تنظیمات ویژه

 . 1حالت استند بای  11دقیقه ای
 . 2حالت استند بای  22دقیقه ای
 . 3حالت استند بای  32دقیقه ای
 . 4عملکرد رسوب زدایی
 . 1عملکرد تخلیه
 . 6بازگشت به تنظیمات کارخانه
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آماده سازی دستگاه پیش از اولین استفاده

هشدار :
 خطر برق گرفتگی
 از آداپتور استفاده نکنید .


از سیم رابط استفاده نکنید .

 . 1دستگاه اسپرسو را بر روی یک سطح صاف و خشک قرار دهید .

 . 2دو شاخه را به پریز متصل کنید .

 . 3زمانی که دستگاه روشن شود چراغ صفحه نشانگر شروع به فلش زدن
می کند و هر گاه دستگاه آماده به کار شد چراغ صفحه روشن خواهد ماند .

. 4مخزن آب را به آرامی از روی دستگاه برداشته و پر از آب کنید .

. 1مخزن آب را همیشه با آب گرم و صابون شسته و سپس با استفاده از یک
دستمال نرم  ،خشک کنید  .هرگز آن را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید .
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. 6مخزن آب را از آب تازه و خنک آشامیدنی پر کنید  .سطح آب پر شده باید هم
تراز و یا کمی پایین تر از خط  MAXروی ظرف باشد .

. 7مخزن آب را دقیقا روی محل خود قرار داده و اطمینان حاصل کنید تا در جای
خود محکم شده باشد .

 . 8پیش از اولین استفاده ،دستگاه را سه بار با آب ساده در حالت النگو  lungoراه اندازی کنید .

عملکرد دستگاه

 . 1زمانی که دستگاه روشن شود چراغ صفحه نشانگر شروع به فلش زدن می
کند و هر گاه دستگاه آماده به کار شد چراغ صفحه روشن خواهد ماند .
* توجه  :شما می توانید درجه مورد نظر خود را زمانی که دستگاه در حال گرم
شدن است تنظیم کنید  .در هنگام انجام این عملیات صفحه نمایشگر دیگر فلش
نخواهد زد  .اما روی حالت دم کن و اندازه در حال فلش زدن باقی خواهد ماند .
دکمه دم کن را فشار دهید  ،زمانی که به دمای مورد نظر رسید  ،فرآیند دم
کشیدن شروع به کار می کند .
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 . 2فنجان خود را در جایگاه فنجان قرار دهید .

 . 3دستگیره را به صورت عمودی برای بلند شدن درب محفظه کپسول باال ببرید
* توجه  :جهت جلوگیری از آسیب و سوختگی با بخار داغ  ،درب محفظه کپسول
را تنها از طریق دسته و  3ثانیه پس از تکمیل دم کشیدن باز کنید .

 . 4کپسول مورد نظر خود را انتخاب کرده و همان گونه که در شکل نشان داده
شده است نگه دارید به شکلی که روکش فویل دار آن رو به شما باشد و در محفظه
خود که باالی دستگاه اسپرسو تعبیه شده است  ،قرار دهید .

 . 1دستگیره را به جهت بستن درب محفظه کپسول به سمت پایین بکشید و مطمئن
شوید کامال در حالت افقی قرار گرفته باشد .

 . 6کلید انتخاب را جهت انتخاب درجه مورد نظر خود به چپ یا راست بچرخانید .
1 :21ml (ristretto),
2:40 ml (espresso),
3: 60 ml, 4: 90 ml, 5: 110 ml (lungo), or 6: 130 ml.
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 . 7دکمه ی دم کن  brewرا فشار دهید  .اسپرسو شروع به دم کشیدن می کند .
برای قرار دادن فنجان یا توقف عملیات دم کشیدن دکمه دم کن را فشار دهید .
* توجه  :هنگامی که دستگاه روشن می شود به صورت خودکار روی تنظیماتی که
در دو بار استفاده اخیر انتخاب شده است قرار می گیرد .

 . 8شما می توانید تنظیمات خود را پیش از دم کشیدن روی حالت  mid-brewقرار دهید .

 . 9پس از اینکه دم کشیدن اسپرسو به پایان رسید  ،دستگیره را کامال به سمت باال
بکشید تا کپسول مصرف شده در ظرف ضایعات بیفتد .
* توجه  :پس از هر فنجان قهوه یا پیش از خاموش کردن دستگاه کپسول را خارج
کنید  .ظرف ضایعات گنجایش  14کپسول استفاده شده را دارد  .جهت اطالعات
بیشتر بخش تمییز کاری را مشاهده کنید .

حالت استند بای
هنگامی که دستگاه اسپرسو به پریز متصل می شود به صورت خودکار در حالت استند بای ( آماده ) قرار می گیرد  .برای
روشن شدن دستگاه شما باید دکمه ی دم کن را فشار داده یا کلید انتخاب را بچرخانید  .پس از  9دقیقه عدم استفاده از دستگاه
 ،در حالت  ( low-consumptionکم مصرف ) قرار می گیرد و هیترهای گرمایشی خاموش می شوند  .برای تغییر
مدت حالت استند بای روی  11یا  22یا  32دقیقه می توانید از دستورالعمل زیر استفاده کنید :
 . 1زمانی که دستگاه روشن شود چراغ صفحه نشانگر شروع به فلش زدن می کند و هر گاه دستگاه آماده به کار شد
چراغ صفحه روشن خواهد ماند .
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 . 2کلید انتخاب را کامال به سمت چپ بچرخانید تا چراغ آن روشن شود  6 ،ثانیه
نگه دارید  .چراغ پیش از آن که به حالت چشمک زن در بیاید  ،ثابت می شود .
حاال می توانید تنظیمات حالت استند بای را تغییر دهید .

 . 3برای تنظیم حالت روی  11دقیقه  ،کلید انتخاب را کامال روی قسمت چپ قرار دهید  ،برای تنظیم روی  22دقیقه ،
کلید را روی قسمت دوم از چپ قرار دهید و برای تنظیم روی  32دقیقه  ،کلید را روی قسمت سوم از چپ قرار دهید .

 . 4دکمه ی دم کن را دوباره فشار دهید  .دستگاه پس از سه بار چشمک زدن به
حالت عادی باز می گردد .
* توجه  :در صورتی که تمایل داشتید به تنظیمات کارخانه و همان حالت  9دقیقه
استند بای بر گردید  .کلید انتخاب را کامال به سمت چپ بچرخانید تا چراغ آن
روشن شود  6 ،ثانیه نگه دارید  .چراغ پیش از آن که به حالت چشمک زن در
بیاید  ،ثابت می شود  .سپس کلید را کامال به سمت راست بچرخانید و دکمه دم کن
را فشار دهید  .دستگاه به تنظیمات کارخانه و حالت استند بای خودکار بر می گردد .
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تمییز کاری
دستگاه اسپرسو را به صورت مداوم تمییز نگاه دارید  .روغن های قهوه ی کهنه  ،روی عطر و طعم نوشیدنی شما تاثیر
منفی می گذارد .
* توجه  :دستگاه را با پاک کننده های ساینده و زبر تمییز نکنید .
 . 1کلید انتخاب را به سمت راست بچرخانید و به مدت  6ثانیه صبر کنید تا دستگاه
خاموش شود  .سپس دو شاخه را از پریز جدا کرده و مدتی صبر کنید تا دستگاه و
تجهیزاتش کامال خنک شوند .

 . 2ظرف را از روی پایه به سمت خود بکشید تا جدا شود .

 . 3کپسول های خالی را تخلیه کنید  .توری تخلیه را از سینی جدا کنید .

 . 4دستگاه را با استفاده از یک دستمال نرم و مرطوب تمییز کنید و هرگز از پاک کننده های ساینده و زبر استفاده نکنید .
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 . 1ظرف ضایعات  ،توری و سینی تخلیه را می توانید در طبقه ی باالی ماشین
ظرفشویی بشویید  .برای شستن این ظروف با دست از آب گرم و صابونی استفاده
کنید و پس از شستن به خوبی با یک دستمال نرم آن ها را خشک کنید .

. 6مخزن آب را همیشه با آب گرم و صابون شسته و سپس با استفاده از یک دستمال نرم  ،خشک کنید  .هرگز آن را داخل
ماشین ظرفشویی قرار ندهید .

تخلیه و خنک شدن دستگاه اسپرسو
 . 1مخزن آب را به آرامی در جای خود قرار داده و اطمینان حاصل کنید که
محفظه کپسول کامال بسته شده و دستگیره در حالت افقی قرار گرفته باشد

 . 2ظروف تخلیه شده را ( ظرف ضایعات  ،توری و سینی تخلیه ) در جای خود
قرار دهید .
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 . 3با چرخاندن دکمه دم کن به سمت چپ ( چپ چپ ) حالت تخلیه را فعال کنید
 6 .ثانیه صبر کنید تا چراغ شروع به چشمک زدن کند .

 . 4سپس کلید انتخاب را بچرخانید تا چراغ در قسمت دوم از راست شروع به چشمک زدن کند  ،دکمه دم کن را فشار
دهید  .فرآیند تخلیه تا زمانی که مخزن خالی باشد  ،اجرا خواهد شد .

 . 1دکمه دم کن را فشار دهید .
* توجه  :پس از فرآیند تخلیه اجازه دهید دستگاه  12دقیقه استراحت کند سپس از آن استفاده کنید .

رسوب زدایی
رسوب کلسیم آب در طوالنی مدت ممکن است بر کیفیت عملکرد دستگاه تاثیر منفی بگذارد  .عملیات رسوب زدایی باید
هر ماه انجام پذیرد .
در صورت دسترسی می توانید از مواد رسوب زدایی  Nespressoاستفاده کنید  KitchenAid .رسوب زدایی خانگی با
استفاده از آب و سرکه را توصیه نمی کند .

9

 . 1دو بسته از مواد رسوب زدایی را داخل مخزن آب ریخته  ،سپس آن را با
آب پر کنید ( تا سطح  ) MAXو مخزن را در جای خود قرار دهید .

 . 2یک ظرف خالی ( با گنجایش  1.1لیتر ) را زیر خروجی اسپرسو قرار دهید .

 . 3برای فعال کردن حالت رسوب زدایی  ،دکمه دم کن را به قسمت چپ ( چپ چپ ) بچرخانید  6 .ثانیه صبر کنید تا
چراغ شروع به چشمک زدن کند .

 . 4سپس کلید انتخاب را به قسمت اول از راست بچرخانید تا چراغ باالی آن شروع به چشمک زدن کند .
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 . 1دکمه ی دم کن را فشار دهید تا فرآیند رسوب زدایی شروع شود .

 . 6پس از اتمام رسوب زدایی  ،مخزن را از آب خالی پر کرده و دوباره تنظیمات باال را انجام دهید .
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عیب یابی

هشدار :
 خطر برق گرفتگی
 از آداپتور استفاده نکنید .


از سیم رابط استفاده نکنید .

 . 1اگر صفحه نشانگر روشن نشود و دستگاه اسپرسو گرم نشود :
 بررسی کنید دو شاخه به پریز متصل باشد .
 اگر متصل بود  ،فیوز را بررسی کنید .

 . 2اگر قهوه از نازل خارج نشد :







مخزن آب ممکن است خالی باشد .
دستگاه ممکن است نیاز به رسوب زدایی داشته باشد .
ظرف ضابعات کپسول ممکن است نیاز به تخلیه داشته باشد  .همچنین :
بررسی کنید کپسول درون دستگاه گیر نکرده باشد .
بررسی کنید کپسول را درست جای گذاری کرده باشید
بررسی کنید  ،دستگیره کامال در حالت افقی و بسته باشد .

* توجه  :اگر آب دم کن تمیز نشود ،به داخل محفظه کپسول جاری شده و وارد آن می شود( .درپوش را بردارید و چک
کنید که آب دم نکشیده هست یا نه )
 .3اگر دانه های قهوه در فنجان موجود باشد :
 ممکن است درب محفظه کپسول زود باز شده است  .پس از دم کشیدن  3 ،ثانیه صبر کنید و سپس درب محفظه
را باز کنید .
 . 4اگر صفحه نمایشگر در حالت های  1تا  6به طور مداوم در هر ثانیه دو بار چشمک می زند :
 به خطای داغ شدن دستگاه اشاره دارد  .چراغ ها تا زمانی که دستگاه به حالت استند بای برسد  ،فلش می زنند .
 . 1اگر صفحه نمایشگر در حالت  1تا  ، 6هر دو ثانیه سه بار به صورت متناوب و هر بار دو چشمک در ثانیه بزند :
 به خطای الکترونیکی اشاره دارد  .اجازه دهید دستگاه به حالت استند بای برسد  ،سپس بررسی کنید پس از فعالیت
مجدد دستگاه این مشکل ادامه دارد یا نه .
در صورتی که هر یک از مشکالت باال را نتوانستید رفع کنید با دفتر خدمات مشتریان تماس حاصل فرمایید .
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