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 های عزیزشتریم

وند. شمی ارزیابییک کنترل کیفیت دقیق  ااز اینکه به شما فروخته شوند، ب تمام محصولات ما همیشه قبل

هستیم. در این صورت ما  متأسف، از صمیم قلب از این موضوع  برخورید مشکلبه ، اگر با دستگاه خود حالبااین

 میل به شما کمک خواهند کرد. باکمالتماس بگیرید. کارکنان ما  ماخواهیم با سرویس مشتری از شما می

 یمه مستقکه نتیجخرابی دارد. در طول این مدت تولیدکننده مسئول هرگونه  دوسالهضمانت  دورهاین دستگاه 

ین ا، دستگاه اگر لازم باشد تعمیر یا تعویض خواهد شد. افتدخرابی اتفاق می. زمانی که باشدمی است وسازساخت

نبال ، نه به دباشد ایجادشده از آن نامه زمانی معتبر نخواهد بود که خسارت به دستگاه با استفاده نادرستضمانت

. تمام شودمیشده توسط شخص ثالث. این تضمین با نسخه اصلی تا زمان دریافت صادر دستورالعمل یا تعمیر انجام

 ضمانتتانسال تحت  ۲شوند. اگر دستگاه شما در مدت حذف می گیرند، از ضمانتقرار می ستفادهمورداقطعات، که 

 .برگردانید ایدای که آن را خریداری کردهزهدستگاه را همراه با رسید به مغا توانیدمیبشکند، شما 

 ماه است. ۶ضمانت مربوط به لوازم جانبی و اجزایی که در معرض فرسودگی هستند، تنها 

 یابد:صورت خودکار کاهش میدر موارد زیر به کنندهو تولید کنندهتأمینتضمین و مسئولیت 

 نشود. رعایتراهنما  یدستورالعمل این دفترچه زمانی که 

  ،بالا است. ازحدبیش که ، ولتاژ الکتریکیمثالعنوانبهدر مورد اتصال نادرست 

  غیرعادینادرست، خشن یا  مورداستفادهدر. 

  یا نادرست. کافینگهداری نادر مورد 

 غیر معتبر ثالثشخص کننده و یا مصرف مورد تعمیر یا تغییر ابزار توسط در. 

 د.کنیا سازنده استفاده ن کنندهتأمینشده توسط اگر مشتری از قطعات یا لوازم جانبی استفاده 

 های ایمنیدستورالعمل

 د زیر:موار ازجملهشود،  رعایتاولیه باید همیشه  یمنیکنید، اقدامات ااز وسایل الکتریکی استفاده می زمانی که

 داریدنگهبخوانید. این دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی  دقتبهها را تمام دستورالعمل. 

 های تبلیغاتی قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار بندی و برچسباطمینان حاصل کنید که تمام مواد بسته

 بندی بازی کنند.توانند با مواد بستهنمی. مطمئن شوید که کودکان اندشدهبرداشته
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  رود:و کاربردهای مشابه به کار می خانگیلوازماین دستگاه برای استفاده در 

 های کاری.ها، ادارات و دیگر محیطآشپزخانه در مغازه کارکنان 

 منازل شخصی 

  های مسکونی.و دیگر محیط هامسافرخانهها، در هتل رجوعاربابتوسط 

 نوع صبحانه.از های محیطو  خواباتاق 

  کنند.که با دستگاه بازی نمی داشته باشید تا مطمئن شوید زیر نظررا کودکان 

 کاهش فیزیکی، حسی یا ذهنی و یا فقدان  مبتلابهسال و بالاتر و افراد  ۶۶توسط کودکان  تواندیم این دستگاه

یا دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه به و  شدهنظارت کهدرصورتیبگیرد، قرار  مورداستفادهتجربه و دانش 

گهداری و ن کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردنقرار بگیرد.  هاآندر اختیار  روش ایمن و درک خطرات

 انجام گیرد.سال  ۶۶تر از کمتوسط کودکان  کاربر نباید

 داریدنگهسال  ۶۶را دور از دسترس کودکان زیر  و سیم آن دستگاه. 

 خود ع قدرتباید از منب شودمیقطعاتش جایگذاری و زمانی که  سرویس، در طول نشدن هنگام استفاده دستگاه 

 اجازه دهید تا خنک شوند. هاآنقطعات و قبل از تمیز کردن دستگاه به و یا برداشتن قبل از قرار دادن  جدا باشد.

 :مانند ود ش تأمینخارجی  سوئیچینگ ابزار اید از طریق یکبندستگاه این  ،جلوگیری از خطر منظوربه احتیاط ،

 .شودمیمرتب روشن و خاموش  طوربه توسط ابزاری که جریانیبه  اتصالتایمر، یا 

  ه ب برای جلوگیری از سوختگی شودمیشود. توصیه در هنگام استفاده گرم  زیاداحتمالبهسطوح این دستگاه

 .لمس نکنیددستگیره  غیرازبهدستگاه را سطوح 

  بدون نظارت رها نکنید.وسیله در حال استفاده است آن را  زمانی کهتا هرگز 

  نکنید.انبار در خارج از منزل از این دستگاه استفاده نکنید و یا آن را 

  استفاده نکنید. شدهگرفتهدر نظر  یاستفاده جزبهاز این دستگاه 

  دارند. مطابقتدستگاه بندی درجهبرچسب  هایبررسی کنید که ولتاژ و فرکانس شبکه برق با نشانهبا دقت 

 تصل ماست  شدهنصب موردنیازی که مطابق تمام استانداردهای محلی و مناسب )پریز(اتصال باید به یک خروجی

 شود.

  دستگاه  .بکار نبرید ای()به هر شیوه اهدیده یا در صورت عیب و نقص دستگیا دوشاخه صدمه باسیماین دستگاه را

سعی . دآن برگردانی برای معاینه، تعمیر و یا تنظیم الکتریکی و مکانیکی و یا سرویس domoرا به بخش خدمات 

 کنید. را تعمیرخود دستگاه  نکنید که
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  ،نکنید. روغوطه، سیم یا دوشاخه را در آب و یا مایع دستگاهبرای محافظت در برابر شوک الکتریکی و یا سوختگی 

 اندازی نکنید.دستگاه را راه و خیس مرطوب انبا دست 

  از  .شودیمعرضه  سیم بلندتر نسبت به ریختگیهمبهشدن یا  درگیرکاهش خطر  منظوربهیک کابل برق کوتاه

 استفاده نکنید. سیم خارجییک 

  سیم جلوگیری کنید. ازحدبیش شدن گرما تا از بازکنیدکامل  طوربهطناب را 

 .اجازه ندهید که سیم برق بر لبه یک پیشخوان آویزان شود و یا سطوح داغ را لمس کند 

  در زیر یا اطراف دستگاه قرار بگیردبرق  سیماجازه ندهید که. 

  داغ قرار ندهید. سینک یا یک فر ،مشعل الکتریکی ،نزدیکی یک گاز داغ در 

  اشتعال، گازها و یا مواد منفجره قرار ندهید. مواد قابلدر نزدیکی 

  وصل کنید. برای قطع ارتباط،به پریز ، سپس سیم را شده استمونتاژ  درستیبهمطمئن شوید که دستگاه 

برای کشیدن دوشاخه سیم . هرگز پریز بکشیدتبدیل کنید، سپس دوشاخه را از  "۰"یا  "خاموش"ها را به کنترل

 نکشید. یا دستگاه را

  اشد داشته بدستگاه  طول عمربر  آوریزیان تأثیرممکن است  مناسبقصور در نگهداری این دستگاه در شرایط

 .شودمیو احتمالاً منجر به یک وضعیت خطرناک 

 فاصلهدر را  ها و صورتنه دیگر عبور کند. دست، بخار داغ ممکن است از فیلتر یا هر دهایدنجوش مدت در طول 

 .داریدنگاه ل عملیاتایمن در طو

 نهدهدمیدر معرض خطر قرار  شمارادر مطابقت با این قوانین  خرابیو آسیب ناشی از  جراحتگونه هر . 

 ممکن است مسئول باشد. کنندهتأمین، یا واردکنندهکننده، تولید

 د.دستگاه اضافه نکنیشده بر روی کتری را پر نکنید. هرگز آب را بالاتر از حداکثر سطح مشخص ازاندازهبیش 

 ریزیددهنده نهیچ مایعی را روی اتصال. 

  استفاده کنید. خود دستگاه یدهشتحویلو ظروف تنها از لوازم 

 دستگاه خنک شود اجازه دهیدقبل از حرکت نوز داغ است تکان ندهید. دستگاه را هنگام استفاده یا زمانی که ه. 

  ر د قطعات فلزی هنوز داغ هستند زمانی کهتا حذف نکنید.  است هوه در حال تهیهق کهدرحالیپورتافیلتر را

رداشتن ب برایدارید و نگه گیرهآن را با دستبرای اطمینان لطفاً . درآوردن پورتافیلتر باید احتیاط کنیدهنگام 

 رد.باید احتیاط ک با مایعات گرم حرکت دادن دستگاه هنگام .استفاده کنید فیلتر دارندهنگه از گیره وسایل
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 استفاده اولین قبل از

 .یا نه دیدهآسیبو آیا دستگاه  دستگاه هستند یا نه برایلوازم جانبی تمام بررسی کنید که آیا 

یرنده گن زیر افنج ک. یپرکنیدرا تا حداکثر خط  مقداری آب بدون اضافه کردن قهوه انجام دهید. مخزن آببا ابتدا 

زنند. می چشمکهای شاخص را فشار دهید. چراغ خاموش-و دکمه روشن زنید. دوشاخه را در پریز بیدبگذار چکه

باش ها را فشار دهید تا به آب اجازه عبور از آن را بدهد. سپس آب را دور بریزید. دستگاه به حالت آمادهیکی از دکمه

 .خواهد رفت

 استفاده

 قهوه

در  "MAX"و  "MIN". دقت کنید که تراز آب بین خطوط پرکنید و دلخواه موردنظراین مخزن را با مقدار آب 

 .دربیاوریمبا استفاده از دسته برای کشیدن آن به سمت شما  توانیمرا  مخزن باقی بماند. مخزن

 را فشار دهید. خاموش-را در پریز بگذارید و دکمه روشن دوشاخه 

  های شاخص چراغو  کندمیشدن تبدیل کنید. دستگاه شروع به گرم  "۰"دکمه انتخاب را به موقعیت میانی

، مقدار کمی آب ممکن است از طریق یک شلنگ در پایین دستگاه شودمی گرم کهدرحالیزنند. می چشمک

 . این طبیعی است.هدایت شودبه گیرنده چکه 

 

  را انتخاب کنید نظرموردفیلتر 

 ک فیلتر کوچک برای یک اسپرسو. ی۶

 فنجان یا یک اسپرسو دوتایی ۲. فیلتر بزرگ برای ۲

  را فشار دهید. پورتافیلترفیلتر در 

  پرکنیداز قهوه تازه و ریز گیری استفاده از قاشق اندازهفیلتر را با. 

  فشار دهید مساوی طوربهقهوه را محکم و گیری قاشق اندازه پشتفشار توسط با استفاده از. 

 قهوه اضافی را از لبه بردارید. هرگونه 
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 روی دستگاه نشان قفل بازبه  درستیبهکه  داریدنگاهقرار دهید. دسته را طوری  دم زیرگروهرا در ورتافیلتر پ 

 و متناسب با شیار باشد. متصل شود

 ید.برگردانروی دستگاه  ستهو علامت قفل ببه سمت راست  آرامیبه آن را 

 ه انتخابدکم .خواهند شداسپرسو و اسپرسو دوتایی روشن های مخزن چراغشد،  گرمدستگاه  کهاین محضبه 

 نید.بچرخانماد قهوه سمت را به 

  های روشن برای یک فنجان کوچک یا یک فنجان بزرگ بگذارید و یکی از دکمه چکه زیر گیرندهیک فنجان

دکمه  باریک، کندمیرا پر  لیترمیلی ۴۰اسپرسو، یک فنجان دکمه  باریکفرض، پیش طوربه را فشار دهید.

دارد میزان استان ریزیبرای برنامه "ظرفیت تنظیم" عنوانبه. کندمیپر را لیتر فنجان میلی ۸۰اسپرسو  دابل

  بپردازید. متفاوت طوربه

 هر دوشودمی آمادهروشن خواهد شد. وقتی قهوه  بر روی دکمه انتخاب شانگر نوریو ن خواهد شد تمامهوه ق ، 

خواهید قبل از انجام این کار دستگاه را متوقف کنید، دوباره دکمه . اگر میشدروشن خواهند ی نور نشانگر

 .درست شدن استقهوه در حال  کهدرحالیشده را فشار دهید انتخاب

  ممکن است مقدار  نید.بچرخا ب را به موقعیت میانی نید. دکمه انتخاحذف کپورتافیلتر را از زیر فنجان

 . این طبیعی است.هدایت شودکمی آب از طریق یک شلنگ در کف دستگاه به گیرنده چکه 

 د.وخارج ش از صافیتا  را روی فیلتر قرار دهید و قهوه را بزنید دارندهنگهرا از دستگاه جدا کنید. گیره  پورتافیلتر 

 کنیدخشکرا تمیز کنید و برای استفاده بعدی آن را  پورتافیلتر. 

 شیر

 را فشار دهید.  خاموش-و دکمه روشن زنیددوشاخه را در پریز ب 

  نور  تبدیل کنید. برای گرم کردن دستگاه دکمه بخار را فشار دهید. دکمه انتخاب را به موقعیت میانی

 .شودمی گرمباقی بماند، دستگاه  نشانگر روشند. زمانی که نور زخواهد  چشمک نشانگر
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 جمع شودمقدار کمی از آب در یک گیرنده چکه درنهایت ممکن است در حال گرم شدن است،  کهدرحالی .

 این طبیعی است.

  حجم  هکوقتیپر نکنید.  ازحدبیش)نه داغ!(. مراقب باشید که آن را  پرکنیدیک شیشه کوچک با شیر سرد

 یابد. شیشه را زیر لوله بخار قرار دهید.فزایش میهای شیر اکف

 یددکمه انتخاب را به نماد بخار برگردان.  

  درون  درلوله بخار را ، کف کرمی. برای به دست آوردن شیر قرار دهیددرون  دراز لوله بخار را  مترمیلیچند

 بچرخانید. را شیشه با حرکات آهسته از پایین به بالاو  شیر قرار دهید

 تبدیل کنید. مقدار موردنظر کف را داشته باشید، دکمه انتخاب را به موقعیت میانی  کههنگامی 

 باشدهنوز داغ ممکن است . دقت کنید: لوله بخار تمیز کنید پس از هر استفاده را لوله بخار. 

 آب داغ

 را فشار دهید خاموش-و دکمه روشن زنیددوشاخه را در پریز ب. 

  یدنماد بخار برگرداندکمه انتخاب را به.  

 .یک فنجان زیر لوله بخار قرار دهید 

 .دکمه اسپرسو را فشار دهید 

  تبدیل کنید. زمانی که آب کافی دارید، دکمه انتخاب را به موقعیت میانی 

 تنظیمات ظرفیت

 ۸۰اسپرسو  دابلدکمه  باریک، کندمیرا پر  لیترمیلی ۴۰دکمه اسپرسو، یک فنجان  باریکفرض، پیش طوربه

 ۶۰۰لیتر و حداکثر میلی ۲۵در حداقل میزان دکمه اسپرسو را  توانیدمیشما . کندمیپر را لیتر فنجان میلی

 .تنظیم کنید لیترمیلی ۲۰۰سپرسو در حدود ابل الیتر و برای دمیلی

 را فشار دهید. خاموش-را در پریز بگذارید و دکمه روشن دوشاخه 

  کنید. محکمرا در دستگاه  پورتافیلترقرار دهید و  پورتافیلترفیلتر را در 

 یددکمه انتخاب را به نماد قهوه برگردان.  

 ر تا مقدانگهدارید فشار دهید و این دکمه را برنامه را تنظیم کنید فشار دهید. با آن خواهید ی که میادکمه

 .آید به دست موردنظر

 آن دکمه است.فرض جدید برای این دکمه، این مقدار پیش زدن محضبه 



 

 

5 

قبل ه د. دقت کنید که سینی چکشوحذف  پورتافیلتربرای تناسب با یک فنجان بزرگ زیر  تواندیم گیرنده چکه

در این موقعیت قرار دهیم  آن را زمانی که. باشد قرارگرفتهدر محل خود  دکمه به موقعیت میانی  از انتخاب

 به گیرنده چکه هدایت شود. دستگاه از طریق یک شلنگ در پایینمقدار کمی آب ممکن است 

 کارخانه بازگشت به

اندازی کنید، این اندارد راهای را برای مقادیر استو تنظیمات کارخانه دهبازگردانجدید را  یخواهید برنامهاگر می

 :را انجام دهیدها کار

  خاموش باشد. خاموش در حالت-را در پریز بگذارید. دقت کنید که دکمه روشندوشاخه 

   را با فیلتر و بدون قهوه در دستگاه بگذارید.پورتافیلتر 

 یددکمه انتخاب را به نماد بخار برگردان.  

  زمانی تا  را روشن کنید خاموش-دکمه اسپرسو را فشار دهید. دکمه روشن زمانهمدکمه بخار را فشار دهید و

 هردو دکمه را فشار دهید. که

 خاموش -دکمه روشننید. برگردا ب را به موقعیت میانی خاد شد. دکمه انتندو دکمه اسپرسو روشن خواه

 را به حالت خاموش دربیاورید.

 .خواهند شد.روشن قرمز و آبی  به رنگ سه دکمه دستگاه را روشن کنید 

 های اسپرسو یکی از دکمهو  قرار دهید را در موقعیت یک فنجان .یددکمه انتخاب را به نماد قهوه برگردان

 .شدخواهد  جاریآب در حال حاضر  مقدار استانداردرا فشار دهید. 

 است. برقرارشدهکارخانه دوباره  تنظیمات 

 تمیز کردن و نگهداری

یا دستگاه  زپری، تمیز کردن آن خنک شود. هرگز سیم و بگذارید قبل از از پریز برق جدا کنیددقت کنید: دستگاه را 

ت کنید دق ،بار استفادهجلوگیری کنید. بعد از هر  گرفتگیبرقتا از خطر  دیننک ورغوطهآب یا مایعات دیگر  دررا 

 که دوشاخه را از پریز بکشید.

  این  وشویشستتوجه کنید:  .بشویید با آب تمیز و داغ پورتافیلتر و گیرنده چکه را، نیدتمیز کرا فیلترها

 شویی ایمن نیست.قطعات در ماشین ظرف

 کنیدپاکرا  هانرم و مرطوب تمیز کنید تا لکه یکپارچهخارجی محصول را با  هشما بدن. 
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  تمیز کنید منظم با تنظیم قهوه بدون قرار دادن قهوه در صافی طوربهرا دستگاه. 

  تمیز کنیدمنظم  طوربهمنظم با تنظیم آب داغ  طوربهلوله بخار را. 

 جرم گرفتن

 ؟چه زمانی

و  کندمی تضمین را ترکممصرف انرژی قهوه و  منظم کیفیت ثابت تمیز کردنمرتب تمیز کنید.  طوربهدستگاه را 

 .دهدمیدستگاه اسپرسو را افزایش  طول عمر

 چطور؟

 با  را مخزن آب
1

4
رکه و س  

3

4
 .پرکنید ب تا حداکثر حدآ  

 را فشار دهید. خاموش-و دکمه روشن زدهپریز  بهرا  دوشاخه 

  را با فیلتر و بدون قهوه در دستگاه بگذارید.پورتافیلتر 

 ید.بگذار دم زیرگروهو یک ظرف را  بازکنیدرا  گیرنده چکه 

  ثانیه دکمه بخار را فشار دهید. ۵. برای حداقل یدبرگرداندکمه انتخاب را به نماد قهوه 

  زمانهمها دکمهتا از ق فیلتر ادامه خواهد یافت. سه سرکه از طری جریان آغاز خواهد شد و گیریجرمفرآیند 

 زنند.چشمک می

  ظرف را زیر لوله بخار قرار دهید.نیدو خالی ک هخارج کردظرف را . 

 یدبرگردان دکمه انتخاب را به نماد بخار. 

  ر سه دکمه از لوله خارج خواهد شد. هبالا  فشارتحتلوله بخار را آغاز کنید و محلول سرکه  گیریجرمفرآیند

چشمک  خود نوبهبهدو دکمه اسپرسو  دقیقه، این روند انجام خواهد شد. ۵زنند. بعد از چشمک می نوبتبه

 .ماندزنند و دکمه بخار روشن خواهد می

  است. شده گیریجرمدستگاه اکنون 

 

 

 



 

 

7 

 زیستمحیط دوستدار

که این محصول ممکن  دهدمیبندی آن نشان این نماد بر روی محصول یا روی بسته

ی مناسب قرار نگیرد. در عوض باید به مجموعه بازیافتزباله خانگی مورد  عنوانبهاست 

ان با اطمینشما بازیافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی آورده شود.  آوری وجمع برای

به جلوگیری از عواقب منفی بالقوه برای  شودمیدفع  درستیبهاین محصول  کهایناز 

تر در مورد بازیافت برای اطلاعات دقیق. زیست و سلامت انسان کمک خواهید کردمحیط

تان و یا تان، خدمات دفع زباله خانگیاین محصول، لطفاً با دفتر شهرداری محلی

 اید، تماس بگیرید.ی که محصول را خریداری کردهفروشگاه

 

 د.محیط زیستی بازیافت کنی ازنظربندی را بندی قابل بازیافت است. لطفاً بستهبسته

 

 

 


