
1



2



3



4



5



6

روش استفاده 
. درپوش مخزن را باال آوريد و مخزن را جدا كنيد- 1
. هاي مورد نيازتان، پر كنيدمخزن را از آب تازه و تميز، مطابق با تعداد فنجان- 2
، بـا  توان بـدون جـداكردن آن  مخزن را مي. مخزن را سرجايش در دستگاه قرار دهيد و به آرامي فشار دهيد تا در جايش محكم شود  - 3

. پارچي مدرج از آب پر كرد
. پوشش بااليي را باز كنيد، صافي كاغذي را در سبد صافي قرار دهيد- 4
اي با كيفيـت    از قهوه . ميزان قهوه مورد استفاده، بستگي به ذايقة شخصي شما دارد         . شده را در صافي كاغذي قرار دهيد      قهوه آسياب - 5

. ساز، استفاده نماييدهاي قهوه فرانسهستگاهبندي شده براي دبندي متوسط و بستهباال، دانه
. دارنده قرار دهيد، مطمئن شويد كه در مركز صفحه قرار گرفته استنگه گرمپوشش بااليي را ببنديد، پارچ در بسته را بر روي صفحة- 6
در حـال  سـاز قهوه دستگاه  بر باالي كليد، به اين معناست كه(ON)بودنچراغ نشانگر روشن.  را فشار دهيد"خاموش/روشن"كليد  - 7

. عملكرد است
. شودپس از چند ثانيه، قهوه خارج مي- 8
دارنـده قهـوه را در دمـاي        نگه گرم   باشد، صفحة   (ON)شدن قهوه، بر روي موقعيت روشن     ، پس از صاف   "خاموش/روشن"اگر كليد   - 9

. داردمناسب نگه مي

استفاده براي نخستين بار 
. بايد دستگاه را شست بار، ميپيش از استفاده براي نخستين

ساز براي تميزكاري داخل دستگاه قهوه
. سبد صافي را محكم ببنديد. دارنده قرار دهيدنگهاي خالي را بر روي صفحة گرمپارچ شيشه- 1
. نيم ليتر سركة سفيد خالص در مخزن دستگاه بريزيد- 2
. ساز را به برق بزنيد و آن را روشن كنيددوشاخة دستگاه قهوه- 3
.  ثانيه، خاموش نماييد30پس از - 4
كنـي پايـان يافـت، دسـتگاه را     هنگامي كه چرخـة دم . سپس دوباره دستگاه را روشن كنيد.  دقيقه صبر كنيد تا سركه عمل كند  30- 5

. نماييدخاموش
. دارنده بگذاريدنگهپارچ را بر روي صفحة گرم. يك پارچ آب سرد در مخزن دستگاه بريزيد. پارچ را تخليه كنيد و آب بكشيد- 6
. اين فرايند را با ريختن چندين پارچ آب سرد تكرار نماييد. كني، دستگاه را خاموش نماييد و پارچ را تخليه كنيدپس از پايان چرخه دم-7
. شدن فرايند تميزكاري، دستگاه را خاموش كنيدپس از كامل- 8

تميزكاري لوازم جانبي
. استفاده نكنيد)  سطوحخورندة(از مواد سايا . داري تميز كنيدميز و نم تدارنده را با پارچةگرم نگهصفحة- 1
. دار، تميز كنيداي تميز و نمهاي زماني نامنظم، ناحية گسترندة آب را در باالي سبد صافي، با پارچهدر فاصله- 2
بچرخانيـد و بـه سـمت بـاال     براي جداكردن درپوش پارچ، بخش لواليي درپوش را به يك طرف فشار دهيد، سـپس طـرف ديگـر را             - 3

. شود؛ درپوش را جدا كنيدميلة لوال آزاد مي. بكشيد
. شـست در آب داغ و مـواد شـوينده  يـا  شويي توان بر روي پاية بااليي ماشين ظرف    پارچ و درپوش آن و سبد صافي جداشدني را مي         - 4

. كشي نموده و خشك كنيدسپس آب
براي رسوبات ماندگار، پارچ را از آب داغ پر كنيد        . اي ماليم و جوش شيرين آن را بساييد       كنندهبراي زدودن جرم داخل پارچ، با پاك      - 5

بگذاريد اين محلول از شب تا صبح در دستگاه بماند؛ سـپس  . شويي به آن اضافه نماييد ماشين ظرف كننده ويژة  قاشق مايع پاك   2و  
. آن را بشوييد و آب بكشيد

. دار تميز كرداي تميز و نمتوان با پارچهديگر سطوح بيروني دستگاه را مي- 6
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. گزاريماز انتخاب شما سپاس
شود پـيش از اسـتفاده، ايـن دفترچـة راهنمـا را بـه دقـت        سازتان، توصيه ميقهوهيابي به بهترين نتايج در استفاده از دستگاه براي دست 
. هترين نتايج و حداكثر ايمني استاين كار، تنها راه تضمين ب. بخوانيد

: هشدارهاي مهم ايمني
: بايد رعايت كردميهاي برقي، نكات ايمني اوليه زير را هنگام استفاده از دستگاه

. ها را بخوانيدساز، تمامي دستورالعملپيش از استفاده از قهوه•
. نماييدها استفاده ها و دستگيرهبه سطوح داغ دستگاه دست نزنيد؛ از دسته•
. را در آب يا مايعات ديگر فرو نبريدسازقهوهگرفتگي، سيم برق، دوشاخه يا دستگاه براي پرهيز از برق•
. شود، نظارت دقيق بزرگساالن الزامي استكنند يا در حضور آنان روشن ميهنگامي كه كودكان از دستگاه استفاده مي•
. را خاموش كنيد و دوشاخه را از برق بكشيدسازقهوهكنيد؛ ه نميپيش از تميزكاري و هنگامي كه از دستگاه استفاد•
تـرين مركـز   دسـتگاه را بـه نزديـك   . اگر سيم برق دستگاه آسيب ديده بود يا پس از نقص عملكرد آن، دستگاه را بـه كـار نيندازيـد          •

. خدمات پس از فروش تحويل دهيد تا آزمايش، تعمير يا تنظيم شود
رسـاندن بـه كـاربر      گرفتگي يا آسيب  سوزي، برق اي كه سازنده توصيه نكرده باشد، ممكن است منجر به آتش          ياستفاده از لوازم جانب   •

. شود
. در فضاي باز استفاده نكنيد•
. نگذاريد سيم برق از لبة ميز يا پيشخان آويزان شود يا با سطوح داغ تماس يابد•
. ر ندهيد و نيز آن را در داخل آون داغ نگذاريددر نزديكي اجاق گازي يا برقي داغ قرا/دستگاه را بر روي•
. ساز صرفاً در مواردي استفاده كنيد كه براي آن در نظر گرفته شده استاز دستگاه قهوه•
. هيچ گاه در موارد ديگر از آن استفاده نكنيد. پارچ تنها براي استفاده در اين دستگاه در نظر گرفته شده است•
. ي سطوح سرد قرار ندهيدگاه پارچ داغ را بر روهيچ•

توصيف اجزا 

مخزن- 1
درپوش مخزن- 2
پوشش بااليي- 3
سبد صافي- 4
اي پارچ شيشه- 5
كليد - 6
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