
 راهنمای استفاده از قهوه ساز

BES980 

 

 : قبل از اولین استفاده

 آماده سازی دستگاه

و تمام برچسب ها را جدا نمایید. قبل از دور ریختن بسته بندی اطمینان پیدا کنید که تمام  ستگاه را از بسته بندی خارج کردهد

 قطعات را خارج نموده اید. 

مخزن آب که در پشت دستگاه قرار گرفته است را با کشیدن دسته آن به سمت پایین خارج کنید. کیسه پالستیکی حامل فیلتر آب 

 ( را با آب ولرم و مایع ظرفشوییظرفو بست فیلتر آب را خارج نماید. قطعات و لوازم جانبی ) مخزن آب، پورتا فیلتر، سبد فیلتر و 

 خشک نمایید.بشویید، سپس به طور کامل 

 :نکته

قرار دهید،  UNLOCKبرای کار آسان با دستگاه، از پایه گردان واقع در زیر سینی چکه استفاده نمایید. قفل پایه گردان را به حالت 

یا  یدراحت به مخزن آب دسترسی پیدا کنپایه به سمت پایین حرکت میکند و ماشین را به سمت باال بلند میکند، سپس میتوانید 

 .را به نقطه دیگری منتقل کنید ماشین

 نصب فیلتر آب

 .فیلتر آب و بست فیلتر آب را از کیسه پالستیکی خارج نمایید 

  دقیقه در لیوان آب بگذارید تا خیس بخورد و سپس زیر آب سرد بشویید. 5فیلتر را به مدت 

 .بست فیلتر و توری استیل ضد آب آن را با آب سرد بشویید 

  

 

 

  بست فیلتر قرار دهید.فیلتر را داخل 

 



 .برای نصب بست فیلتر داخل مخزن، پایه بست فیلتر را به داخل آداپتور فشار داده تا در محل خود قفل شود 

 

 .مخزن آب را با آب سرد پر نمایید و سپس در جایگاه خود در پشت دستگاه قرار دهید 

 : نکته

 برای دستگاه استفاده نکنید چراکه باعث بد مزه شدن قهوه و همچنین آسیب به دستگاه میشود. مقطراز آب معدنی یا آب 

 ویا مراکز خدمات پس از فروش برویل مراجعه کنید. WWW.BREVILLE.COM.AUبرای خرید فیلتر آب به وبسایت 

 استفاده برای نخستین

فشار دهید تا باز شود و یا مخزن آب را از پشت  رامخزن را با آب سرد پر نمایید. برای این کار درپوش باالی مخزن آب  .1

 دستگاه خراج نمایید.

 را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. POWERدکمه  .2

فیلتر را تعیین  ضیرا نمایش میدهد تا سختی آب را مشخص کنید. این تنظیم اخطار تعو "Hrd3"صفحه نمایش اصلی .3

 میکند.

 تنظیم سختی آب

 .نوار تست سختی آب را از بسته بندی خارج نمایید 

  نوار تست را به داخل نمونه آب فرو کنید. یک دقیقه صبر کنید. سختی آب با تعداد دایره های قرمز ظاهر شده بر روی نوار

 .میباشد 3دایره قرمز نشان دهنده سختی آب  3مشخص میشود. برای مثال 

  با چرخاندن درجهSELECT  سختی آب را تنظیم کنید. سپس درجهSELECT   .را فشار دهید تا تنظیمات را نهایی کنید

 دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

صدای پمپاژ/لرزش نشان میدهد که دیگ های بخار برای اولین بار با آب پر میشوند. نمایشگر اصلی دمای دیگ بخار را  .4

 به صورت چشمک زن بر روی نمایشگر ظاهر میشود. "HEATING"داده و نشان 

دکمه روشن خواهد شد. دستگاه اکنون در  6درجه رسیده و تمام  33دقیقه، دستگاه به دمای عملیاتی  5بعد از حدود  .5

 فالش کردن دستگاه، می باشد.ر گرفته و آماده برای گام بعدی  یعنی قرا STANDBYحالت 

 

http://www.breville.com.au/


 فالش کردن دستگاه

 قرار گرفت: STANDBYزمانیکه دستگاه در حالت 

 ثانیه جریان پیدا کند. 33به مدت  کالهکرا فشار دهید تا آب داخل  CUP 2دکمه  .1

 HOTثانیه  دکمه  33را فشار دهید تا آب داخل خروجی آب داغ جریان پیدا کند. بعد از  HOT WATERدکمه  .2

WATER .را بار دیگر فشار دهید تا جریان آب متوقف شود 

ثانیه اهرم بخار را پایین آورده  33قرار دهید تا بخار از نازل بخار خارج شود. بعد از  MANUALاهرم بخار را به حالت  .3

 قرار بگیرد.  OFFتا در حالت 

 را دو بار تکرار کنید. 3تا  1مراحل  .4

 را در صورت نیاز خالی کنید.مخزن آب را دوباره پر کنید و مخزن چکه  .5

MANUAL .بر روی صفحه نمایش چشمک میزند 

( نمیرسد. نمایشگر بخار حالت STANDBYقرار گرفته باشد، دستگاه به دمای عملیاتی ) حالت  MANUALاگر اهرم بخار در حالت 

MANUAL  را نمایش خواهد داد. اهرم بخار را در حالتOFF  .قرار دهید 

 روشن میشود عملیات بخار آماده اجرا می باشد. SELECTهنگامی که درجه 

 : نکته

را  LONG BLACKیا  CUP, 2 CUP 1تا زمانیکه دستگاه به دمای مورد نیاز برای عملیات نرسیده است نمی توانید گزینه های 

می  ب شوند دستگاه سه بوق کوتاهاگر یکی از این گزینه ها انتخا انتخاب کنید و دسترسی به چرخه شستشو در منو نخواهید داشت.

 .زند 

 آسیاب کردن

 گیره را بچرخانید تا در محل خود قفل شود. مخزن را با دانه های تازه پر کنید. دانه قهوه را بر روی دستگاه قرار دهید. قیف

  :نکته

درج شده باشد و نه تاریخ  "Roasted on"را پیشنهاد میدهیم که بر روی کیسه آن تاریخ   ARABICAما دانه های با کیفیت 

"BEST BEFORE"  یا"Use By" روز بعد از تاریخ  33تا  13. دانه های قهوه بهتر است"Roasted On"  مصرف شود. قهوه کهنه

 خیلی سریع از فیلتر پرتافیلتر خارج میشود که باعث میشود قهوه تلخ و آبکی شود.

 

 

 



 انتخاب اندازه آسیاب

درشت ترین( که به شما اجازه میدهد اندازه مناسب را  -45ریزترین، شماره -1وجود دارد ) شماره  حالت مختلف برای اسیاب 45

برای انتخاب اندازه آسیاب، درجه آسیاب را بر خالف  برای قهوه آسیاب شده انتخاب کنید و بهترین قهوه را از دستگاه دریافت کنید.

 دهید. کاهشیش دهید و یا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا آن را را افزا آسیاب اندازهعقربه های ساعت بچرخانید تا 

 کنید تا به جریان دلخواه و مناسب دست پیدا کنید. کم و زیادشروع کنید و سپس آن را  33پیشنهاد ما این است که از شماره 

 

 سیستم خودکار آسیاب، دوز و کوبیدن 

ر در خروجی آسیاب قرار روی خروجی آسیاب قرار دهید. دسته را بلند کنید تا پورتافیلت INSERTدسته پورتافیلتر را در موقعیت 

 بچرخانید تا در مرکز قرار بگیرد. بگیرد و 

 

رکزی و سپس به آرامی به موقعیت م ابتدا پورتافیلتر را به سمت راست بچرخانید،  کوبیدن و دوز آسیاب، خودکار سیستمبرای شروع 

 آغاز میشود. برگردانید. آسیاب

 

 

 

 

قرار دهید و پایین بیاورید تا  INSERTزمانیکه عملیات خودکار آسیاب، دوز و کوبش خاتمه یافت، دسته پورتافیلتر را در موقعیت 

 جدا شود.

 اسپرسو تهیه 

 LOCKوارد شود و سپس به سمت  کالهکقرار دهید و به سمت باال ببرید تا پورتافیلتر به  INSERTپورتافیلتر را در موقعیت 

TIGHT .بچرخانید تا محکم شود 

 

 



 اسپرسو راهنمای تهیه

مدت زمان ها در دکمه ها ذخیره شده اند  برای کنترل حجم اسپرسو مدت زمان را کنترل میکنند. CUP 2و  CUP 1دکمه های 

(، همینطور اگر میخواهید  "برنامه ریزی مدت و حجم اسپرسو "اما می توان از نو این زمان هارا برنامه ریزی کرد )مراجعه کنید به 

 ADVANCED FEATURESاز کنترل های حجمی به جای کنترل زمانی استفاده کنید تا حجم اسپرسو را مشخص کنید به منوی 

 )گزینه های پیشرفته( مراجعه کنید.

 

 CUP 1دکمه 

 دم با فشار پایین آغاز میشود.-ثانیه(. قهوه سازی با پیش 23را یک بار فشار دهید تا یک پیمانه اسپرسو دریافت کنید) CUP 1دکمه 

 باز میگردد. STANDBYدستگاه بعد از مدت زمان الزم برای یک پیمانه اسپرسو متوقف میشود و به حالت 

 

 

 

 

 

 

 CUP 2دکمه 

-پیش قهوه ساز  ثانیه( دریافت کنید. 33اندازه دو پیمانه اسپرسو را در زمان تعیین شده ) را یک بار فشار دهید تا به CUP 2دکمه 

 باز میگردد. STANDBYپیمانه قهوه متوقف میشود و به حالت  2دستگاه بعد از مدت زمان الزم برای  دم با فشار پایین آغاز میشود.

 

 

 

 

 اعمال تنظیمات دستی

ها کنید تا دم دکمه را ر-دم آغاز شود. بعد از مدت زمان الزم برای پیش-را فشرده و نگه دارید تا پیش CUP 2یا  CUP 1دکمه 

 را متوقف کنید. قهوه ساز ،با فشردن دوباره دکمه شود. فشار کامل پمپاژ انجام 



 بافت دادن به شیر

برای انتخاب دما و بافت شیر استفاده میشود. درجه را فشار دهید تا بین تنظیم دما و بافت جابجا شوید. اعداد  SELECTدرجه 

 چشمک زن ) چه برای دما چه بافت( با چرخاندن درجه تغییر میکند.

 

 تنظیم دمای شیر

درجه است که با آیکون  63تا  55بین  را بچرخانید تا دمای شیر بر نمایشگر چشمک بزند. دمای مناسب برای شیر SELECTدرجه 

 صورت خندان مشخص شده اند.

  

 

 

 

 تنظیم بافت شیر

بچرخانید و  CAPPرا فشار دهید تا مثلث مربوط به بافت شیر چشمک بزند. چشمک را برای بافت بیشتربه سمت  SELECTدرجه 

شیرهای مختلف دارای بافت  نشان داده میشود. STEAMبافت انتخاب شده بر روی نمایشگر  LATTEبرای بافت کمتر به سمت 

 متفاوت هستند. بهتر است متناسب با نوع شیر سطح بافت را تنظیم کنید.

 

  :نکته

 .نازل بخار را تمیزکنیدبا پایین آوردن اهرم بخار ، قبل از بافت شیر، همیشه 

 بافت اتوماتیک شیر

ایین شیر کنید. نازل بخار را تا انتها پظرفشیر را پر کنید. نازل بخار را بلند کنید و داخل ظرفکار را با شیر سرد و تازه شروع کنید. 

 شیر باید بر روی سینی چکه قرار بگیرد و شیر باید نازل بخار را بپوشاند.ظرفبیاورید. 



 

ن میدهد. بافت شیر به محض رسیدن برای شروع، اهرم بخار را پایین آورده و رها کنید. نمایشگر دمای شیر را در حین گرم شدن نشا

شیر را بردارید. نازل و نوک آن را با پارچه ظرفمتوقف میشود. نازل بخار را بلند کنید و  به دمای انتخاب شده شیر به صورت خودکار

 مرطوب تمیز کنید. نازل بخار را پایین بیاورید و نازل به صورت اتوماتیک پاک میشود.

 بافت شیر به صورت دستی

خار را وارد نازل ب حالت بافت دستی شیر غیر فعال هستند. صورت انتخاب بافت اتوماتیک شیر و توقف خودکار درتوجه داشته باشید 

شیر کنید. اهرم بخار را باال ببرید تا حالت دستی بخار فعال شود. با رسیدن به درجه و بافت مطلوب شیر، اهرم بخار را پایین ظرف

قرار بگیرد. نازل و نوک آن را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید. اهرم بخار را پایین آورده و نازل به صورت  OFF بیاورید تا در موقعیت

 خودکار تمیز میشود.

 هشدار: 

 خطر سوختگی

 شود.از دستگاه خارج بخار فشرده شده حتی وقتی دستگاه خاموش شده است، ممکن است 

 (long blackالنگ بلک )دکمه 

 کوچک، متوسط و بزرگ. برای انتخاب یکی از این گزینه ها: ;فرض برای النگ بلک وجود داردسه گزینه پیش 

 پورتافیلتر را با گزینه آسیاب، دوز و کوبش خودکار پر کنید. .1

 کنید. کالهکپرتافیلتر را داخل  .2

 رند.لیوان را طوری قرار دهید که لوله پرتافیلتر و خروجی آب گرم داخل به سمت داخل لیوان قرار گی .3

 

 

 

 

 را در اندازه دلخواه قرار دهید. LONG BLACKدرجه  .4



 حجم قهوه دم کشیده اندازه لیوان انتخاب شده

Small حدود 081میلی لیتر 

Medium حدود 041 میلی لیتر 

Large حدود 533 میلی لیتر 

قهوه و همچنین اندازه آسیاب متفاوت  مقادیر داده شده تخمینی هستند. مقادیر واقعی با توجه به دانه قهوه، ترکیب و تازگی

 هستند. این فاکتورها سرعت قهوه سازی و حجم پیمانه را تحت تاثیر قرار میدهند.

اسپرسو از لوله پرتافیلتر خارج شده و به دنبال آن آب داغ از  را فشار دهید. LONG BLACKبرای آغاز قهوه سازی، دکمه  .5

 خروجی آب گرم خارج میگردد.

 : توجه

در  LONG BLACKرا فشار دهید. فشردن درجه  LONG BLACKبرای اعمال تنظیمات دلخواه در هنگام کار کردن دستگاه، درجه 

هنگام خروج  LONG BLACKهنگام خروج اسپرسو باعث توقف جریان اسپرسو شده و جریان آب داغ را آغاز میکند. فشردن درجه 

 آب داغ، جریان آب داغ را متوقف میکند.

 : تهنک

وجود دارد که تنظیم دلخواه  6رتان تطابق ندارد، با اندازه لیوان شما یا تلخی مورد نظ LONG BLACKاگر تنظیمات پیش فرض 

حالت پیش فرض نمایش داده  3می توانید مطابق میلتان برنامه ریزی کنید. بعد از برنامه ریزی، تنظیمات مورد عالقه شما بعد از 

 میشود.

 به صورت دستی LONG BLACKتهیه 

دم، حجم اسپرسو و دمای آب -کامل میدهد تا این تنظیمات را انجام دهید: زمان پیش نه در تهیه النگ بلک به شما اختیاراین گزی

را  LONG BLACKدکمه  ، نمایشگر یک آیکون متحرک لیوان را نمایش میدهد.یگرم. در زمان تهیه النگ بلک به صورت دست

را فشار دهید  lONG BLACKدکمه  دم را فعال کنید، سپس آن را رها کنید تا تخلیه اسپرسو آغاز شود.-پیشفشرده و نگه دارید تا 

 را فشار دهید تا تخلیه آب جوش متوقف شود. LONG BLACKدکمه  تا تخلیه اسپرسو متوقف شده و آب داغ تخلیه شود.

 : نکته

دهید یا آن را برنامه ریزی کنید. بعد از برنامه ریزی، تنظیمات دلخواه شما  می توانید هر بار به صورت دستی تهیه النگ بلک را انجام

 تنظیم پیش فرض نمایش داده میشود. 3بعد از 

 آب داغ

برای شروع و پایان خروج  برای گرم کردن فنجان ها یا اضافه کردن آب داغ به صورت دستی استفاده میشود. HOT WATERدکمه 

ثانیه متوقف  33شار دهید.برای اطمینان ازمناسب بودن درجه حرارت آب، ریزش آب داغ بعد ازرا ف HOT WATERآب گرم دکمه 

 را برای بار دوم فشار دهید. HOT WATERمیشود. نسبت به اندازه لیوانتان باید دکمه 



 

 

 

 : توجه

 دریافت همزمان آب گرم و اسپرسو ممکن نیست.

 

 برنامه ریزی یت قابل عملیات با 

حالت  را بچرخانید تا کارکرد موردنظرتان انتخاب شود. SELECTرا فشرده و درجه  MENUبرای ورود به حالت برنامه ریزی، دکمه 

 برنامه ریزی به شما امکان برنامه ریزی برای موارد ذیل را میدهد:

 حجم پیمانه 

 دمای پیمانه 

 چرخه شستشو 

 تنظیم ساعت 

 شروع اتوماتیک 

 پایان اتوماتیک 

  کوبهتنظیم 

 دم-پیش 

 تنظیمات النگ بلک 

 را فشار دهید. MENUبرای خروج از حالت برنامه ریزی، دکمه 

 

 توجه : 

 عمل نمیکند. MENUدر حالت قهوه سازی یا خروج آب داغ، دکمه 

 



 برنامه ریزی مدت و حجم پیمانه

بر نمایشگر  SHOT VOLزمانیکه  قرار دهید. کالهکبا استفاده از آسیاب، دوز و کوبش خودکار پرتافیلتر را پر کنید. پرتافیلتر را داخل 

 2را برنامه ریزی کنید، یا بر روی  CUP 1قرار بگیرد تا دکمه  CUP 1را بچرخانید تا روی   SELECTنشان داده میشود، درجه 

CUP  2 قرار دهید تا دکمه CUP  برنامه ریزی شود. درجهSELECT  را فشار دهید تا اسپرسو تهیه شود. زمانیکه مقدار دلخواه

را فشار دهید تا تهیه اسپرسو متوقف شود. دستگاه یک بوق کوتاه میکشد تا زمان و حجم جدید  SELECTاسپرسو تهیه شد، درجه 

 را تایید کند.

 

 

 

 

 :توجه

زمان را مبنای کنترل حجم اسپرسو قرار میدهند. برای اینکه از کنترل های حجمی استفاده کنید  CUP 2و  CUP 1  دکمه های 

 مراجعه کنید. ADVANCED FEATURESبه 

 دمای پیمانه

رافشار دهید. دمای کنونی چشمک میزند. درجه   SELECTبر روی نمایشگر نمایش داده میشود، درجه  SHOT TEMPزمانیکه 

SELECT تا دمای مورد نیاز نمایش داده شود سپس درجه  را بچرخانیدSELECT  .را فشار دهید تا روی درجه مورد نظر تنظیم شود

 .تاه به نشانه تایید تنظیمات می زند دستگاه یک بوق کو

 

 

 

 

 

 

 

 



 چرخه شستشو

را  !CLEAN MEپیام  اده کنید که نمایشگررا با جریان آب می شوید. از این ویژگی زمانی استف کالهکچرخه شستشو صفحه و 

 نشان میدهد. به بخش چرخه شستشو مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

  تنظیم ساعت

را فشار دهید. زمان کنونی  SELECTروی نمایشگر نمایش داده میشود، درجه  SET CLOCKتنظیم ساعت اختیاری است. زمانیکه 

نشان داده میشود.  AM 12.00به صورت چشمک زن نمایش داده میشود و یا اگر زمانی تنظیم نشده باشد به صورت پیش فرض 

را فشار دهید   SELECT را به چپ یا راست بچرخانید تا زمان را تنظیم کنید. با رسیدن به زمان مورد نیاز، درجه SELECTدرجه 

 .ه نشانه تایید یک بوق کوتاه می زند خیره شود. دستگاه بتا زمان ذ

 

 شروع خودکار

شروع خودکار دستگاه گزینه ای اختیاری است که به شما اجازه میدهد زمان مشخصی را برنامه ریزی کنید که دستگاه به صورت 

وجود ندارد. پیشنهاد ما این است که برنامه  خودکار روشن شود. با برنامه ریزی دستگاه نیازی به انتظار شما برای داغ شدن دستگاه

بر روی نمایشگر نشان داده میشود درجه   AUTO STARTزمانی که  دقیقه قبل از استفاده روشن شود. 33ریزی کنید دستگاه 



SELECT  را فشار دهید. با چرخش درجه گزینه هایON  و یاOFF  را انتخاب کنید. درجهSELECT ت را فشار دهید تا تنظیما

 انجام شود.

 

 توجه : 

نید، ک قبل از برنامه ریزی شروع خودکار باید زمان را تنظیم کنید. اگر بدون تنظیم ساعت سعی کنید شروع خودکار را برنامه ریزی

 .دستگاه سه بوق کوتاه می زند

 

 

 

 

 

 

را فشار دهید  SELECTرا به چپ و راست بچرخانید تا زمان شروع خودکار دلخواهتان را انتخاب کنید، سپس درجه  SELECTدرجه 

 تا زمان دلخواهتان تنظیم شود. یک آیکون ساعت کوچک، بعد از برنامه ریزی شروع خودکار بر روی نمایشگر نمایش داده میشود .

 

 خاموش کردن خودکار

 33دقیقه،  13که دستگاه بعد از چه مدت کارکرد به صورت خودکار خاموش شود. این مدت میتواند برای این گزینه مشخص میکند 

بر روی  AUTO OFFزمانیکه  تنظیم شود. ساعت 8ساعت یا  7ساعت، 6ساعت، 5ساعت،  4ساعت،  3ساعت،  2دقیقه، یک ساعت، 

مدت دلخواه را انتخاب کنید و سپس درجه  SELECTندن درجه را فشار دهید. با چرخا SELECTنمایشگر نمایش داده میشود، درجه 

 .ه نشانه تایید یک بوق کوتاه می زندرا فشار دهید تا تنظیمات انجام شود. دستگاه ب



 

 تنظیم کوبه

د. یتنظیم پارامترهای کوبه اجازه میدهد مدت و قدرت کوبش قهوه را تنظیم کن این گزینه فقط برای استفاده پیشرفته مناسب است.

را فشار دهید. تنظیمات مربوط به کوبه چشمک می زند. با چرخاندن  SELECTنمایش داده میشود، دکمه  TAMP SETزمانیکه 

 را انتخاب کنید. 3تا  1تنظیمات  SELECTدرجه 

 

 

ثانیه انتخاب کنید. درجه را  7تا  2را فشار دهید، زمان فعلی پرداخت کوبه روشن میشود. درجه را بچرخانید تا بین  SELECTدرجه 

 .رد. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه می زند فشار دهید تا تنظیم صورت بگی

 



 دم-پیش

دم را -دم با فشار کم به شما امکان میدهد تا مدت و فشار مرحله پیش-پیش این گزینه فقط برای استفاده پیشرفته موجود است.

را فشار دهید. تنظیمات قدرت پمپ  SELECTنمایش داده میشود، درجه  PRE INFUSEبرای تهیه اسپرسو کنترل کنید. زمانیکه 

را فشار دهید تا تنظیمات  SELECTدم افزایش یا کاهش یابد. درجه -را بچرخانید تا فشار پیش SELECTروشن می شود. درجه 

دم را -را بچرخانید تا ثانیه های دلخواه برای پیش SELECTدم نمایش داده میشود. درجه -ذخیره شود که بعد از آن مدت پیش

 انتخاب کنید و درجه را فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه می زند.

 

 برنامه ریزی تنظیمات دلخواه -تنظیمات النگ بلک

رای قهوه را تنظیم کنید. بتنظیمات النگ بلک به صورت دلخواه وجود دارد تا اندازه لیوان و تلخی  مختلف برای تهیه برنامه ریزی 6

 اینکه تنظیمات دلخواه خود را برنامه ریزی کنید:

 پورتافیلتر را پر کنید.پورتافیلتر را با استفاده از گزینه آسیاب، دوز و کوبش خودکار  .1

 کنید. کالهکپورتافیلتر را وارد  .2

 لیوان خود را طوری قرار دهید تا لوله پورتافیلتر و خروجی آب داغ به سمت درون لیوان قرار بگیرند. .3

نمایش داده شود سپس  LONG BLACK ADJUSTرا بچرخانید تا روی  SELECTرا فشار دهید. درجه  MENUدکمه  .4

 ار دهید.را فش SELECTدرجه 

 
. SET 6تا  SET 1 -انتخاب کنید SELECTگزینه مورد نظرتان را که میخواهید برنامه ریزی کنید با چرخاندن درجه  .5

 مواردی که هم اکنون برنامه ریزی شده اند یک آیکون فنجان را در کنار صفحه نمایش نشان میدهند.

 



 
را فشار دهید. نمایشگر آیکون فنجان متحرک را نمایش میدهد و اسپرسو از لوله  SELECTبرای شروع برنامه ریزی، درجه  .6

را فشار دهید تا جریان اسپرسو قطع  SELECTپورتافیلتر خارج میشود. زمانیکه مقدار دلخواه اسپرسو ساخته شد، درجه 

را فشار دهید تا جریان  SELECTآب داغ به اندازه کافی به لیوان وارد شد درجه شود و جریان آب داغ آغاز شود. زمانیکه 

قطع شود. نمایشگر آیکون یک فنجان را نمایش میدهد و دستگاه به نشانه تایید تنظیمات دلخواه شما برای النگ بلک یک 

 بوق کوتاه میزند.

 
را بچرخانید تا تنظیمات شما بعد از تنظیمات  LONG BLACKبرای استفاده از تنظیمات انجام شده برای النگ بلک، درجه  .7

را فشار دهید و تنظیمات انجام شده شما اجرا  LONG BLACKپیش فرض کوچک، متوسط و بزرگ ظاهر شود. درجه 

 میشود.

 :توجه

 تغییر یابد. 6-1تنظیمات دلخواه النگ بلک میتواند با اجرای مراحل 

 

 گزینه های پیشرفته

 باید توسط افراد با تجربه مورد استفاده قرار بگیرند. این گزینه ها فقط

را فشرده و نگه دارید، سپس به صورت  CUP 1برای دسترسی به گزینه های پیشرفته، هنگامی که دستگاه خاموش است، دکمه 

شود. درجه  مشاهدهرا بچرخانید تا گزینه مطلوب  SELECTثانیه فشرده ونگه دارید. درجه  3را برای  POWERهمزمان دکمه 

SELECT .را فشار دهید تا به تنظیمات گزینه مربوطه دست یابید 

 از گزینه های پیشرفته خارج شوید. MENUدر هر زمان میتوانید با فشردن کلید 



 

 : توجه

ثانیه دستگاه از تنظیمات  33فشرده شود یا انتخاب خاصی توسط کاربر وارد نشود، بعد از   MENUیا  POWERاگر دکمه 

 پیشرفته خارج میشود.

 (rSEtبازگشت به تنظیمات کارخانه ای )

 از این گزینه برای بازگرداندن تمام برنامه ریزی ها به حالت اولیه استفاده کنید. دستگاه تنظیمات اولیه زیر را دارد:

 درجه سانتیگراد 33پیمانه: دمای  .1

 PP60 ،PT7دم با فشارکم: -پیش .2

 درجه سانتیگراد 65دمای شیر:  .3

 شروع اتوماتیک: خاموش .4

 خاموشی اتوماتیک: یک ساعت .5

 12:00amساعت:  .6

 ثانیه CUP  :23 1مدت پیمانه  .7

 ثانیه CUP :33 2مدت پیمانه  .8

را فشار دهید تا تمام تنظیمات به پیش فرض کارخانه  SELECTبر روی نمایشگر نشان داده میشود، درجه  rSETزمانیکه 

 برگردد.

 
Hrd3 .بر روی نمایشگر نمایش داده میشود. دستگاه اکنون در حالت سختی آب می باشد 

 

 (dEScرسوب زدایی )

 رسوب زایی گام به گام از طریق نمایشگر استفاده میشود.از این گزینه برای 

 

 



 (Hrd3سختی آب)

 نوار تست سختی آب تعیین کنید.سختی آب را با 

می               سخت ترین آب Hrd5صاف ترین آب و  Hrd1را بچرخانید تا سختی آب مورد نظر را انتخاب کنید.  SELECT درجه

 را فشار دهید تا انتخابتان ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یه بوق کوتاه میزند. SELECTباشد. درجه 

 تنظیم زمان تعویض فیلتر می شود. تنظیم سختی آب موجب

 

 ( SEtواحدها)

را بچرخانید تا واحد دلخواه نمایش داده شود و با فشردن درجه  SELECTواحد های متریک یا ایمپریال را انتخاب کنید. درجه 

SELECT .تنظیمات خود را ذخیره کنید. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند 

 (Lcdنور پس زمینه نمایشگر)

را بچرخانید تا روشنایی مطلوب ظاهر شود. درجه را فشار دهید تا  SELECTکنتراست و روشنایی نمایشگر را تنظیم کنید. درجه 

 انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

 (SPOtنور )

 SELECTروشنایی مطلوب را انتخاب کنید. درجه  SELECTروشنایی نور ال ای دی سینی چکه را تنظیم کنید. با چرخاندن درجه 

 را فشار دهید تا تنظیمات شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

 (StEAدمای بخار)

ود. را بچرخانید تا دمای مطلوب انتخاب ش SELECTدما بخاری را تنظیم کنید که به نوبه خود فشار بخار را کنترل میکند.درجه 

درجه سانتیگراد است. درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه  135دمای پیش فرض 

 میزند.

 (Airتاخیر پمپاژ هوا )

 SELECTاین گزینه فقط برای استفاده پیشرفته می باشد. عملیات پمپاژ هوا را هنگام بافت اتوماتیک شیر به تاخیر بیاندازید. درجه  

تنظیمات خود  SELECTثانیه می باشد. با فشردن درجه  2را بچرخانید تا زمان تاخیر مطلوب انتخاب شود. زمان تاخیر پیش فرض 

را بچرخانید تا دمای   SELECTش فرضی که در آن پمپاژ هوا خاموش میشود نمایش داده میشود. درجه را ذخیره کنید. دمای پی

 مطلوب ظاهر شود. درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

 

 

 



 (Sndصدا)

تنظیمات مطلوب انتخاب شود. گزینه های شما عبارتند از خاموش  را بچرخانید تا SELECTهشدارهای صوتی را تنظیم کنید.درجه 

(OFF( کم ،)LOW(یا زیاد ) HI درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. با توجه به انتخاب شما، دستگاه ممکن است به .)

 نشانه تایید یک بوق کوتاه بزند.

 (Fanکنترل فن)

را بچرخانید تا سرعت مطلوب انتخاب شود. گزینه های شما عبارتند  SELECTدرجه  سرعت فن خنک کننده داخلی را تنظیم کنید.

(. درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک CooL ( یا خنک )StNd(، استاندارد )SILtاز: بی صدا)

 بوق کوتاه میزند.

 (Clnخاموش کردن هشدار شستشو )

( را انتخاب کنید. OFF ( یا خاموش )ONگزینه روشن ) SELECTاین گزینه هشدار شستشو را غیر فعال می کند. با چرخاندن درجه 

این گزینه به صورت پیش فرض روشن است. درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه 

 میزند.

 (CLoCعته )سا 12ساعته یا  21ساعت 

را بچرخانید تا فرمت مطلوب انتخاب شود. درجه را فشار  SELECTساعته نمایش دهید. درجه  24ساعته یا  12ساعت را با فرمت 

 دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

 (VOLروش اندازه گیری جریان )

 گزینه  SELECT( قرار دهید. با چرخاندن درجه Sec( یا زمان)Flo)  مبنای حجمروش اندازه گیری دوز اسپرسو را بر 

 مطلوب را انتخاب کنید. درجه را فشار دهید تا انتخاب شما ذخیره شود. دستگاه به نشانه تایید یک بوق کوتاه میزند.

 هشدارها

MANUAL .بر روی نمایشگر نمایش داده میشود  

کلمه  STEAM( نمیرسد. نمایشگر STANDBYباشد دستگاه به دمای الزم )حالت  MANUALاگر اهرم بخار بر روی حالت 

MANUAL  را نمایش میدهد. اهرم بخرا را در موقعیتOFF  قرار دهید. زمانیکه درجهSELECT  روشن میشود عملیات بخار آماده

 به کار است.

 

 

 

 



 هشدار پر کردن مخزن

 میباشد. "مخزن را پر کنید"را نشان میدهد که به معنای  "FILL TANK"یشگر کلمه خیص میدهد. نماشدستگاه سطح کم آب را ت

 تازه پر کنید. دستگاه تا زمانیکه مخزن خالی است، قادر به ساختن قهوه یا آب داغ نیست. دمخزن را با آب سر

 

 

 

  " CLEAN ME"اخطار شستشو 

 نمودید، این پیام نمایش داده میشود.بار بعد از آخرین شستشو از دستگاه استفاده  233وقتی 

 مراجعه کنید. "چرخه شستشو"و صفحه دوش را میشوید. برای اطالعات بیشتر به بخش  کالهکعملیات شستشو 

 

Heating )گرمایش( 

 زمانیکه دستگاه در حال گرم کردن می باشد یا دما تا حد زیادی افت پیدا میکند، این پیام نمایش داده میشود.

HOPPERLOCK  (قیف )قهوه را قفل کنید 

ین ا لیات خودکار آسیاب، دوز و کوبه درعماین پیام زمانی نمایش داده میشود که مخزن قهوه درست در جای خود قرار نگرفته باشد. 

 هنگام غیرفعال هستند و اگر کاربر سعی در اجرای این عملکرد داشته باشد، دستگاه سه بوق کوتاه میزند.

 

PLEASE WAITOVERHEAT  

زمانی نمایش داده میشود که آسیاب زمان زیادی استفاده شده و باید مدتی متوقف شود تا دستگاه خنک شود. زمانی که این پیام 

 نمایش داده شده، عملیات خودکار آسیاب، دوز و کوبه قابل استفاده نیست.

CHANGE FILTER 

نصب فیلتر "ش داده میشود. برای اطالعات بیشتر در مورد تعویض فیلتر به بخش زمانیکه فیلتر آب نیاز به تعویض دارد این پیام نمای

 بستگی به تنظیمات سختی آب دارد.مدت زمان الزم برای تعویض فیلتر مراجعه کنید. "آب

 



 حمل و نقل و نگه داری

ا به میکنیم دو دیگ بخار )بویلر( ر قبل از حمل و نقل دستگاه یا زمانیکه قصد ندارید به مدت طوالنی از آن استفاده کنید، توصیه

صورت کامل خشک کنید. همچنین زمانیکه دستگاه در معرض هوای خیلی سرد قرار دارد، برای جلوگیری از یخ زدگی، این کار 

 توصیه میشود.

 : احتیاط

اقل یک ساعت منتظر  هیچ گاه زمانیکه ماشین گرم است ، دریچه رسوب زدا را باز نکنید. همیشه دستگاه را خاموش کرده و حد

پیدا  جریان کالهکدر حین عملیات رسوب زدایی، ممکن است آب در  شوید تا دستگاه خنک شود و سپس به رسوب زدایی بپردازید.

 کند و سینی چکه از آب پر شود.

 آماده سازی –گام اول 

 الف( مطمئن شوید دستگاه خاموش است و حداقل برای یک ساعت خنک شده است.

 ب را خالی کنید، فیلتر آب را بردارید و سپس مخزن آب را به جایگاهش برگردانید.ب( مخزن آ

 ج( مطمئن شوید سینی چکه خالی است و به طور صحیح در جای خود قرار گرفته است.

 خالی کردن بویلرها –گام دوم 

حک شده است را بردارید.  DESCALE ACCESSالف( درپوش سیلیکونی خاکستری رنگ واقع در پنل جلویی را که بر روی آن کلمه 

 یک تکه پارچه را روی سینی چکه بگذارید تا از خروج بخار جلوگیری کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احتیاط

 

 بخار و آب داغ
 

 

 ب( با استفاده از چهارسوی تخت، پیچ سمت راست را خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا دریچه به طور کامل باز شود. با باز شدن

 دریچه، بخار آزاد میشود.

 ج( سپس این کار را برای پیچ سمت چپ انجام دهید. با باز شدن دریچه، ممکن است آب به سینی چکه بریزد.

 د( دریچه را باز بگذارید تا تمام آب و بخار خارج شود.

هیزید تا به دریچه ها آسیب نرسد.  ه( دریچه ها را با بستن پیچ وسفت کردن آنها، ببندید.  از سفت کردن بیش از حد پیچ ها بپر

 دریچه سیلیکونی خاکستری رنگ را در جای خود بگذارید.

 

این برو( سینی چکه را خالی کرده و در جای خود بگذارید. ممکن است سینی چکه به دلیل خروج آب و بخار بویلرها داغ باشد، بنا

 احتیاط کنید.


