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هشدارهای مهم ایمنی

 خطر! 
نادیده گرفتن این هشدارها ممکن است منجر 

به برق گرفتگی مرگبار شود. 
• كاربر نباید سيم برق این دستگاه را تعویض 
زیرا این كار نياز به ابزارهاي ویژه  كند. 
آسيب دید یا نياز  چنانچه سيم برق  دارد. 
به تعویض داشت؛ با یکي از مراكز مجاز 
خدمات دلونگي تماس بگيرید تا خطري 

شما را تهدید نکند.
•  هيچگاه قهوه ساز را در آب فرو نبرید؛ این 

دستگاه برقی است.
نمی كنيد،  استفاده  دستگاه  از  كه  هنگامی   •
دوشاخه را از برق بکشيد. دستگاه روشن را 

بدون نظارت رها نکنيد.
از  دیگر  برقی  دستگاه های  تمام  مانند   •
قهوه ساز نيز با احتياط استفاده كنيد؛ به ویژه 

در حضور كودكان.
• مطمئن شوید كه ولتاژ دستگاه با ولتاژ درج 
یکی  دستگاه  مشخصات  صفحه ی  در  شده 
باشد. دستگاه را به پریز برقی با اتصال زمينی 
)اِرت( كافی و حداقل جریان 10 آمپر بزنيد. 
قبال  در  مسئوليتی  هيچگونه  توليدكننده 
آسيب های ناشی از عدم وجود سيستم اِرت 

برعهده نمی گيرد. 
از  نمی خورد.  برق  پریز  به  دوشاخه  اگر   •
برایتان  را  پریز  بخواهيد  ماهر  تعميركاری 

تعویض كند. 
• هنگامی كه آب در مخزن می ریزید یا پارچ 
پاشيدن  مراقب  می كنيد،  جدا  دستگاه  از  را 

مایعات به دوشاخه یا سيم برق باشيد. 

 خطر سوختگی!
سبب  است  ممکن  هشدار  این  گرفتن  نادیده 

سوختگی شود. 
• این دستگاه برای تهيه ی قهوه طراحی و توليد 
شده است؛ مراقب باشيد در اثر پاشيدن آب 
اثر استفاده ی نادرست از  یا بخار داغ یا در 

دستگاه نسوزید. 
• هنگام استفاده به سطوح داغ دستگاه دست 
نزنيد؛ از دسته ها و دستگيره ها استفاده كنيد. 
• هيچگاه با دست  یا پاهای خيس یا مرطوب 

از دستگاه استفاده نکنيد. 
• صفحه ی گرم نگه دارنده، پس از استفاده از 

دستگاه داغ می ماند. 

 مهم!
سبب  است  ممکن  هشدار  این  گرفتن  نادیده 
دستگاه  به  رساندن  آسيب  یا  زخمی شدن 

شود. 
آسيب های  قبال  در  تعهدی  توليدكننده   •
ناشی از استفاده ی غيرمسئوالنه، نادرست یا 

نامناسب از دستگاه برعهده نمی گيرد.
كار  درست  یا  شده  خراب  دستگاه  اگر   •
نمی كند، دوشاخه را از برق بکشيد. با مركز 
خدمات پس از فروش دلونگی تماس بگيرید 
و از آنها بخواهيد از قطعات یدكی اصلی در 
گرفتن  نادیده  كنند.   استفاده  دستگاه  تعمير 
هشدار باال، ممکن است ایمنی دستگاه را به 

خطر بيندازد. 
دچار  كه  افرادی  استفاده  برای  دستگاه  این   •
ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی اند؛ یا تجربه 
كودكان(،  )شامل  ندارند  كافی  دانش  و 
كه  این  مگر  است.  نشده  گرفته  نظر  در 
توسط  دستگاه  از  استفاده  دستورالعمل های 
آنان  به  آنهاست  ایمنی  مسئول  كه  فردی 
آموزش داده شده باشد و بر كارشان نظارت 
دستگاه  با  كودكان  كه  باشيد  مراقب  شود. 

بازی نکنند. 
• پس از باز كردن بسته بندی، مطمئن شوید كه 
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اگر  است.  كامل  آن  اجزای  و  دستگاه سالم 
با  و  نکنيد  استفاده  دستگاه  از  دارید؛  تردید 
مركز خدمات پس از فروش تماس بگيرید. 
پالستيکی،  بسته بندی)كيسه های  موارد   •
كودكان  دسترس  در   )... و  فوم  پلی استيرن، 

قرار ندهيد؛ زیرا بسيار خطرناک اند. 
از شيِر  به دور  را روی سطح كاری  دستگاه   •

آب، سينک و منابع گرمایشی قرار دهيد. 
• هيچگاه دستگاه را در محيط هایی كه دمای 
كم تر  یا  درجه  صفر  به  است  ممکن  هوا 
دستگاه  درون  آب  )اگر  ندهيد  قرار  برسد؛ 

یخ بزند، ممکن است دستگاه آسيب ببيند.(

 لطفًا توجه نمایید:
این نشانه توصيه ها یا اطالعات مهم برای كاربر 

را مشخص می سازد.
این  دستگاه،  از  استفاده  و  نصب  از  پيش   •
دفترچه ی راهنما را به دقت بخوانيد. این تنها 
ایمنی  حداكثر  و  نتایج  بهترین  تضمين  راه 

است. 
برای  و  تنها یک دستگاه خانگی است  این   •

استفاده در مکان های زیر مناسب نيست:
و  اداره ها  مغازه ها،  در  كاركنان  ناهارخوری   -

محيط های كار
- خانه- باغ ها

دیگر  و  ُمتل ها،  هتل ها،  مشتریان  توسط   -
محيط های مسکونی

- مسافرخانه ها و اتاق های استيجاری
بنابراین،  و  نادرست  دیگر  استفاده ی  هرگونه 

خطرناک است.
غذایی  مواد  با  كه  جانبی ای  لوازم  و  مواد   •
شماره ی  ایمنِی  مقررات  با  تماس اند،  در 

1935/2004 اتحادیه ی اروپا سازگارند.
كار،  روی سطح  دستگاه  دادن  قرار  از  پس   •
سطح  بيِن  سانتی متری   5 فاصله ای  حداقل 
دستگاه و دیوارهای كناری و پشت دستگاه، 

و فاصله ای حداقل 20 سانتی متری در باالِی 
آن در نظر بگيرید. 

توصیف اجزای دستگاه
A. پارچ شيشه ای

B. پيمانه
بيرون آوردن  و  بازكردن  دستگيره ی   .C

نگه دارنده ی صافی
D. مخزن آب

دارای  كار،  به  آماده  روشن/حالت  دكمه ی   .E
چراِغ نشانگر روشن بودن

صافی  یا  ارایه(  صورت  دایمی)در  صافی   .F
كاغذی

G. صفحه ی گرم كننده
H. نشانگِر ميزان آب

روش تهیه ی قهوه فرانسه

 لطفًا توجه نمایید: هنگامی كه برای اولين 
بار از دستگاه استفاده می كنيد، با تهيه ی دو 
قهوه،  پودر  از  استفاده  بدون  پارچ آب داغ، 
باید تمامی لوازم جانبی و مجاری داخلی را 

كاماًل شست.
• دستگيره )C( را بکشيد و در جلویی را باز 
قهوه ای  فنجان های  تعداد  اساس  و بر  كنيد 
كه می خواهيد درست كنيد؛ با پارچ، مخزن 
)D( را از آِب سرد و تميز پر كنيد )شکل1(. 
ميزان آب باید مطابق با تعداد فنجان  هاي 
 ،)H(قهوه باشد. از طریق نشانگر ميزان آب
كنيد  بازبينی  سطح آب درون مخزن را 
)شکل2(. توصيه می شود از پارچ ارایه  شده 
با دستگاه به عنوان پيمانه استفاده كنيد. زیرا 
حداكثر گنجایش پارچ با حداكثر گنجایش 

مخزن دستگاه یکسان است.
در  صافي دایمی)F( را )در صورت ارایه(   •
)شکل3( قرار دهيد.   نگهدارنده ی صافی 
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بدوِن صافي دایمي، از صافي  در مدل های 
كاغذي استفاده كنيد )سایز4×1(. 

پيمانه  آسيا ب شده را با  پيش  از  قهوه ی   •
و سطح قهوه را  درون صافي بریزید   )B(
یکدست نمایيد )شکل5(.  مقادیر پيشنهادي 
را در جدول ببينيد. از قهوه اي با كيفيت عالي 
دستگاه  مخصوص  ميزان آسياب متوسط  و 

قهوه  فرانسه)Drip cofee( استفاده نمایيد.

جدول مقادیر پیشنهادي
تعداد 

فنجان های 
کوچک 

تعداد فنجان های 
بزرگ 

تعداد 
پیمانه ها 

 )*(

15
12
9
6
3

10
8
6
4
2

10
8
6
4
2

)*( یک پیمانه ی سرپر= یک قاشق غذاخوری)5 گرم(

ذكر شده در جدول، پيشنهادی اند و  مقادیر 
می توانيد آنها را با توجه به ذایقه ِی شخصي 
بيشتر از  قهوه تغيير دهيد.  هيچگاه  نوع  و 
10 پيمانه قهوه در صافی نریزید. نوع قهوه ی 
مورد استفاده، بر قهوه اي كه درست می كنيد 
تأثير بسيار زیادي دارد. بنابراین می  بایستی 
انواع قهوه موجود در بازار را امتحان كنيد و 
قهوه اي را كه با ذایقه ِی شما سازگار است، 

انتخاب كنيد.
• در جلویِی دستگاه را ببندید و پارِچ دربسته را 

روی صفحه ی گرم كننده بگذارید.)شکل5(
چراغ  )شکل6(.  بزنيد  را   )E(  دكمه ِی  •
روی كليد نشان می دهد كه دستگاه در حال 
چند  از  پس  قهوه  خروج  است.  كردن  كار 
حين  در  بخار  خروج  می شود.  شروع  ثانيه 
امری كاماًل عادی است. وقتی  خروج قهوه 
پيغامی  قهوه ساز  شد،  شروع  قهوه  خروج 

صوتی توليد می كند و در پایان خروج، سه 
پيغام صوتی شنيده می شود. 

• در مدل های دارای پارچ شیشه ای: اگر پس 
از پایان خروج قهوه دكمه ی  )E( را در 
صفحه ی  كنيد؛  رها  شده  فشارداده  حالت 
نگه  مناسب  دمای  در  را  قهوه  كننده،  گرم 
می دارد. 40 دقيقه پس از پایان خروج قهوه، 
اتوماتيک خاموش می شود.  به طور  دستگاه 
را  برای خاموش كردن صفحه، دكمه ی  

دوباره بزنيد.
با  برای یک چرخه ی جدید دم كردن قهوه،   •
دكمه ی روشن/خاموش، دستگاه را خاموش 

كنيد و دوباره روشن كنيد. 

 لطفًا توجه نمایید: برداشتن پارچ پيش 
از آن كه تمام قهوه ی مورد نياز خارج شده 
ایجاد  وقفه ای  قهوه سازی  فرایند  در  باشد، 
درون  به  قهوه  جریان  فقط  بلکه  نمی كند. 
می خواهيد  اگر  می سازد.  متوقف  را  پارچ 
این  بگيرید،  دستگاه  از  قهوه  اندكی  سریعًا 
باید  ممکن  شيوه ی  سریع ترین  به  را  كار 
پيشگيری  قهوه  سررفتن  از  تا  دهيد  انجام 

شود. 

تمیزکاري و نگه داري
پيش از انجام هرگونه عمليات تميزكاري،   •
دستگاه را خاموش كنيد؛ دوشاخه را از پریز 

برق بکشيد و بگذارید دستگاه خنک شود.
از پا ک كننده هاي ساینده یا حاّلل هاي   •
پارچه اي نرم و  شيميایي استفاده نکنيد؛ 

نمدار كافي است.
این دستگاه  دستگاه را در آب فرو نبرید؛   •

برقي است.
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رسوب زدایي
اگر آب مورد استفاد ه تان، سختي زیادي دارد؛ 
رسوبات آهکي ممکن است به مرور زمان 
در دستگاه شکل بگيرند. این پسماندها بر 
عملکرد درست دستگاه تأثير نامطلوب به جا 
می گذارند. بنابراین پس از هر 60 بار استفاده 

دستگاه را رسوب زدایي كنيد. 
برای رسوب زدایی، هميشه از مواد رسوب زدای 
مخصوِص دستگاه  قهوه فرانسه ساز موجود 

در بازار استفاده كنيد.
به روش دستورالعمل  را  ماده ی رسوب زدا   .1

روی بسته بندی آن در ظرفی رقيق كنيد. 
2. محلول را در مخزن آب دستگاه بریزید. 

نگه دارنده  گرم  صفحه ی  روی  را  پارچ   .3
بگذارید.

4. دكمه ی  )E( را بزنيد. صبر كنيد تا معادل 
بریزد   پارچ  در  رسوب زدا  مایع  فنجان  یک 

سپس دستگاه را خاموش كنيد. 
5. بگذارید محلول 15 دقيقه در مخزن بماند و 

عمليات مراحل 4 و 5 را تکرار كنيد. 
6. دستگاه را روشن كنيد و آب را تخليه كنيد 

تا مخزن دستگاه كاماًل خالی شود. 
كار  به  با آب  فقط  را  بار دستگاه  7. حداقل3 
مخزِن   3( نمایيد.  شستشو  را  آن  و  اندازید 

پر از آب(.

فوق،  روش  به  رسوب زدایی  نادیده گرفتن 
ضمانت نامه را بی اعتبار می سازد. 

اطالعات ّفنی
ولتاژ منبع برق: 240-220 ولت، 50/60 هرتز

توان: 900 وات
وزن: 1/55كيلوگرم

دورانداختن دستگاه:
 2002/96 شماره ی  رهنمود  مطابق 
نباید  را  دستگاه  اروپا،  اتحادیه ی 
همراه با دیگر زباله های خانگی دور 
مجاز  مراكز  به  را  آن  باید  بلکه  انداخت. 

تفکيک و بازیافت زباله تحویل داد. 
اتحادیه ی  رهنمود های  با  دستگاه 

اروپا به شرح زیر مطابق است:
اصالحيه های  و   2006/95 شماره  رهنمود   •

بعدی آن مربوط به ولتاژ كم
مربوط   EMC  2004/108 شماره  رهنمود   •
و  مغناطيسی  الکترو  امواج  با  سازگاری  به 

اصالحيه های بعدی آن
به  مربوط   1275/2008 آیين نامه ِی شماره ی   •

)standby( حالت آماده به كار

راه حلدلیل احتمالیمشکالت

دستگاه را به روش ذكرشده رسوب زدایی دستگاه نياز به رسوب زدایی دارد.تهيه ی قهوه طول می كشد
كنيد.

رسوب قهوه طعم اسيدی دارد. از  بعد  ناكافی  شستشوی 
زدایی

شستشو  ذكرشده  روش  به  را  دستگاه 
نمایيد.

رفع عیب و نقص دستگاه






