ایمنی شما و دیگران بسیار مهم است .
پیام های ایمنی بسیاری در دفترچه ی دستگاه ارائه شده است  .آن ها را بخوانید و عمل کنید .
این نماد هشدار ایمنی است .
این نماد خطرات بالقوه ای همچون مرگ یا آسیب را برای شما و دیگران هشدار می دهد .
تمامی پیام های ایمنی توسط این نماد و یا واژگانی چون خطر ( ) DANGERیا اخطار ( )WARNINGنشان
داده می شود  .این کلمات بدین معنی هستند که :
اگر طبق دستور العمل عمل نکنید خطر مرگ یا آسیب شما را تهدید می کند .
تمامی پیام های ایمنی خطرات موجود را به شما گوشزد می کنند و به شما نشان میدهند که چگونه میتوانید امکان خطرات احتمالی
را کاهش دهید و در صورتی که دستورالعمل را رعایت نکنید چه خطراتی شما را تهدید می کند .
موارد مهم ایمنی
هنگام استفاده از لوازم برقی موارد ایمنی را رعایت کنید :
 . 1دفترچه را کامل مطالعه فرمایید .
 . 2المنت گرمایشی پس از استفاده همچنان داغ است  .سطوح داغ را لمس نکنید و از دستگیره استفاده کنید .
 . 3جهت جلوگیری از برق گرفتگی از فرو بردن سیم  ،دوشاخه و قهوه جوش در آب یا مایعات دیگر خودداری کنید .
 . 4این دستورالعمل برای کودکان باالی  8سال و یا افرادی با توانایی پایین جسمی  ،حسی و روانی و افرادی با تجربه و دانش پایین
قابلیت استفاده دارد و اگر آن ها ازین دستوراعمل پیروی کنند در مقابل خطرات احتمالی ایمن خواهند بود  .از بازی کودکان با
دستگاه بپرهیزید  .همچنین پاک کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان انجام گیرد مگر اینکه بیش تر از  8سال سن
داشته باشند  .دستگاه و سیم برق را از دسترس کودکان زیر  8سال دور نگاه دارید .
 . 5قهوه ساز را پیش از تمییز کردن و در زمانی که استفاده نمیکنید  ،از برق بکشید  .پیش از جداسازی قطعات و تمییز کردن آن
 ،اجازه دهید دستگاه خنک شود .
 . 6از دستگاهی که در قسمت سیم و دوشاخه دچار آسیب دیدگی است و به هر علتی خوب کار نمی کند استفاده نکنید و آن را
جهت بررسی و تعمیر به نزدیکترین محل خدمات لوازم خانگی برسانید .
 . 7استفاده از لوازم جانبی توسط کمپانی سازنده پیشنهاد نمی شود  .ممکن است آسیب زا باشد .
 . 8در محیط باز و خارج از خانه از دستگاه استفاده نکنید .
 . 9سیم برق را بر لبه میز یا پیشخوان رها نکنید و از لمس سطوح داغ دستگاه بپرهیزید .
 . 10دستگاه را رو و یا نزدیک اجاق گازی یا برقی داغ قرار ندهید .
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 . 11از دستگاه برای مقاصد دیگر استفاده نکنید زیرا ممکن است موجب جراحت و آسیب شود .
 . 12از دستگاه زمانی که درب روی پارچ قرار ندارد استفاده نکنید .
 . 13پارچ برای استفاده در این دستگاه طراحی شده است  .برای مقاصد دیگر و درون ماکروفر از آن استفاده نکنید .
 . 14پارچ داغ را روی سطوح مرطوب و سرد قرار ندهید .
 . 15در صورتی که پارچ ترک خورده و یا دسته ی آن آسیب دیده است از آن استفاده نکنید .
 . 16از تمییز کردن دستگاه با پاک کننده های زبر و یا سیم طرفشویی خودداری کنید .
به یاد داشته باشید این محصول تنها برای استفاده ی خانگی طراحی شده است .
هشدار :
ولتاژ VAC 240-220 -
فرکانس Hz 60/50 -
قدرت Watts 1250 -

خطر برق گرفتگی
دوشاخه را به پریز وصل کنید .
از آداپتور استفاده نکنید .
از سیم رابط استفاده نکنید .
عدم رعایت این دستورالعمل ممکن است منجر به مرگ  ،آتش سوزی و برق گرفتگی شود .
دفع ضایعات و تجهیزات برقی
مواد بسته بندی صد در صد بازیافتی هستند و نماد بازیافت بر روی آن درج شده است  .قسمت های مختلف بسته بندی باید با توجه
به مقررات دولتی مربوط به دفع زباله دور انداخته شوند .
دفع کاال
این دستگاه مطابق با دستورالعمل اروپایی  EU/19/2012و ضایعات و تجهیزات برقی ( ) WEEEمشخص شده است  .با دفع صحیح
این محصول شما می توانید از آسیب به محیط زیست و سالمت انسان بکاهید .
نماد بازیافت بر روی محصول یا متعلقات آن نشان می دهد که نباید با این محصول ( در هنگام دورریختن ) همانند زباله های خانگی
برخورد کرد بلکه باید آن را به مرکز بازیافت تجهیزات الکتریکی سپرد .
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جهت دریافت اطالعات بیشتر در مورد دفع و بازیافت این محصول با اداره ی شهری و بخش خدمات بازیافت زباله های خانگی و یا
فروشگاهی که محصول را تهیه کرده اید تماس حاصل فرمائید .

پنل کنترل و نمایش
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تفاوت قهوه ساز ریزشی در چیست
دم کردن قهوه به شیوه سنتی معمو ال با عطر و طعم دلنشینی از قهوه همراه نیست  .ما اغلب جهت راحتی بیشتر و زمان کم قهوه
ساز چکه ای را انتخاب می کنیم  .دم کردن قهوه به صورت ریزشی نوعی دم کردن است که با ریختن آب بر روی دانه های قهوه
سبب می شود تا عطر دلنشینی از قهوه به دست بیاید اما معموال ما زمان کافی برای انجام این کار را نداریم  .دستگاه قهوه ساز
 Kitchen Aidاین امکان را فراهم آورده است که در مدتی کم ،قهوه ای با عطر بسیار عالی را برای خود دم کنید  .به جای پر کردن
سبد دم کش از آب  ،این قهوه ساز با پاشیدن آب و کنترل آن هنگام خروج اجازه ی دم کشیدن هر چه بهتر قهوه با حفظ طعم و
عطر خود را می دهد  .عالوه بر این قهوه ساز ریزشی به جای اینکه یک قطره آب را جوش بیاورد ( همچون قهوه ساز چکه ای ) تمام
آب موجود در دستگاه را یک باره جوش می آورد  .تفاوت رنگ کاراملی و ترکیب عطر و طعم فوق العاده ی قهوه توجه شما را جلب
خواهد کرد .

این چرخ دنده جریان آب را در قهوه ساز برای استخراج عطر و طعم ایده آل
کنترل می کند .

آماده سازی قهوه ساز جهت استفاده
پیش از اولین استفاده
پیش از اولین استفاده  ،سبد دم کش  ،کاغذ فیلتر و پارچ را در آب گرم و صابون بشویید  ،آب بکشید و خشک کنید  .از شستن لوازم
با پاک کننده های زبر پرهیز کنید .
توجه  :این قطعات می توانند در طبقه باالی ماشین ظرفشویی شسته شوند .
هشدار
خطر برق گرفتگی
دوشاخه را به پریز وصل کنید .
از آداپتور استفاده نکنید .
از سیم رابط استفاده نکنید .
عدم رعایت این دستورالعمل ممکن است منجر به مرگ  ،آتش سوزی و برق گرفتگی شود .
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 . 1دو شاخه را به پریز وصل کنید  .درصورت وجود سیم های اضافی  ،آن ها در پشت دستگاه جمع کنید .
برنامه ریزی ساعت

 . 1با اتصال دستگاه به برق  ،نمایشگر ساعت شروع به چشمک  . 2با چشمک زدن نمایشگر ساعت  ،از دکمه ی  +یا – برای
تنظیم ساعت مورد نظرتان استفاده کنید سپس دکمه ی SET
زدن می کند .
را فشار دهید .

 . 3در مرحله بعد نمایشگر دقیقه شروع به چشمک زدن خواهد  . 4در مرحله ی بعد نمایشگر  ( AM/PMقبل از صبح  /پس
کرد  ،از دکمه ی  +یا – برای تنظیم دقیقه مورد نظرتان استفاده از صبح ) شروع به چشمک زدن خواهد کرد  ،از دکمه ی  +یا
– برای تنظیم زمان مورد نظرتان استفاده کنید  .سپس دکمه
کنید  .سپس دکمه ی  SETرا فشار دهید .
ی  SETرا فشار دهید .

5

توجه :
جهت دسترسی مستقیم به منوی ساعت  ،هنگامی که دستگاه قهوه ساز روشن شد دکمه ی  MENUرا چهار بار فشار دهید تا
زمانی که نمایشگر ساعت شروع به چشمک زدن کند .
انتخاب تعداد پیمانه
 . 1از روی منوی اصلی با استفاده از دکمه  +یا – تعداد پیمانه ( فنجان
) قهوه ی مورد نیاز خود را از  2تا  8پیمانه ( در هر فنجان  ) L15انتخاب
کنید  .هنگامی که شماره مورد نظر نمایش داده می شود قهوه شما آماده
دم کشیدن است .
توجه  :تعداد  8پیمانه در تنظیمات پیش فرض است .
توجه  :اگر آبی که در مخزن دستگاه وجود دارد مانده است و شما به آب
تازه نیاز دارید  ،تعداد  8پیمانه را انتخاب کنید سپس دکمه ی  BREWرا فشار دهید ( بدون اینکه قهوه ای در سبد دم کش باشد
)  .این عمل آب مانده در مخزن را تعویض خواهد کرد .
تنظیم قدرت دم
 . 1دستگاه را روی قدرت دم متوسط  MEDIUMیا کم  LIGHTتنظیم
کنید  ،سپس دکمه ی  MENUرا فشار دهید تا زمانی که نمایشگرRoast
 MEDIUMشروع به چشمک زدن کند و پس از آن دکمه ی  SETرا فشار
دهید .

 . 2جهت داشتن قهوه ی تیره از دکمه ی  +یا – استفاده کنید تا
نمایشگر DARK Roastشروع به چشم زدن کند و پس از آن دکمه ی
 SETرا فشار دهید .
توجه  :با توجه به اصول دم کردن قهوه اروپایی  ،قهوه ساز شما مبتنی
بر تنظیمات  medium roastاست و قهوه با طعم و عطر مطبوع تری
به دست می آید .
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تنظیمات تاخیر شروع دم
توجه  :جهت فعال کردن تاخیر شروع دم هر بار باید تا مرحله ی چهار پیش بروید و آن را تکمیل کنید .

 . 1جهت تاخیرشروع دم ،دکمه ی  MENUرا دو بار فشار  . 2از دکمه ی  +یا – برای تنظیم ساعت زمانی که می خواهید
دستگاه شروع به دم کردن قهوه ی شما کند را انتخاب کنید و
دهید تا اندیکاتور  AUTOشروع به چشمک زدن کند.
سپس دکمه ی  SETرا فشار دهید  .به همین شکل دقیقه و
زمان  AM/PMمورد نظر خودتان را انتخاب کنید .

 . 3پس از اتمام تنظیم زمان  AM/PMمورد نظر جهت شروع  . 4شما می توانید همان زمان تاخیر شروع دم را دوباره با دو
تاخیری دستگاه  ،دو بوق به صدا در می آید سپس شما به منوی بار فشار دادن دکمه ی  MENUو سه بار فشار دادن دکمه ی
اصلی باز خواهید گشت  .برنامه ی تاخیر شروع دم شما برای  SETپیش از دم کشیدن استفاده کنید  .برای کنسل کردن
برنامه ی تاخیر شروع دم دکمه ی  BREWرا دوبار فشار دهید
استفاده آماده است .

.
پر کردن مخزن آب
توجه  :اگر آبی که در مخزن دستگاه وجود دارد مانده است و شما به آب تازه نیاز دارید  ،تعداد  8پیمانه را انتخاب کنید سپس
دکمه ی  BREWرا فشار دهید ( بدون اینکه قهوه ای در سبد دم کش باشد )  .این عمل آب مانده در مخزن را تعویض خواهد کرد
.
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 . 1گنجایش مخزن آب دستگاه بین  2تا  8فنجان آب است ( هر فنجان
 . ) I5Lاز آنجایی که شما توانایی انتخاب تعداد فنجان برای هر بار دم
کشیدن را دارید الزم نیست مخزن آب را بیشتر از مقدار نیازتان پر کنید
.

 . 2درب مخزن را بردارید و آن را با آب سرد و تازه تا سطح میزان فنجانی
که انتخاب کرده اید و روی مخزن نمایش داده شده است پر کنید  .با
توجه به طراحی این دستگاه شما میتوانید جای گرفتن آب در مخزن را
مشاهده کنید  .درب مخزن را ببندید .
توجه  :جهت گرفتن نتیجه ی بهتر مطمئن شوید میزان آبی که در مخزن
پر می کنید با تعداد فنجان های انتخابی شما برابر باشد .

پر کردن سبد دم
توجه  :مطمئن شوید کاغذ فیلتر از پیش خیس نباشد .
 . 1کاغذ فیلتر را در سبد دم قرار دهید  .کاغذ فیلتر را در دو طرف سبد فشار
دهید و آن را توسط فیلتر کلیپ در جای خود قرار دهید  .در صورتی که ترجیح
می دهید هنگام دم کشیدن قهوه گیره داخل دستگاه نباشد می توانید به راحتی
آن را توسط یک چنگک خارج کنید .
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 . 2با استفاده از راهنمای میزان قهوه که در جدول ارائه شده است  ،کاغذ
فیلتر را از میزان قهوه ی موردنظرتان پر کنید و سپس درب سبد دم را ببندید
.

راهنمای میزان قهوه
جهت گرفتن نتیجه ی بهتر در هنگام پر کردن سبد دم از قهوه ی ریز استفاده کنید  .شما میتوانید برای تشخیص
اینکه چه میزان قهوه نیاز دارید ( با توجه به تعداد فنجان های انتخاب شده ) از جدول زیر استفاده کنید یا به
اندیکاتورهای روی فیلتر کلیپ ( سمت چپ ) مراجعه فرمایید .
توجه  :مقدار پیشنهادی قهوه روی فیلتر کلیپ بر اساس قهوه ی متوسط است .

دم کردن قهوه
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 . 1پس از انتخاب تعداد فنجان مورد نظر و قدرت دلخواه جهت دم
کشیدن قهوه دکمه ی  BREWرا فشار دهید .
توجه  :در هر زمانی که قصد داشتید عملیات دم کشیدن را متوقف کنید
دکمه ی  BREWرا فشار دهید .

 . 2دستگاه تمام آبی که برای دم کشیدن قهوه مورد نیاز است در ابتدای
عملیات جوش می آورد  .شما می توانید اندیکاتور حرارتی را در طول
مدت زمان دم کشیدن بر روی دستگاه مشاهده کنید  .این فرآیند برای
 8فنجان حدود  6دقیقه طول خواهد کشید  ( .کمتر از دو دقیقه برای 2
فنجان ) .

 . 3هنگامی که تمام آب به جوش آمد دستگاه شروع به خیساندن دانه
های قهوه به طور متناوب می کند و اجازه می دهد قهوه کامال خیس
بخورد  .این اتفاق تا زمانی که عملیات ادامه دارد اتفاق می افتد و شما
مشاهده خواهید کرد که اندیکاتور  Pouringو  Steepingدر طول
عملیات روشن خواهد ماند .
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 . 4هنگامی که عملیات تکمیل شد اندیکاتور  Enjoyروشن خواهد شد
و سه بوق به صدا در خواهد آمد  .در این مرحله صفحه ی گرم کن پارچ
را در دمای مطلوب برای مدت  30دقیقه پس از دم کشیدن گرم نگاه
خواهد داشت  .جهت توقف عملیات گرم کردن در هر زمان دکمه ی
 BREWرا فشار دهید .
توجه  :پیشنهاد می شود جهت به دست آوردن عطر و طعم مطلوب
اجازه دهید عملیات دم کشیدن برای تعداد فنجان های انتخابیتان تکمیل
شود .

پاک کردن و تمییز کردن قهوه ساز
رسوب زدایی قهوه ساز
رسوبات کلسیم آب در قهوه ساز در طول زمان موجب اختالل در بهره وری دستگاه و کاهش کیفیت قهوه می شود  .در صورتیکه
مشاهده کردید قهوه بیشتر از مدت معمول برای دم کشیدن زمان می برد و یا از آن صدای ناهنجار به گوش می رسد بدانید که زمان
پاک کردن آن فرا رسیده است  .اندیکاتور  Cleanپس از اینکه دستگاه در مجموع صد فنجان قهوه دم کرد شروع به چشمک زدن
می کند  .رسوب زدایی به منظور حفظ عملکرد و طول عمر دستگاه باید در اسرع وقت صورت پذیرد .
توجه  :قهوه ساز را می توان با استفاده از مواد رسوب زدای بسته بندی شده که در فروشگاه ها ی مختلف عرضه می شود پاک کرد
و توجه داشته باشید مواد پاک کننده را طبق دستورالعمل درج شده بر روی آن مورد استفاده قرار دهید  .جهت تکمیل فرآیند
رسوب زدایی مخزن آب دستگاه را از مواد پاک کننده پر کنید .
توجه  :عملیات رسوب زدایی می تواند در فواصل معین انجام پذیرد بدون اینکه اندیکاتور  Cleanنیاز به روشن شدن داشته باشد .
ابتدا دکمه ی  MENUرا سه بار فشار داده و پس از آن دکمه ی  SETرا برای فعال کردن عملیات دستی رسوب زدایی فشار دهید
.
 . 1پیش از رسوب زدایی مطمئن شوید که سبد دم و یا فیلتر قهوه خالی
از قهوه باشد  .مخزن آب را تا خط  8فنجان از آب تازه پر کنید .
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 . 2هنگامی که اندیکاتور  Cleanشروع به چشمک زدن کرد دکمه ی
 SETرا فشار دهید  .در حالیکه عملیات انجام می شود اندیکاتور Clean
روشن می شود  .در حالت  Cleanمخزن آب خالی میشود بدون توجه
به اینکه در تنظیمات چه تعداد فنجان انتخاب شده است  .عملیات رسوب
زدایی که تکمیل شد ( حدود  9دقیقه ) اندیکاتور  Cleanخاموش می
شود  .قهوه ساز دوباره آماده ی استفاده می شود .

 . 3سبد دم  ،پارچ و فیلتر کلیپ را در طبقه ی باالی ماشین ظرفشویی
بشویید و یا در آب گرم و صابونی با دست بشویید و آب بکشید و پیش
از نصب دوباره روی دستگاه تمام قطعات را کامال خشک کنید .

عیب یابی
هشدار
خطر برق گرفتگی
دوشاخه را به پریز وصل کنید .
از آداپتور استفاده نکنید .
از سیم رابط استفاده نکنید .
عدم رعایت این دستورالعمل ممکن است منجر به مرگ  ،آتش سوزی و برق گرفتگی شود .

عدم روشن بودن صفحه نمایش
اتصال دو شاخه به پریز را کنترل کنید .
اگر تنها مقداری از آب اضافه شده به قهوه ساز دم می کشد
قهوه ساز نیاز به رسوب زدایی فوری دارد  .لطفا به بخش رسوب زدایی قهوه ساز مراجعه کنید .
اگر کل صفحه ی نمایشگر چشمک میزند
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در مخزن آبی وجود ندارد  .دکمه ی  BREWرا جهت توقف چشمک زدن صفحه فشار دید و اجازه دهید تا دستگاه خنک شود (
حدود  10دقیقه ) مخزن را تا شماره ی مورد نظر با توجه به تعداد فنجان های انتخابی از آب تازه و خنک پر کنید و در ادامه عملیات
دم کردن را مطابق توضیحات بخش دم کردن قهوه  ،انجام دهید .
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