگاه را بر روي●

.قرار دهيد
تان با ولتاژ پيش از استفاده، مطمئن شويد كه ولتاژ برق منزل●

.شده در صفحة اطالعات دستگاه يكي باشددادهنشان
10كم     دستگاه را به پريزي بزنيد كه خوب ارت شده و جرياني دست

ت پيشامدهايي را كه ناشي از توليدكننده مسئولي. آمپري داشته باشد
.گيردبودنِ مناسب پريزها باشد، بر عهده نمينشدهارت
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خورد، از يك برقكار ماهر چنانچة دوشاخة دستگاه به پريز برق نمي●

. بخواهيد كه پريزتان را با نوعي مناسب دوشاخة دستگاه تعويض كند
ا با مركز  ديده يا نياز به تعويض دارد، تنهآسيب) H(اگر سيم برق 

خدمات مجاز و معتبر دلونگي تماس بگيريد؛ زيرا اين كار به ابزارهاي 
.اي نياز داردويژه

دستگاه را در محيطي كه دماي آن ممكن است به صفر درجة ●
اگر آب درون دستگاه (گراد يا كمتر از آن برسد، نصب نكنيد سانتي

).يخ بزند، ممكن است دستگاه آسيب ببيند

قهوهكردن درست
را، با چرخاندنِ پادساعتگردِ  آن ) B(آور جوش) كالهك( سرپوش -1
.، باز كنيد)هاي ساعتدر خالف جهت گردش عقربه(
، آب را به درون )1شكل ) (Q(شده ارايه) پارچ( با استفاده از قوري -2

شده در جدولِ پايانِ اين مقادير داده). 2شكل (آور بريزيد جوش
شده آب دادههرگز بيش از مقادير نشان. ايت كنيددفترچة راهنما را رع
آور نريزيد؛ زيرا اين كار باعث كاهش كارايي دستگاه به درون جوش

) L(دار آور را آب كنيد كه كليد چراغهميشه زماني جوش. شودمي
.خاموش است

).3شكل (دارندة صافي بگذاريد  صافي را درون نگه-3
شده در دادهشده و با رعايت مقادير نشان با استفاده از پيمانة ارايه-4

جدول پاياني اين دفترچة راهنما، قهوه را به درون صافي بريزيد و آن 
اي استفاده از قهوه). 4شكل(طور يكنواخت پخش و هموار كنيد را به

شده شده باشد؛ زيرا قهوة ريزآسيابكنيد كه به اندازة متوسط آسياب
توانيد از قهوة موكا نيز مي(شود وه ميباعث گرفتگي منافذ صافي قه

).استفاده كنيد
). 5شكل( قهوة زيادي را از لبة صافي پاك كنيد -5
45اي دارندة صافي به دستگاه، آن را با زاويهكردنِ نگه براي وصل-6

. آور بگيريد و به باال فشار دهيددرجه از دستگاه در زيرِ خروجي جوش
. ا جايي كه امكان دارد به راست بچرخانيددارنده را ت دستة نگهسپس

. دارندة صافي محكم در جايش قرار گرفته باشدمطمئن شويد كه نگه
دارندة صافي نسبت به دستگاه هيچ ارتباطي به موقعيت دستة نگه

شدنِ آن ندارد؛ بنا بر اين، به موقعيت دسته توجه نكنيد بلكه به محكم
.شدن آن توجه كنيدمحكم

 كه خروجي بگيرددارندة صافي قرار يد چنان در زيرِ نگه قوري با-7
).7شكل (شوددارنده درست وارد روزنة روي درپوش قوري نگه

اي كه دوست داريد بگيريد، قرار را به روي نوع قهوه) A( انتخابگر -8
براي قهوة » MEDIUM«براي قهوة رقيق، » LIGHT«: دهيد
).8شكل(غليظ براي قهوة » STRONG«، و )عادي(متوسط 

كامالً بسته شده ) F( مطمئن شويد كه پيچ تنظيم خروجي بخار -9
شكل (دار را بزنيد تا چراغ نشانگر روشن شود  سپس كليد چراغ؛باشد
9.(
پس  از . غاز شودكشد تا گرفتنِ قهوه آ حدود سه دقيقه طول مي-10

.دار را خاموش كنيد، كليد چراغگيريه قهوپايانِ

ي جلوگيري از نشتي بخار، پيش از جداكردن  برا:مهم

آور را، با دارندة صافي، هميشه همة بخارِ درونِ جوشنگه
چرخاندن و بازكردن كاملِ پيچ تنظيم خروجي بخار، تخليه 

).10شكل (كنيد 
توان آور داغ است، نميبه داليل ايمني، هنگامي كه جوش:نكته

چنانچه به هر . چرخد مي هرزاين،بربنا،سرپوش آن را باز كرد و
آور را مانده در جوشدليلي بايد آن را باز كنيد، هميشه همة بخار باقي

، )به روشي كه پيشتر گفته شد(با بازكردنِ كامل پيچ تنظيم بخار 
دارندة صافي، با كردن تفالة قهوة درونِ نگهبراي خالي. تخليه كنيد

دارنده نگه ي را روي نگهشده در روي دسته، صاف تعبيهاستفاده از گيرة
كردنِ آن و محكم تكاندن صافي، تفاله را خالي داريد و سپس با سروته

دارنده را زير شير توانيد صافي و نگههمچنين مي). 11شكل (كنيد 
. آب بگيريد و، به كمك آب، آن را تميز كنيد

دستگاه، نخستين باري كه از » نويي«كردنِ بوي براي برطرف:مهم

طور فرضي كنيد، چند بار بدون استفاده از قهوه، به استفاده ميدستگاه
.قهوه درست كنيد

نصب سازگاركننده
شده به درون فنجان، از سازگاركننده براي  ريختن مستقيم قهوة درست

)R (براي نصب آن، كافي است آن را واردِ قسمتِ زيرين . استفاده كنيد
).12شكل (دارندة صافي كنيد نگه

 كاپوچينوردن قهوةكدرست
سي  سي100حدود (كردن كاپوچينو مقدار شير الزم براي درست●

هرگز ). 13شكل (بريزيد ) E(را به درون مخزن شير ) براي هر فنجان
شده در مخزن، كه حدوداً برابر با دادهنشان) MAX(از حد بيشينة 

نه، پس از آن كه گر؛ و)14شكل (سي است، فراتر نرويد  سي250
شير پايان يافت، شير ممكن است همچنان از لولة كردن كفدرست

هميشه از شير تازة نجوشيده و سردِ يخچالي . مخزن شير چكه كند
.هرگز از شير داغ استفاده نكنيد. استفاده كنيد

كنيد، بايد دوباره هنگامي كه داريد چهار فنجان كاپوچينو درست مي
.شير تازه درونِ آن بريزيدمخزن را پر كنيد و 

1توضيح داده شد، از مورد » كردن قهوهدرست«همانند آنچه در بند ●
 را تكرار كنيد؛ ولي مقدار آب بايد، مطابق با جدول پاياني 8تا 

.دفترچه، بيشتر باشد
دار، دستگاه را روشن كنيد و همين كه مقدار با فشاردادن كليد چراغ●

 داده كه روي قوري نشان(4 يا 2 به سطحشده در قوريقهوة گرفته
رسيد، گرفتن قهوه را با قراردادن انتخابگر قهوه به روي ) شده است
.متوقف كنيد» CAPPUCCINO«موقعيت 

كه (مقدار قهوة درون قوري را نبايد از روي مقدار خامة قهوه : مهم
ي بسنجيد؛ بلكه سطح واقعي قهوه را از رو) تر از خود قهوه استروشن

در اين . باالترين حدِ قهوة تيره كه زير خامة قهوه است اندازه بگيريد
4 يا 2خط اگر ميزان قهوه از . لحظه، دقت كافي بايد به خرج داد
.دادنِ شير وجود نخواهد داشتبيشتر شود، بخار كافي براي كف

.ها بريزيدقهوه را به درون فنجان●
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ر لولة خروجي مخزن شير قرار ها را جداگانه در زيهر يك از فنجان●
روشن ) I(» بودن بخارآماده«و صبر كنيد تا چراغ ) 15شكل (دهيد 
كنيد، براي هاي كوچك استفاده ميزماني كه از فنجان. شود

را روي لولة ) G(جلوگيري از پاشيدن شير، محافظ ضدپاشيدگي شير 
).16شكل (خروجي شير نصب كنيد 

خروجي، پيچ تنظيم خروجي بخار را شير از لولة براي خروج كف●
بچرخانيد ) هاي ساعتدر خالف جهت گردش عقربه(پادساعتگرد 

شيرسازي درست و نيز جلوگيري از پاشيدگي براي كف). 15شكل (
شير، پيچ را كمتر از يك دور كامل بچرخانيد و آن قدر ادامه دهيد تا 

در جهت (سپس پيچ بخار را ساعتگرد . نيمي از شير مخزن خالي شود
.بچرخانيد تا بسته شود) هاي ساعتگردش عقربه

هاي الزم انجام دهيد تا مخزن شير خالي اين كار را به تعداد فنجان●
روشن ) I(» بودن بخارآماده«هميشه صبر كنيد تا چراغ : مهم. شود
.شود

كردن كاپوچينوها، اندكي آب به درون مخزن بالفاصله پس از درست●
سپس . وري را زير لولة خروجي مخزن شير قرار دهيدشير بريزيد و ق

حدود يك دقيقه (پيچ بخار را باز كنيد و همة بخار را تخليه نماييد 
).كشدطول مي

ظاهر ضروري نيست، الزم است اين حتي در زماني كه به: مهم
آور كامالً از آب و بخار كار را هر بار انجام دهيد تا جوش

شود كه نه، اين آب و بخار باعث ميرگمانده خالي شود؛ وباقي
ساز چندان در دفعات بعدي استفاده از دستگاه، عملكرد قهوه

هاي از نظر بهداشتي، اين كار همة روزنه. خوب نباشد
ماندة شير را از كند و باقيساز شير را نيز تميز ميتعليق

.سازدمجراهاي داخلي خارج مي

داريتميزكاري و نگه
.داري دستگاه، دستگاه را از برق بكشيده تميزكاري يا نگهگونپيش از هر

شيرسازتميزكاري كف
كنيد، بايد آن را تميز شيرساز استفاده ميهر بار كه از دستگاه و كف

:به روش زير عمل كنيد. كنيد

و همزمان باالكشيدنِ آن، مخزن شير » PRESS«با فشاردادن اهرم ●
).17شكل  (آوريد و با آب داغ بشوييدرا در

 قرمزرنگ و همزمان باالكشيدنِ سازتعليق) A(با فشارآوردن به گيرة ●
كنندة الستيكي را در مخلوط). 18شكل (آوريد ساز را در تعليقآن،

ويژه چهار ؛ به)19شكل (آوريد و با آب داغ بشوييد و تميز كنيد 

. نيد را با استفاده از سوزن تميز ك20شده در شكل دادهسوراخ نشان

 نگرفته Bشده با پيكانة دادههمچنين مطمئن شويد كه سوراخ نشان
.باشد

ويژه به. شان قرار دهيدوقتي تميز شد، همة اجزا را بايد درست سرجاي●
كنندة الستيكي كامالً در جايش فرو رفته و مطمئن شويد كه مخلوط

كامالً با صداي تيليك، در جايش چفت شده ) قرمزرنگ(ساز تعليق
كردن اگر پس از استفاده، لولة خروجي را تميز نكنيد، درست. باشد
شود؛ زيرا شير ممكن است خوب به باال شير با موفقيت انجام نميكف

.مكيده نشود يا از لولة خروجي چكه كند

هاي ديگرتميزكاري
طور منظم تميز دارندة صافي، و صافي را نيز به، نگه)پارچ(قوري ●
.كنيد
ها يا م تميزكاري قطعات پالستيكي دستگاه، از حلّال به هنگا●

دار، آنها را هاي سايا استفاده نكنيد و تنها، با دستمالي نرم و نمشوينده
.تميز كنيد

. هرگز دستگاه را در آب فرو نبريد يا زير شير آب نگيريد●

زداييرسوب
 يك  قهوه300كردن هر سازتان را پس از درستشود كه قهوه ميتوصيه

بايد از محصوالت موجود در بازار براي اين كار، مي. زدايي كنيدبار رسوب
هاي اسپرسوساز هستند، زدايي دستگاهطور خاص براي رسوبكه به

رس شما نيستند، در صورتي كه اين محصوالت در دست. استفاده كنيد
:توانيد به روش زير نيز عمل كنيدمي
.ا خاموش كنيد و از برق بكشيدزدايي، دستگاه ر پيش از رسوب-1
.قهوه را كامالً پر كنيد) پارچ( قوري -2
توانيد از كه مي(جوهر ليمو را )  گرم15 تا10حدود ( يك قاشق -3

.در آبِ قوري حل كنيد) ها تهيه كنيدداروخانه
.آور دستگاه بريزيد محلول حاصل را به درون جوش-4
دقيقه 30حلول براي حدود آور را بسته، بگذاريد م سرپوش جوش-5

.اثر كند
.قرار دهيد) LIGHT( انتخابگر را روي موقعيت رقيق -6
.به دستگاه وصل كنيد) بدون قهوه(دارندة صافي را  صافي و نگه-7
.آوري چكه بگذاريدرا روي سيني جمع) پارچ( قوري -8
. دستگاه را به برق بزنيد-9

 دقيقه، محلول داغ شروع به پس از چند. ساز را روشن كنيد قهوه-10
.كند مي،دارندة صافيشدن به درون قوري، از طريق نگهجاري

پيچ تنظيم .  لولة خروجي بخار را در يك ليوان يا فنجان قرار دهيد-11
زدا از طريق بخار را براي چند ثانيه، در حالي كه محلول رسوب

هاي شير از ماندهريزد، باز كنيد تا همة باقيدارندة صافي بيرون مينگه
.درون لوله خارج شود

زدا به درون ريختن محلول رسوب( پيچ تنظيم بخار را ببنديد -12
).قوري، همچنان ادامه خواهد يافت

زدا به درون قوري متوقف شد  هنگامي كه ريختن محلول رسوب-13
.، دستگاه را خاموش كرده، بگذاريد خنك شود)پايان يافت(
.ب داغ آب بكشيدريد و با آآوصافي، و قوري را دردارندة صافي، نگه
، بدون قهوه،  بار2كم زدا، دستبردن آثار محلول رسوب براي از بين-14

).طور فرضيبه (قهوه درست كنيد
.اندازدنامه را از اعتبار مينكردن آنچه در باال گفته شد، ضمانترعايت

سرويس و تعمير
ترين مركز ل پيدا كرد، با نزديكچنانچه دستگاه خراب شد يا اشكا
تان را تعمير اگر افرادي غيرمجاز دستگاه. خدمات دلونگي تماس بگيريد

.گرددنامه فاقد اعتبار ميكنند، ضمانت
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 فنجان قهوه2

 بر روي2سطح آب بايد برابر با عالمت 
.باشدقوري 

 فنجان كاپوچينو2

سطح آب بايد برابر با عالمت بخار بر 
.روي قوري باشد

 فنجان قهوه4

 بر روي 4سطح آب بايد برابر با عالمت 
.باشدقوري 

 فنجان كاپوچينو4

سطح آب بايد تا لبة پاييني نوار فلزي 
.باشدروي قوري 






