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AR   ماكينة صنع القهوة إسبرسو 
يلصألا ليلدلا ةمجرت

SES 4010SS



- 2 -  06/2020 Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

AR ماكينة صنع القهوة إسبرسو 
تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
 يمكن لألطفال في عمر 8 سنوات فما فوق واألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية أو العقلية أو األشخاص عديمي  	

الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام هذا الجهاز 
بطريقة آمنة ويفهمون أخطاره المحتملة.

 يجب أال يلعب األطفال بهذا الجهاز. كما يجب أال تُجرى عمليات التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم  	
على يد أطفال غير خاضعين للرقابة.

 قبل توصيل الجهاز بمقبس الكهرباء، تأكدي من أن الجهد المصنف على ملصق التصنيف الخاص به يطابق  	
الجهد الكهربائي للمقبس. 

 ال توصلي الجهاز إال بمقبس مؤرض بشكل مناسب. ألسباب تتعلق بالسالمة، ال نوصي باستخدام مهايئات  	
متعددة المقابس أو أسالك تمديد. 

هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي فقط. وغير مخصص لالستعمال في أماكن مثل: 	
–  مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛  

–  غرف االستراحات أو الفنادق ومناطق المعيشة األخرى؛  
–  المزارع؛  

–  فنادق المبيت واإلفطار.  
 ال تضعي الجهاز على عتبات النوافذ أو ألواح تصريف حوض المطبخ أو األسطح غير المستقرة. وضعيه  	

دائًما على سطح يتسم باالستقرار واالستواء والجفاف.
 ال تضعي الجهاز على أو بالقرب من موقد كهربائي أو غازي أو على مقربة من لهب مكشوف. 	
 ال تستخدمي الجهاز في المحيط القريب من حوض االستحمام أو الدش أو حمام السباحة. 	
 ال تستخدمي الجهاز إال لألغراض التي تم تصميمه من أجلها. 	
 ال تستخدمي الجهاز إال بالملحقات األصلية التي جاءت معه. 	
 لضمان دوران الهواء بشكل كافي، يجب الحفاظ على مساحة خالية ال تقل عن 15 سم حول الجهاز وفوقه  	

عند تشغيله.
 ال تستخدمي سوي السطح العلوي للجهاز لألكواب الساخنة. وال تستخدميه كمكان لحفظ األشياء. 	
الماء الساخن أو السوائل األخرى فيه أو تضعي فيه أي  	 المياه بمياه باردة ونظيفة. ال تصبي   املئي خزان 

أدوات ذات صلة.
 قبل تشغيل الجهاز، تحققي مما يلي:  	

–  صينية التنقيط جنبًا إلى جنب مع الصحن مركبان في مكانيهما؛   
–  يتم ملء خزان المياه بكمية كافية من الماء ثم يتم تركيبه بشكل صحيح في مكانه. مستوى المياه ال يتجاوز   

عالمة منسوب المياه.
 قبل البدء في تخمير القهوة، تحققي من أن باب مرشح القهوة متصل بشكل صحيح برأس التخمير. يتم إنشاء  	

الضغط في باب مرشح القهوة أثناء عملية تبخير القهوة، لذلك ال تقومي بتحريكه أثناء التشغيل. وإال، قد يؤدي 
ذلك إلى وضع خطير.

تنبيه:
يمكن لالستخدام غير السليم أن يؤدي إلى وقوع إصابات.
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 عند تشغيل الجهاز، يجب الحرص بشکل خاص لتجنب التندب عن طريق الماء المغلي أو البخار. 	
 افحصي مستوى الماء بشكل منتظم في خزان المياه عند استخدام الجهاز. افحصي مستوى الماء بشكل منتظم  	

في خزان المياه عند استخدام الجهاز. قبل إضافة المياه، قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وافصليه من مقبس الطاقة.
 لحماية المضخة من التلف، يُزّود الجهاز بصمام حراري مدمج من شأنه أن يفصل التعشيق عند تشغيله الماكينة  	

فارغة. وفي حالة حدوث هذه الحالة، افصلي سلك الطاقة من مقبس الطاقة واتركي الجهاز يبرد لمدة 30 دقيقة 
على األقل، بعد ذلك يمكنك االستمرار في استخدامه.

 نتيجة للحرارة المتبقية، تتسم األسطح التي يمكن الوصول إليها في الجهاز بالسخونة أثناء استخدامها وبعد  	
ذلك. ولهذا تجنب لمس األسطح الساخنة. 

 احرصي دائًما على إيقاف تشغيل الجهاز وفصله من مقبس الكهرباء عندما ال يكون قيد االستعمال، وعند  	
تركه من دون رقابة وقبل فكه أو تجميعه وقبل ملء خزان المياه وقبل نقله أو تنظيفه. اتركي الجهاز حتى 
يبرد قبل تنظيفه أو تحريكه. ال تقومي بتحريك الجهاز مع فنجان قهوة على صحن صينية التنقيط أو مع أكواب 

موضوعة على سطح تسخين الكوب. 
 حافظي على الجهاز وملحقاته في حالة نظيفة. قومي بإجراء التنظيف والصيانة وفقًا للتعليمات الواردة في  	

فصل التنظيف والصيانة. وال تغسلي الجهاز أبًدا تحت مياه جاريه وال تغمريه في الماء أو أي سائل آخر.
 تأكدي من عدم مالمسة سلك الطاقة ألي سطح ساخن باإلضافة إلى الحيلولة دون مالمسة قابس الطاقة للماء. 	
 افصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب القابس وال تسحبي سلك الطاقة أبًدا. وإال، قد يؤدي ذلك  	

إلى تلف السلك أو المقبس. 
 في حالة تلف سلك الكهرباء، يجب إصالحه في مركز صيانة معتمد للحيلولة دون تسببه في وضع خطر.  	

يحظر استخدام الجهاز في حالة تلف سلك الطاقة.
 لتجنب خطر اإلصابة بالصدمات الكهربائية، تجنبي إصالح الجهاز أو إجراء أي تعديالت عليه بنفسك. قومي  	

بإجراء جميع اإلصالحات أو التعديالت في مركز صيانة معتمد. أنت تخاطر في حالة العبث بالجهاز بإلغاء 
حقوقك القانونية الناشئة عن األداء غير المرضي أو ضمان الجودة.
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AR ماكينة صنع القهوة إسبرسو 
دليل المستخدم

 يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى لو كنت معتادة بالفعل قبل ذلك على 	 
استخدام أنواع مماثلة من األجهزة. ال تستخدمي الجهاز إال وفقًا للطريقة الموضحة في دليل المستخدم. 
احتفظي بدليل المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة للرجوع إليه في المستقبل. 

 نوصي باالحتفاظ بالعبوة الكرتونية األصلية ومواد التغليف وإيصال االستالم وبيان مسؤولية الموزع 	 
وبطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو األداء غير المرضي. في حالة النقل، 

نوصي بتعبئة الجهاز في الكرتونة األصلية للشركة المصنعة.

وصف الجهاز
A11  صينية تنقيط قابلة للخلع

A12   مقبض االختيار، 3 خيارات 
، ووضع االستعداد    – تخمير القهوة

وتحرير البخار
A13   غالية )غير ظاهرة(

A14  جلبة زبد الحليب قابلة لإلزالة
فوهة البخار الدوارة  A15

A16  مرشح من الفوالذ المقاوم للصدأ لكوب واحد من 
القهوة

A17   مرشح من الفوالذ المقاوم للصدأ الثنين من 
أكواب القهوة

A18   كوب معيار القهوة مزود بسدادة

A1   كوب تسخين الكوب
A2   غطاء مائل ألسفل بمقبض

A3  زر START/STOP )التشغيل/ إيقاف 
التشغيل(

A4   مصباح مؤشر الطاقة
A5   زر تبديل وضع تخمير القهوة وتحرير البخار

A6   مؤشر درجة حرارة ماء تخمير القهوة وتحرير 
البخار

A7   رأس التخمير
A8   باب مرشح القهوة مع صنبور القهوة

A9  خزان مياه قابل لإلزالة سعة 1.5 لتر
A10  صحن قابل لإلزالة

قبل استخدام الجهاز ألول مرة
1.  قومي بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف، والشريط الواقي، والعالمات الترويجية أو البطاقات عن 

الجهاز. 
المياه A9 من الجهاز  2.  ضعي الجهاز فقط على سطح مستٍو وجاف ونظيف. قومي بإخراج خزان 
واشطفيه بالماء النظيف مع إضافة كمية صغيرة من منظف صحون محايد. ثم اشطفي الخزان جيًدا 

باستخدام مياه نظيفة وجففيه بعناية وضعيه مجدًدا في مكانه.
3.  قومي بإخراج صينية التنقيط القابلة لإلزالة .A11 مع الصحن A10، وامسحيها بقطعة قماش مبللة، 

ثم امسحبها لتجف ثم أدخليها مرة أخرى في الجزء السفلي من الجهاز. 
 A16 والمرشحات الفوالذية المقاوم للصدأ A18 وكوب معيار القهوة ،A8 4.  غسل باب مرشح القهوة
وA17 تحت مياه جارية نظيفة مع إضافة منظفات المطبخ. ثم باشري شطفه بمياه نظيفة ثم جففيه 

عبر المسح.
5.  امسحي السطح الخارجي للجهاز بقطعة قماش مبللة قلياًل ثم امسحيه جيًدا لتجفيفه تماًما. 

 A9 6.  قبل تخمير أول كوب من القهوة، املئي الجهاز الفارغ لمدة 60 ثانية تقريبًا، أي مع خزان المياه
المملوء بالماء ولكن من دون القهوة المقشدة في المرشح. سوف ينظف هذا المكونات الداخلية ورأس 
التخمير A7. يجب وضع وعاء كبير بما فيه الكفاية تحت باب مرشح القهوة A8 لتدفق الماء الساخن 

إليه. يتم تقديم تعليمات بدء تشغيل الجهاز في فصل تشغيل الجهاز. 

تشغيل الجهاز

1.  ملء خزان المياه
1.1  امسك خزان المياه A9 بواسطة المقبض A2. قوم برفعه وإزالته من الجزء الخلفي للجهاز. 

1.2  امأله بالماء البارد حتى الحد األقصى لمنسوب المياه، ثم عاود إدخاله في الجهاز مع إمالة الغطاء 
والمقبض إلى أسفل A2. يجب وضع خزان الماء A9 في مكان آمن لكي يتم ضخ المياه منه إلى 

.A13 الغالية

مالحظة: 
الغرفة  مثاليًا في درجة حرارة   A9 المياه  المصبوب في خزان  الماء  يكون  أن  يتعين 
)25 درجة مئوية تقريبًا(. قد تؤثر المياه الباردة للغاية بشكل سلبي على المذاق النهائي 

لمشروب القهوة.

تنبيه:
السعة القصوى لخزان المياه A9 1.5 لتر من الماء. وال تجعلي الماء يفيض منه. 
ال تملئي خزان المياه A9 أبًدا بماء دافئ أو ساخن أو بماء فوار أو بسوائل 

أخرى مثل، الحليب. 
ال تملئي خزان الماء A9 عندما يكون داخل الجهاز. فهناك خطر خروج رذاذ 

من الجهاز أو امتالء خزان المياه.A9 عن آخره.

1.3  ال تتركي أي مياه متبقية في خزان المياه A9 لفترة أطول من يوم واحد. للحصول على قهوة طازجة 
جيدة التخمير، فمن الضروري استخدام مياه عذبة. وبخالف ذلك، قد يتأثر مذاق المشروب الناتج 

بشكل سلبي.

2.  تشغيل الجهاز 
2.1  قومي بتوصيل قابس سلك الطاقة بمقبس الطاقة. تأكدي من أن خزان الماء A9 مملوء بالماء العذب، 
 A12 في مكانهما المخصص ومن ضبط المقبض A10 والصحن A11 ومن تثيبت صينية التنقيط

على موضع وضع االستعداد.
2.2  لتشغيل الجهاز، اضغطي على الزر A3. سوف يعمل ضوء A4 مؤشر الطاقة.

3.  تسخين الجهاز واألكواب
3.1  إن إعداد كوب من قهوة اإلسبرسو الجيدة يتطلب أن يكون الجهاز أو باب مرشح القهوة A7، أو 

المرشح A16 أو A17 واألكواب ساخنة إلى درجة الحرارة. ويتم ذلك بالطريقة التالية.
3.2  ضعي أكواب القهوة الفارغة مقلوبة على السطح A1 واسمحي لها بأن تسخن.

 A16 مضغوط في الموضع المخصص لوضع تخمير القهوة. اختر المرشح A5 3.3  تأكدي من أن الزر
أو A17 ثم أدخله في باب المرشح A8 لكي ينزلق بشكل آمن على طول المدخل الكامل في باب 
المرشح A8 تحت رأس التخمير A7 بحيث يشير المقبض إلى اليسار. هناك عالمة »ادخل« على 
 ،A7 في رأس التخمير A8 موسومة على اللوحة األمامية للجهاز. إلحكام باب مرشح القهوة في

قومي بتدوير المقبض نحو اليمين إلى الوضع »قفل«.
3.4  انتظري حتى يضيء المؤشر A6 . وحينها تكون قد انتهت عملة التسخين.

4.  تخمر القهوة
4.1  قومي بإزالة باب المرشح A8 من الجهاز وضعيه على سطح مستٍو ثم صبي كمية مناسبة من القهوة 
المستوى  المعيار وحيد  A16 كوب  القهوة  يمتلئ مرشح كوب واحد من  المرشح.  المطحونة في 
A18 من القهوة. يتم ملء مرشح القهوة الكوبين A17 بضعف كمية القهوة. يعادل كوب المعيار 
وحيد المستوى A18 7 جم من القهوة المطحونة. انشري القهوة بالتساوي داخل المرشح وقومي 

.A18 بحشوها بلطف في النهاية المسطحة لكوب المعيار
4.2  قومي بتنظيف بقايا القهوة المطحونة تماًما من حواف المرشح A16 أو A17. ادخلي باب المرشح 
A8 تحت رأس التخمير A7 بحيث يتجه المقبض نحو اليسار. هذا الوضع موسوم بعالمة »ادخل« 
على اللوحة األمامية للجهاز. إلحكام باب مرشح القهوة في A8 في رأس التخمير A7، قومي بتدوير 

المقبض نحو اليمين على الوضع »قفل«.
4.3  ضعي كوب واحد أو كوبين من األكواب الساخنة أسفل باب مرشح القهوة A8. تأكدي من أن األكواب 

أسفل الصنبور. 
4.4  تعيين المقبض A12 في وضع تخمير القهوة. في غضون لحظات قليلة، سوف تبدأ القهوة بالتدفق 

في األكواب.

مالحظة: 
قد يتوقف المؤشر A6 أثناء استخراج القهوة. وهذا يشير إلى انخفاض في درجة حرارة 
الماء في الغالية A13. سوف يضيء المؤشر A6 بمجرد تسخين A13 المياه على 

درجة الحرارة المثالية لتخمير القهوة.

  فور وضع الكمية المطلوبة من القهوة في الكوب، قم بتعيين المقبض A12 على وضع االستعداد. 
يكمل هذا عملية استخراج القهوة. وينبغي أن يكون وقت استخالص مشروب القهوة بين 20 و30 

ثانية، وينبغي أن يكون بكمية من 20 إلى 30 مل تقريبًا. 

ملحوظة
تأكد من أن الزر A5 في وضع تحضير القهوة. إذا تم ضبط الزر A5 على وضع تحرير 

البخار، فلن تقوم آلة اإلسبريسو بتوزيع القهوة.

4.5  إذا لم تقومي بملء المرشح بالقهوة المطحونة، فقد تقومي ببساطة بصب الماء الساخن، على سبيل 
المثال للشاي والشوكوالتة الساخنة، وما إلى ذلك.

4.6  قبل البدء في تخمير كوب آخر من القهوة، قومي أوالً بإزالة القهوة المستهلكة، ونظفي المرشح وفقا 
للتعليمات الواردة في فصل الصيانة والتنظيف وصبي الماء من صينية التنقيط A11. عند إعادة 

صينية التنقيط A11 إلى مكانها، قومي بدفعها على طول الطريق تجاه الجدار الخلفي للجهاز.

تنبيه:
التعامل معها،  تكون ساخنة. عند   A11 التنقيط  الموجودة في صينية  المياه 

أعطها ُجل اهتمامك.
أثناء التشغيل، تحققي بانتظام من مستوى المياه في خزان المياه A9 وتأكدي 

من أنها ليست تحت عالمة الحد األدنى لمستوى الماء.

5.  استخدام فوهة زبد الحليب والماء الساخن
5.1  احضري بعًضا من حليب نصف دسم أو حليب كامل الدسم والوعاء الذي ستضعين فيه زبد الحليب. 
أثناء عملية مزج الحليب، يتم تمديد حجمه ومن ثم يمكنك ملء الوعاء لما ال يزيد عن 3/1 سعته 

االستيعابية. 
5.2  اضبطي الفوهة A15 على الوضع الذي تكون فيه عملية مزج الحليب مريحة.

A5 وانتظري حتى  الزر  A12 علی وضع االستعداد. اضغطي على  المقبض  تعيين  5.3  تأکدي من 
يضيء المؤشر A6. هذا يشير إلى أن الماء في الغالية A13 قد وصل إلى درجة الحرارة المثلى 

لتوليد البخار. تكون درجة الحرارة هذه أعلى من تخمير القهوة.
5.4  ضعي الوعاء مع الحليب تحت الفوهة A15. قومي بغمر الفوهة A15 فقط تحت سطح الحليب 
واضبطي المقبض A12 على وضع تحرير البخار. سوف تبدأ الفوهة A15 في تحرير البخار. 
في البداية قد يتم تحرير كمية صغيرة من الماء الساخن. امسكي الحاوية مائلة قليالً لضمان استمرار 
غمر الفوهة A15 تحت سطح الحليب. سيتم تدوير الحليب في الحاوية، كما سترتفع درجة حرارته 
ويزداد حجمه. وسوف يبدأ زبد الحليب في التشكل على سطح الحليب. عندما يسخن الجزء السفلي 
من الوعاء لدرجة أنه يصعب لمسه، فأوقف تزبيد الحليب عن طريق لف المقبض A12 إلى وضع 
االستعداد. عندما يتم إيقاف البخار، قومي بإزالة الوعاء. باستخدام حركة دوامة، اخفقي الزبد في 

الحليب الساخن.

تنبيه:
يجب أن تظل الفوهة A15 مغمورة أثناء عملية التزبيد كاملة. وإال فقد يتدفق 

الحليب الساخن.

5.5  صبي الحليب المغطى بالزبد في القهوة الطازجة المتخمرة ثم استخدمي ملعقة إلضافة زبد الحليب. 
دافئ  حليب  الكابتشينو هي ⅓اسبريسو، و⅓  قهوة  بها إلعداد  الموصى  والقهوة  الحليب  نسبة 
و⅓ حليب بالزبد. لتحضير قهوة التيه، استخدمي ⅓ اسبريسو، و⅓ حليب دافئ وحوالي 1 سم من 

زبد الحليب.
للشاي  المياه  لتسخين  A15 في  ذاتها  بالطريقة  الفوهة  استخدام  يتم  ،قد   A14 الجلبة  إزالة  5.6  بعد 
والشيكوالته الساخنة وما إلى ذلك. عند تسخين المياه قم بغمر الفوهة A15 5 سم على األقل تحت 

منسوب المياه.
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5.7  بعد استخدام وظيفة تحرير البخار الساخن، فمن الضروري تصريف الماء المتبقي من الغالية A13؛ 
وسوف يحول هذا دون تبخير القهوة المتخمرة بعد ذلك بفعل الماء الساخن للغاية. اضغطي على 
الزر A5 لوضع القهوة المتخمرة، تحت باب مرشح القهوة A8، ثم ضعي أحد األكواب التي سيتم 
تصريف المياه الساخنة بها، ثم قومي بتعيين المقبض A12 على وضع تخمير القهوة. انتظري حتى 
ينطفئ A6 المؤشر . بعد ذلك قومي بتعيين المقبض A12 في وضع تخمير القهوة. سوف تعمل 
الغالية A13 على تسخين الدفعة الجديدة من الماء لتصل إلى درجة حرارة المثلى لتخمير القهوة. 

وتتم اإلشارة إلى ذلك عن طريق المؤشر A6 الذي يضيء.
5.8  عند االنتهاء من استخدامه، قومي بتنظيف الفوهة A15 والجلبة A14 وفقا للتعليمات الواردة في 

فصل التنظيف والصيانة. 

6.  إيقاف تشغيل الجهاز
6.1  عند االنتهاء من استخدام الجهاز، قومي بإيقاف تشغيله عن طريق الضغط على الزر A3 لمدة 

3 ثوان.

مالحظة: 
سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 25 دقيقة من عدم النشاط أو عندما تعمل المضخة 

بدون توقف لمدة 3 دقائق في وضع تخمير القهوة.

المبادئ التوجيهية والتوصيات األساسية للحصول على تخمير قهوة جيد
المتسخة سلبًا على 	  تؤثر األجهزة  أن  يمكن  إسبريسو  قهوة  ماكينة  القهوة في  بتخمير  دائًما   قومي 

مذاق مشروب القهوة. توجد تعليمات تنظيف وإزالة الرواسب الكلسية في فصل التنظيف والصيانة. 
 للحصول على قهوة جيدة التخمير، فمن الضروري استخدام مياه شرب عذبة. ال تستخدمي الماء الدافئ 	 

أو الساخن أو المقطر أو المعدني أو الفوار. ال تترك الماء في خزان المياه A9 ألكثر من يوم واحد. 
 خمري القهوة من بن مطحون معدة لماكينات القهوة اسبريسو أو باستخدام حبوب بن مطحونة طازجة. 	 

عند استخدام حبوب البن المطحونة، من األهمية بمكان أن تضبط نعومة الطحن بشكل صحيح. يتعين 
طحن حبوب البن لكي تصبح ناعمة القوام ال لتكون ناعمة للغاية. إذا كان البن المطحون مثل الدقيق 
الناعم عندما يخلط بين األصابع، فسوف يتم تخمير القهوة لفترة طويلة للغاية وتكون المشروبات 
الناتجة داكنة للغاية ومريرة، أو قد ينسد المرشح. إذا كانت حبوب البن المطحنة خشنة جًدا، فإن 

عملية تخمير ستكون سريعة للغاية وسوف تكون للمشروبات الناتجة طعم مائي ورائحة طرية. 
إننا نوصي 	  العبوة.  المدون على  التحميص  لتاريخ  وفقًا  أمور أخرى  بين  البن، من   اختر حبوب 

باستهالك البن المطحون طازجاً خالل 3 أسابيع من تاريخ التحميص. لتقليل وقت التخزين، قومي 
بشراء حبوب البن في عبوات أصغر. قومي بتخزين حبوب البن في مكان بارد ومظلم وجاف، بحيث 

يكون مثاليًا في وعاء محكم الغلق.
 عند استخدام البن المطحون، قومي بتخزينه في وعاء مغلق، في ظروف جافة وباردة. ال تضعيها 	 

في الثالجة أو الفريزر. استهلكي العبوة في غضون أسبوع من فتحها.

التنظيف والصيانة
الطاقة 	  مقبس  ثواٍن، وافصليه من  لمدة 3   A3 الزر  بالضغط على  قومي  الجهاز،  تنظيف   قبل 

واتركيه ليبرد. 
 للتنظيف، ال تستخدمي مواد تنظيف ومذيبات ذات تأثير کاشط، وما إلی ذلك ألنه قد تتلف الجهاز. 	 

ليس هناك في هذا الجهاز ما هو مخصص للغسل في غسالة الصحون.

تنظيف المرشحات، وباب مرشح القهوة ورأس التخمير
 قومي بتحرير باب مرشح القهوة A8 عن طريق لف المقبض إلى اليسار. قومي بإزالته من رأس 	 

التخمير A7 وانقليها فوق صندوق قمامة. قومي بلف باب مرشح القهوة A8 حتى يتجه المرشح 
المطحون.  البن  استخدمي ملعقة صغيرة إلزالة  المستهلكة ألسفل.  القهوة  نقاط  الذي يحتوي على 
تجنبي مالمسة سطح المرشح أو باب مرشح القهوة A8 ألنها قد ال تزال محتفظة بالسخونة. قبل 
إزالة المرشح من باب مرشح القهوة A8، قومي تبريده تحت الماء الجاري البارد. ثم باشري شطف 

المرشح وباب مرشح القهوة A8 تحت مياه جارية نظيفة وجففيها جيًدا. 
 إذا كنت تستخدمين بنًا مطحونًا بشكل ناعم للغاية، فقد تنسد الثقوب في المرشح. ولتنظيفها، قومي 	 

باستخدام إبرة رفيعة.
 قومي بإزالة البن المطحون من رأس التخمير A7 باستخدام قماشة مسح مبللة. 	 

تنبيه:
تبقى رأس التخمير A7 ساخنة بعد االستخدام بسبب الحرارة المتبقية. اتركي 

الغالية حتى تنخفض درجة حرارتها قبل تنظيفها.

تنظيف صينية التنقيط
 يتعين تفريغ صينية التنقيط A11 وغسلها في كل مرة يتم فيها استخدام الجهاز.	 
 قومي أوالً بإزالة الصحن A10 من صينية التنقيط A11 ثم قومي بإزالة الماء. قومي بغسل صينية 	 

التنقيط A11 والمبشرة A10 واغسليها في ماء دافئ باستخدام منظفات مطبخ محايدة. بعد ذلك اشطفي 
كال الجزئين تحت المياه الجارية وامسحيها بقماشة جافة ثم أعيديها إلى مكانها.

تنظيف الفوهة ومرفق زبد الحليب
 من الضروري لتنظيف الفوهة A15 بدقة والجلبة A14 بعد كل استخدام.	 
 اخلعي الجلبة A14، واشطفيها تحت ماء جاري ساخن وامسحيها لتجف. 	 
 قومي بتنظيف الفوهة A15 بدقة باستخدام قطعة قماش مبللة. في حالة وجود بقايا حليب مجفف 	 

على الفوهة A15، قومي بغمرها في وعاء يحتوي على ماء ساخن للسماح لها باالمتصاص بعيًدا. 
إذا سدت بقايا الحليب المجفف منفذ عادم البخار، فقومي بتنظيفه باستخدام إبرة. وفي النهاية، قومي 

.A14 باستخدام قماشة مبللة، وقومي بمسحها وتركيبها لتجف على الجلبة A15 بتنظيف الفوهة

تنظيف الهيكل الخارجي
 امسحي السطح الخارجي للجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة قلياًل ثم امسحيه لتجفيفه. 	 

إزالة الرواسب الكلسية
 من الضروري إزالة الرواسب الكلسية بانتظام من الجهاز. فقد تؤثر الرواسب الكلسية سلبًا على 	 

نوعية القهوة المخمرة وعمر الجهاز.

في حالة االستخدام اليومي للجهاز، أوصينا بإزالة الودائع الكلسية:	 
مرة واحدة في الشهر في المناطق ذات الماء العسر والعسير للغاية.   –  

مرة واحدة كل شهرين إلى ثالثة أشهر في المناطق ذات الماء اليسير والمتوسط.   –  
 إلزالة الرواسب الكلسية، نستخدم محلول 8٪ من الخل األبيض والماء )نسبة التخفيف الموصى 	 

بها من 1: 2(. وبدالً من محلول الماء والخل، من الممكن استخدام حامض الستريك أو مزيل رواسب 
كلسية مخصص للماكينات من نوع قهوة اإلسبرسو. إن الجرعة الموصى بها لحامض الستريك هي 2 
ملعقة صغيرة لكل 0.5 لتر من الماء. جرعة مزيل الرواسب الكلسية وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

 امأل خزان المياه A9 بالمحلول على طول الطريق حتى الوصول خط مستوى الحد األقصى. قومي 	 
بتوصيل الجهاز بمقبس الكهرباء. قومي بإرفاق باب مرشح القهوة A8 برأس التخمير A7. ضعي 
وعاء كبير بما فيه الكفاية تحت رأس التخمير A7 والفوهة A15. اسمحي لغالبية المحلول أن يتدفق 

 .A15 واجعلي الباقي يتدفق من خالل الفوهة A7. من خالل رأس التخمير
 بعد استخدام المحلول، قومي بشطف خزان المياه A9 باستخدام مياه نظيفة واسمحي للمياه النظيفة 	 

تتدفق من خالل الجهاز 1× إلى 2×.

تنبيه:
ال تنسى التحقق بانتظام من منسوب المياه في خزان المياه A9 وفي صينية 

.A11 التنقيط

المواصفات الفنية
نطاق الجهد الُمقّدر........................................................................ 220–240 فولت 
........................................................................................50 هرتز التردد المقدر 
........................................................................ 1،050 واط الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة
.............................................................................. 75 ديسيبل )أ( مستوى الضجيج 

إن مستوى الضجيج المسموح به لهذا الجهاز هو 75 ديسيبل )أ(، وهو يمثل المستوى أ من طاقة الصوت 
.pW 1 مقارنة بطاقة الصوت المرجعية

ونحن نحتفظ بحقنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة
يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات األصلية أنه ال يصح التخلص من 
المنتجات اإللكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. لكي تتخلص من هذه 
األجهزة أو تجدديها أو تعيدي تدويرها بشكل صحيح، يجب أن تسلميها إلى نقاط التجميع 
المحددة. أو بدالً من ذلك، يمكنك في بعض دول االتحاد األوروبي أو الدول األوروبية 
األخرى إرجاع أجهزتك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات 

الجديدة المعادلة.
فسوف يساعد التخلص الصحيح لهذه األجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة 
وكذلك في الوقاية من اآلثار السلبية المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة، والتي يمكن 
أن تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو منشأة التجميع 

لالطالع على مزيٍد من التفاصيل.
وفقًا للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

بالنسبة للكيانات التجارية في دول االتحاد األوروبي
إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، يرجى مراجعة تاجر التجزئة أو المورد الذي تتبعين 

له من أجل الحصول على المعلومات الالزمة.
التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج االتحاد األوروبي

هذا الرمز صالح في االتحاد األوروبي. إذا أردِت التخلص من هذا المنتج، عودي إلى المجلس المحلي 
أو تاجر التجزئة الذي تتبعين له للحصول على المعلومات الالزمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

يستوفي هذا المنتج جميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية المعنية به.


