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  :نكات مهم ايمني 
  

. در هنگام استفاده از لوازم برقـي ، احتيـاط هـاي اوليـه بايـستي رعايـت شـود                   
  .بعضي از اين موارد بشرح ذيل ميباشد

  . دستور العمل را بد قت مطالعه فرماييد-1
 بمنطور جلو گيري از شوك الكتريكي از وارد نمودن بد نه و يا سيم دستگاه                -2

  .  مايع ديگر خود داري فرماييددرون آب يا هر نوع
 نظارت مستمر در هنگـام كـار بـا حـضور كودكـان الزم و ضـروري اسـت                    -3
  .كودكان مجاز به روشن كردن دستگاه نمي باشند.

  . در هنگام تميز كردن يا عدم استفاده از دستگاه آنرا از برق بكشيد -4
ريـز منـزل    دقت نماييد ولتـاژ ذكـر شـده روي دسـتگاه بـا ولتـاژ خروجـي پ            -5

  .همخواني داشته باشد
 از آويخته شدن سيم دستگاه از لبه هاي تيز و يا تماس بـا سـطوح داغ جلـو                    -6

  .گيري نماييد
  . استفاده از لوازم جانبي توصيه نميشود-7
  . از اين دستگاه بجز موارد ذكر شده استفاده ننماييد-8
ايـن  . ماييـد  در هنگام روشن بودن قهـوه جـوش آنـرا بـه حـال خـود رهـا نن                   -9

  .دستگاه نبايستي توسط كودكان بكار برده شود
  . دقت نماييد از بخار حاصله دچار سوختگي نشويد-10
  . در صورتيكه دستگاه به برق وصل ميباشد آنرا به حال خود رها نكنيد-11
 از دست زدن به سطوح دستگاه خود داري نماييد ، هميشه از دستگيره هـا                -12

  .استفاده كنيد
  . قهوه جوش بدون وجود آب استفاده نكنيد از-13
 هيچ نوع دستگاهي را كه سيم برق يا دوشاخ  آن آسيب ديـده يـادر حالـت                   -14

در صـورت آسـيب ديـدگي    . غير معمول ميباشد را مورد استفاده قـرار    ندهيـد           

سيم اصلي ، بايستي توسـط نماينـدگي شـركت و يـا افـراد متخـصص تعـويض                   
  .گردد

از اسـتفاده   .   مـشاهده گرديـد  قـوري  گونه تركي در روي  در صورتيكه هر -15
 دقـت الزم را بكـار بريـد زيـرا ظـرف             قوري  در جابجايي   . آن خود داري نماييد     
  .مذكور شكننده است

  . از دستگاه روي سطوح صاف و مسطح استفاده نماييد-16
  .   را بصورت خالي روي دستگاه قرار ندهيدقوري  دقت نماييد -17
  .ن دستگاه در خارج از منزل استفاده ننماييد از اي-18
  . اين دستور العمل را جهت مراجعات بعدي نگهداري نماييد-19
  

  فقط جهت مصرف خانگي                          
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  :قبل ازاستفاده براي اولين بار
 قبل از ريختن قهوه ابتدا آب راتا      . جانبي كامل و سالم باشد    بررسي نماييد كه لوازم     

. حد اكثر مقدار عالمت گذاري شده در دستگاه ريخته و حداقل دوبار آنرا بجوشانيد             
  .قوري ودرب آن و قيف و فيلتر دستگاه  را بطور كامل با آب گرم بشوييد

  
  :دستور العمل مصرف 

   تهيه سريع قهوه -1
را باز كـرده وبـا اسـتفاده از درجـه بنـدي روي قـوري                   در پوش قهوه جوش        -*

  .مقدار كافي آب درون دستگاه بريزيد
   قيف را در محل خود قرار داده ، سپس فيلتر مربوطه را بطور صـحيح  درون       -* 

  . آن قرار دهيد
معموأل يك فنجان قهوه يك قاشق غذا       .   قهوه آسياب شده را درون فيلتر بريزيد         -*

  .ولي   ميتوانيد  بر اساس ذايقه خود مقدار آنرا تغير دهيد. داردخوري قهوه الزم 
  .    قوري قهوه جوش را بصورت عمودي در روي صفحه داغ قرار دهيد-*
 "12,00" اعـداد   LCDصفحه نمايشگر.   سيم برق دستگاه را به برق وصل كنيد-*

  .را نشان ميدهد
دسـتگاه  .  روشـن ميـشود  RUNچراغ قرمز   .   كليد خاموش روشن را فشار دهيد        -*

  .شروع بكار ميكند
  :       توجه 

ساخت قهوه  . حال ميتوانيد قوري قهوه جوش را برداشته و قهوه را سرو كنيد            •
  .بطور اتوماتيك قطع ميشود

  . ثانيه بيشتر طول نخواهدكشيد30      اين امربيش از 
اشـته و قهـوه را      بعد از يك دقيقه از توقف چكيدن قهوه ميتوانيد قـوري را برد              -* 

  .سرونماييد

 درب قهوه جوش

 فيلتر

 قيف

 نمايشگر زرد

 كفه درب قوري
   گرم نگهدارنده 

 قاشق مدرج

 قوري
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 نمايشگر قرمز

 صفحه كنترل 



  

  

  : توجه      
مقدار قهوه ايكه دريافت ميكنيد از مقدار آبي كه درون قهـوه جـوش ريختـه ايـد                      

بهتـر اسـت    . كمتر است چرا كه مقداري آب توسط   قهوه آسياب شده جذب ميگردد             
د اين كار    از سر      . از نظر ايمني در هنگام ريختن قهوه دهانه قوري را پوشش دهيد           

  . شدن قهوه نيز جلو گيري ميكند
  . در هنگامي كه از قهوه جوش استفاده نمي شود بهتر است آنرا از برق بكشيد-* 

هنگام سرو قهوه دقت كافي بعمل آوريد زيرا  بخار قهـوه پـس از آمـاده شـد ن                 در  
  .بسيار داغ ميباشد

  
 :عملكرد شروع اتوماتيك

 
ه شروع بكار كند ، فـرض كنيـد االن          در صورتيكه نمي خواهيد قهوه جوش بالفاصل      

 بعـد از    1,0 دقيقه صبح ميباشد و مي خواهيـد كـه دسـتگاه در سـاعت                8,10ساعت  
ظهر شروع بكار كند ، جهت انجام اين كار بـصورت اتوماتيـك پـنج مرحلـه زيـر را                     

  .انجام دهيد
  
  را نشان  ”CLOCK“عبارت LCD را فشار داده ، نمايشگر ”PROG“ كليد -1

  .ميدهد 
 ) 1شكل (  تنظيم نماييد MIN وHOURزمان جاري رابا فشار دادن 

 ساعته در نظر گرفته شده ، لذا زمان مورد نظر را با 24گردش زماني : توجه 
 .      پشت سر هم انجام دهيد”MIN” و“ ”HOURفشار دادن

  را   “ ”TIMER عبـارت  ”LCD” را فشار دهيـد ، نمايـشگر       ”PROG“ مجددأ دكمه    -2
  ”MIN”  و  ”HOUR”سـپس زمـان تنظـيم اتوماتيـك را بـا فـشار دادن             . نشان ميدهد 
  ).2شكل .(تنظيم كنيد 

                          
  
.   روشـن ميـشود       ”AUTO” را دوبار فشار دهيد ،چراغ سـبز       ”ON/OFF“  دكمه    -3

اتيـك  زمان شـروع اتوم .       زمان جاري را نشان ميدهد       ”LCD”بعد ازمدتي نشانگر  
  . مشاهده نماييد”PROG“را ميتوانيد با فشار دادن 

.  حذف نماييد”ON/OFF“ زمان شروع اتوماتيك را ميتوانيد با فشار دادن :توجه 
در صورتيكه در نظر داشته باشيد زمان شروع اتوماتيك را تغيير دهيد ، تنها 

  . را مجددأ تكرار كنيد3تا1مراحل 
ــاعت  ــب   1,00درس ــراغ س ــر چ ــد از ظه ــشود ”AUTO”ز بع ــاموش مي ــراغ . خ و چ

پـس از جـوش   .دستگاه بطور اتوماتيك روشن ميشود .  روشن ميگردد ”RUN“قرمز
زمانيكـه قهـوه جـوش      . آمدن آب ميتوانيد قوري را در محل گرم مناسبي قرار دهيد          

در صـورت عـدم اسـتفاده از دسـتگاه          . روشن ميباشد قهوه ميتواند گرم باقي بماند      
 .  هوه جوش بصورت اتوماتيك خاموش ميشودبراي دو ساعت ممتد ، ق
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  :تميز كردن و نگهداري دستگاه
جهـت  . دقت نماييـد در زمـان تميـز كـردن دسـتگاه آنـرا از بـرق بكـشيد                 : احتياط

 درون آب يا هر نوع مايع       اجلوگيري از شوك الكتريكي هرگز سيم يا بدنه دستگاه ر         
طمـئن شـويد كـه دسـتگاه را از بـرق            ديگر فرو نبريد ، بعد از هر بار استفاده ابتدا م          

  .كشيده ايد
 پس از هر بار استفاده قيف، فيلتر ، قوري ودر ان را در آب گرم همراه بـا مـواد                   -1

  .شوينده تميز شستشو دهيد
  . سطح خارجي دستگاه را با پارچه نم دار تميز نماييد-2
گاه نفوذ ممكن است قطرات آب در باالي فيلتر جمع گردد و به قسمت داخلي دست       -3

كند ، جهت كنترل اين امر پس از هر بـار اسـتفاده بـا پارچـه اطـراف فيلتـر را تميـز                        
  .نماييد

 محل گرم نگهدارنـده را بـا پارچـه نـم دار تميـز نماييـد، هرگـز ازمـواد سـاينده                   -4
  .استفاده نكنيد

  :تميز كردن رسوبات معدني
ميـزان  ( مم پر كنيد     منبع قهوه جوش را با آب و مواد رسوب گير تا سطح ماكزي             -1

از مـواد معمـول رسـوبگير موجـود ميتوانيـد           ) .  اسـت  4:1اب نسبت به رسوب گير      
استفاده كنيد، ميتوانيد از اسيد سيتريك بجـاي رسـوب گيـر اسـتفاده كنيـد ، نـسبت          

  . است 3:100اسيد سيتريك با آب 
  
 بـا    قوري را در محل گرم نگهدارنده به نحوي قرار دهيد كه خط مركزي قـوري               -2

  .سبد مخصوص دم كردن قهوه در يك راستا قرار داده شده باشد
پـس از مـدتي     .   روشـن ميـشود     RUN را فشار دهيد ،چـراغ قرمـز       ON/OFF كليد -3

  .قطرات آب بطور اتوماتيك  شروع به ريختن ميكند
  .  پس از پر شدن يك فنجان آب دستگاه را خاموش نماييد-4

 را  3تـا 1و مجـددأ مراحـل      .ال خود رها كنيـد     دقيقه به ح   15 محلول را بري مدت      -5
  .تكرار كنيد

  .  دستگاه را روشن كرده و تمام اب موجود در مخزن دستگاه را تخليه كنيد-6
  . دستگاه را  حد اقل با سه بارتكرار اين روش كامال شستشو دهيد-7

  :نكاتي در خصوص تهيه قهوه اي خوشمزه
ضروريت تهيه قهوه اي خوشمزه  هميشه  داشتن قهوه جوشي  تميز يكي از -1

دستگاه را به همان ترتيبي كه در خصوص نگاهداري وتميز كردن دستگاه . است
پيوسته از آب سرد در قهوه جوش استفاده .ذكر شد هميشه تميزنگهداري فرماييد

  . نماييد
پس از باز كـردن قـوطي در        . قهوه آسياب شده را در جاي خنك نگهداري نماييد         -2

تفاده از آن مجددأ در آن را محكم بسته وبراي اينكه بـصورت تـازه               بست قهوه واس  
  .باقي بماند آنرا در يخچال نگهداري نماييد

 جهت استفاده از نهايت مزه قهوه هميشه به مقـدار مـورد نيازقبـل از دم كـردن                   -3
  .آنرا آسياب نماييد

ر باعث از بين    چرا كه اين ام   .  از قهوه آسياب شده براي بار دوم استفاده ننماييد         -4
گـرم كـردن مجـدد قهـوه بـه هـيچ عنـوان توصـيه                . رفتن مزه كامل قهوه مي شـود      

  .زيرا مزه واقعي قهوه پس از دم كردن آن براي اولين باربدست مي آيد. نميشود
 دم كشيدن زياد ازحد قهوه باعث بوجود آمدن قطرات روغن در سطح قهـوه دم                -5

از خروج روغن از قهـوه سـياه آسـياب    اين قطرات روغن ناشي   .كشيده شده ميشود  
  .لذا هميشه قهوه جوش را كامال تميز نگهداريد.شده ميباشد

 روغني شدن قهوه ممكن است  بعلت استفاده زياد و مكرر از قهـوه سـرخ شـده              -6
  .باشد 

جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست پيوسته درخصوص دور ريختن مواد غير            
  .    ل آوريدقابل استفاده دقت الزم را بعم

٧   page 7          ٨   page 8          


