












































































































































































































بخصوص هذا الكتّيب
عىل الرغم من أن األجهزة مصنوعة حسب املقاييس املحددة من قبل مجموعة الدول األوروبية، ومحميّة يف جميع 

األجزاء التي ممكن أن تشكل مصدر للخطر، يجب قراءة هذه التنبيهات بحرص واستعامل الجهاز فقط للغرض الذي 
صنع من أجله، ملنع وقوع الحوادث واألرضار. احتفظ بهذا الكتيّب لالطالع عليه يف املستقبل وعند الحاجة. أرفق هذه 

التعليامت مع الجهاز يف حالة بيعه أو إهدائه للغري.
املعلومات الواردة يف هذا الكتيّب، مميزة بالرموز التالية:

 خطر عىل األطفال

 خطر بسبب الكهرباء

 أخطار تعود ألسباب أخرى

 تنبيهات تتعلق باالحرتاق

 تنبيهات – أرضار مادية

الغرض من الجهاز
 ميكنكم استعامل الجهاز إلعداد القهوة. تم تصميم هذا الجهاز فقط لالستعامل الخاص، وبالتايل فهو غري مناسب 

لالستعامل التجاري أو الصناعي. ال يتحمل الصانع أي مسئولية عن األرضار الناتجة عن استعامل الجهاز بطريقة غري 
الئقة. زيادة عىل ذلك، يؤدي االستعامل الغري الئق للجهاز إىل إبطال شهادة الضامن، مهام كانت صيغتها.

األخطار القامئة
املواصفات اإلنشائية للجهاز الذي يشكل موضوع هذه النرشة، ال تسمح بحامية املستخدم من إمكانية مالمسة الرشق 

املفاجئ للبخار أو املاء الحاّر.

تنبيه!
 خطر احرتاق ناتج عن الرشق املفاجئ للامء الحار أو القهوة.  ال تفتح الغطاء أثناء خروج القهوة.

تنبيهات األمان
.اقرأ بحرص التعليامت قبل االستعامل

• هذا الجهاز مصمم فقط لالستعامل املنزيل، وبالتايل يجب عدم استعامله ألغراض تجارية أو صناعية.
• ال تتحمل الرشكة املصنعة أي مسئولية عن األرضار الناتجة عن استعامل الجهاز بشكل خاطئ أو ألغراض مختلفة عن 

األغراض املبينة يف هذا الكتيب.
• ينصح االحتفاظ مبواد التغليف األصلية، ألن الصيانة املجانية ال تتضمن العطب الناتج عن تغليف املنتج مبواد غري 

الئقة أثناء نقله إىل مركز الصيانة املرّخص.
باملواد  واملتعلقة   2004/10/27 بتاريخ  الصادرة   2004/1935 رقم  األوروبية  الدول  مجموعة  لنظم  مطابق  • الجهاز 

املالمسة لألغذية.

 خطر عىل األطفال
• ميكن استعامل الجهاز من قبل األطفال الذين تزيد أعامرهم عن 8 سنوات، رشيطة أن يتم مراقبتهم من قبل الشخص 

املسؤول عنهم أو إذا تم تعليمهم عىل استعامل الجهاز بشكل آمن وأدركوا األخطار املعرضني لها أثناء االستعامل.
• أعامل التنظيف والصيانة التي تأيت ضمن مهام املستخدم، يجب أن ال يقوم بها أوالد تقل أعامرهم عن 8 سنوات، 

ورشيطة أن يتم مراقبتهم من قبل الشخص املسؤول عنهم. يجب عدم السامح لألطفال باللعب يف الجهاز.
• يجب حفظ الجهاز والكبل الكهربايئ بعيداً عن األطفال الذين تقل أعامرهم عن 8 سنوات.



• ال ترتك الكبل متدّيل يف مكان ميكن الوصول إليه من قبل األطفال.
• ال ترتك مواد التغليف يف متناول األطفال، ألنها تشكل مصدر خطر عليهم.

• عند التخلص من هذا الجهاز بشكل نهايئ، يجب العمل عىل منع استعامله من خالل قص كبل التغذية الكهربائية. 
زيادة عىل ذلك، يجب اتخاذ التدابري الالزمة، بحيث ال تشكل بعض أجزاء من الجهاز خطر عىل األطفال يف حالة اللعب 

به.

 خطر بسبب الكهرباء
• ميكن استعامل الجهاز من قبل األشخاص تالذين ال ميلكون كامل قواهم الفيزيائية أو الحّسية أو العقلية، رشييطة أن 
يتم مراقبتهم من قبل الشخص املسؤول عنهم أو إذا تم تعليمهم عىل استعامل الجهاز بشكل آمن وأدركوا األخطار 

املعرضني لها أثناء االستعامل.
• قبل توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية، تحقق من أن الفلطيّة املبينة عىل بطاقة املعلومات التي تجدها أسفل املاكينة 

مطابقة لفلطيّة الشبكة الكهربائية.
• استعامل الوصالت الكهربائية الغري مّرخصة من قبل الرشكة الصانعة، ممكن أن يؤدي  إىل وقوع أرضار وحوادث.

• أفصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية قبل تعبئة الخزان باملاء.
• يف حالة تلف الكبل الكهربايئ، يجب استبداله من قبل الرشكة الصانعة أو من قبل قسم الصيانة الفنية التابع لها ويف 

جميع األحوال من قبل شخص مؤهل ملثل هذه األعامل، لتحايش وقوع أي نوع من األخطار.
• يجب عدم مالمسة األجزاء املشحونة بالكهرباء للامء: ميكن أن يؤدي ذلك إىل حدوث عطل متاس!

• اسحب القابس من املأخذ الكهربايئ، عند القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة.
• ال تغطس الجهاز يف املاء أو يف سوائل أخرى.

•  ال تضع الجهاز مطلقاً بالقرب من املغسلة أو فوقها.
•  ال تبعد الغطاء السفيل للجهاز.  ال توجد أجزاء داخلية لالستخدام أو التنظيف.

 أخطار تعود ألسباب أخرى
• اختار مكان مضاء بالقدر الكايف ونظيف، وبحيث يكون من السهل الوصول إىل املأخذ الكهربايئ.

• ال تضع يف الخزان كمية زائدة من املاء.
• ال ترتك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.

• يجب وضع الجهاز عىل سطح مستقر أثناء االستعامل والراحة.
• يجب عدم استعامل الجهاز يف حالة سقوطه عىل األرض وظهور عالمات تلف عليه أو تّرسب املاء منه. ال تستعمل 
الجهاز إذا كان الكبل أو القابس الكهربايئ متلفان أو إذا كان الجهاز نفسه متلف. جميع عمليات اإلصالح، مبا فيها 
استبدال كبل التغذية الكهربائية، يجب أن تتم فقط من قبل مركز الخدمات التابع لرشكة Ariete أو من قبل خرباء 

مخولني من قبل رشكة Ariete، لتاليش وقوع أي خطر.

 تنبيهات تتعلق باالحرتاق
•  ال تفتح الغطاء أثناء خروج القهوة.

•  انتظر إىل حني أن يربد الجهاز قبل إعادة تزويد الخزان باملاء:  خطر االحرتاق بسبب الرشق املفاجئ للامء أو البخار.
•  ال ترتك اإلبريق فارغ فوق صفيحة التسخني أثناء عمل املاكينة.  خطر انكسار اإلبريق.  خط االحرتاق بسبب مالمسة 

اإلبريق.

 تنبيهات – أرضار مادية
• ضع املاكينة عىل سطح ثابت، وبشكل يضمن عدم انقالبها.

• ال تستعمل املاكينة بدون ماء، ألن املضخة تحرتق يف هذه الحالة.
• ال متأل الخزان باملاء الساخن أو مباء الغليان.

• ال تضع املاكينة عىل سطح ساخن جدا أو بالقرب من اللهب خوفاً من تلف جسم املاكينة.



• يجب عدم مالمس الكبل الكهربايئ لألجزاء الحارة من املاكينة.
• ال تستعمل مياه غازية (مضاف إليها ثاين أكسيد الكربونن).

• ال تضع يف الفلرت عنارص تختلف عن القهوة املطحونة. ميكن أن يلحق ذلك أرضار كبرية يف الجهاز.
• ال ترتك املاكينة يف بيئة تقل درجة حرارتها عن 0 درجة مئوية، ألن املاء املتبقي يف السّخانة، ميكن أن يتجمد ويلحق 

أرضار باملاكينة نفسها.
• ال تستعمل املاكينة يف الهواء الطلق.

• ال ترتك الجهاز معرض للعوامل الجوية (املطر والشمس وغريها…).
• بعد فصل القابس عن املأخذ الكهربايئ، وبعد أن تربد األجزاء الساخنة، يجب تنظيف الجهاز فقط بواسطة ممسحة 
غري حاكّة ومرطبة باملاء بشكل خفيف، مع إضافة بعض القطرات من منظّف محايد وغري ضاّر (ال تستعمل مطلقا 

مذيبات تؤدي إىل تلف البالستيك).

 تنبيهات عند استعامل اإلبريق
•  استعمل اإلبريق فقط مع ماكينة القهوة هذه.  ال تستعمل اإلبريق لتسخني القهوة فوق موقد أو مصادر حرارة 

أخرى.  ال تضع اإلبريق داخل فرن امليكرويف لتسخني القهوة.
•  يجب استعامل اإلبريق فقط لصفيحة التسخني املوردة مع الجهاز.

•  ارفع اإلبريق بحذر لتحايش كرسه.  تحاىش اصطدام اإلبريق بأشياء أخرى:  خطر كرس الزجاج.  أثناء تعبئة اإلبريق 
باملاء، تحاىش أن يصطدم  بالحنفية.

•  ال تسند اإلبريق وهو فارغ عىل سطوح ساخنة.
•  ال تسند اإلبريق وهو ساخن عىل سطوح باردة أو مبلولة.  انتظر إىل حني أن يربد اإلبريق قبل غسيله أو سكب ماء 

بارد بداخله.
•  ال تنظف اإلبريق بواسطة الليفة املعدنية أو املنظّفات الحاكّة أو مواد أخرى ميكن أن تخدش الزجاج.

•  ال تستعمل اإلبريق إذا تم تسخينه بالطريقة الجافّة لفرتة طويلة من الوقت:  استبدله بإبريق آخر أصيل.

• احتفظ دامئا بهذه التعليامت
 مواصفات الجهاز

K - حيّز احتواء الكبلA - إبريق

L - كبل التغذية الكهربائية + قابسB - مقبض اإلبريق

M - صفيحة التسخنيC - غطاء اإلبريق

N -  شاشة عرض صغريةD - فوّهة التوزيع

EMODE  - O -  مقّر حامل الفلرت

FSEL  - P - خزان ماء

GAUTO  - Q -  مؤرش مستوى املاء

R -  زّر ضبط الساعة H(HR) -  فلرت القهوة

S -  زّر ضبط الدقائق I(MIN) -  حامل فلرت قابل لإلبعاد

) / اإلطفاءJ - غطاء الخزان T -  زّر توزيع القهوة (

معلومات فنية
تحتوي لوحة املعلومات املتواجدة أسفل قاعدة املاكينة عىل املعلومات الفنية التالية:

CE الصانع والعالمة •
(.Mod) املوديل •

(SN) رقم املجموعة •
• فلطيّة التغذية الكهربائية (فولت) والرتدد (هريتس)



• القدرة الكهربائية املمتصة (واط)
• رقم هاتف قسم الرعاية والصيانة

عند االتصال مبركز الرعاية والصيانة، يجب ذكر املوديل ورقم املاكينة.

 تعليامت االستعامل
تشغيل املاكينة

1 تحقق من أن فلطية الشبكة الكهربائية مساوية للفلطيّة املبينة عىل لوحة املعلومات الفنية للجهاز.
2  أبعد مواد التغليف من داخل ومن خارج الجهاز.

3  بعد ذلك، ضع الجهاز عىل سطح مستٍو.  ضع الجهاز عىل مسافة 10 سم كحد أدىن من الجدران أو املوبيليا أو 
األجهزة األخرى.

تنبيه
 خطر تعرض سطح إسناد الجهاز إىل الرضر.  درجة الحرارة العالية للجهاز ميكن أن تؤدي إىل تلدين سطوح 

االستناد.  ضع قطعة قامش أو منديل مائدة ما بني الجهاز وسطح االستناد.

تنبيه
 خطر تجاوز حمولة الخط الكهربايئ.  ميكن أن يؤدي شبك أكرث من جهاز بخط كهربايئ واحد إىل عطب متاس 

كهربايئ.  أوصل الجهاز مبأخذ كهربايئ خايل من أجهزة كهربائية منزلية أخرى.

4  اغسل اإلبريق وحامل الفلرت القابل لإلبعاد وفلرت القهوة باملاء الساخن والصابون.  أشطف وجّفف املركبات.
5  أبعد حامل الفلرت القابل لإلبعاد من مقرّه (شكل 5).

 صامم التدفق املتواجد عىل قعر حامل الفلرت القابل لإلبعاد، يجب إدخاله يف الثقب املركزي ملقّر حامل الفلرت.

تشغيل املاكينة ألول مرة
 يف حالة تشغيل الجهاز ألول مرة أو بعد فرتة من التوقف عن االستعامل، يجب إخراج عىل األقل إبريقني من املاء من 

الدائرة الهيدروليكية للغّالية.
1  امأل الخزان باملاء الطبيعي البارد (شكل 3) إىل غاية املستوى املحدد يف "12".  يعادل املستوى "12" الحد 

األقىص من املاء وأقىص عدد من فناجني القهوة.  أغلق غطاء الخزان.

ال متأل مطلقاً الخزّان إىل مستوى يزيد عن مستوى الحد األقىص.
 عند القيام بهذا النوع من الغسيل ال تدخل فلرت القهوة يف حامل الفلرت.

2 أدخل القابس يف املأخذ الكهربايئ الذي يجب أن يكون مؤرّض.
3  ضع اإلبريق فارغ عىل صفيحة التسخني (M).  تحقق من ان صامم التدفق مركّب بالشكل الصحيح عىل غطاء 

اإلبريق.
).  انتظر إىل حني أن ينزل جميع ماء الخزان يف اإلبريق.  انتظر 15 دقيقة ليك  4  اضغط عىل زّر توزيع القهوة (

يربد الجهاز.
5  أعد العملية من خالل استعامل إبريق ثاين من املاء.  انتظر إىل حني أن ينزل جميع ماء الخزان يف اإلبريق.

 ميكن اآلن تحضري الجهاز وتوزيع أول إبريق من القهوة.

 تحضري املاكينة
قبل إشعال الجهاز، تحقق من وجود ماء كايف داخل الخزان.

يجب سحب القابس من املأخذ الكهربايئ  قبل القيام بعملية تعبئة الخزان باملاء.



1 افتح غطاء الخزان (J).  مؤرش املستوى (G) له مقياس متدرج من 2 إىل 12:  كل رقم يطابق عدد فناجني 
القهوة.  امأل اإلبريق باملاء الطبيعي البارد.  أسكب املاء يف الخزان وإىل غاية املستوى املطلوب (2 لكل 2 فنجان من 

القهوة و 12 لكل 12 فنجان من القهوة).
.(M) 2  ضع اإلبريق فارغ عىل صفيحة التسخني

تنبيه!
 ال تستعمل اإلبريق إذا الحظت كسور عىل الزجاج أو عىل املقبض.  خطر احرتاق ناتج عن مالمسة القهوة 

الحارّة بسبب كرس اإلبريق.

 ال تسند أي يشء عىل الغطاء أثناء عمل الجهاز.

تنبيه!
 ال تفتح الغطاء أثناء خروج القهوة;  خطر االحرتاق بسبب رش أو رشق املاء الحاّر أو القهوة.

3  ضع فلرت القهوة يف حامل الفلرت.  حدد كمية القهوة يف الفلرت.  فنجان من القهوة يعادل ملعقة ممسوحة من 
مسحوق القهوة.

4  أخفض مقبض فلرت القهوة.  أغلق غطاء الخزان.
5 أدخل القابس يف املأخذ الكهربايئ الذي يجب أن يكون مؤرّض.  تشعل لوحة العرض ويبدأ الوقت بالوميض 

".  استعمل الزر HR والزر MIN لضبط التوقيت املحيل.  اضغط عىل SEL للتأكيد.  تطفأ لوحة   AM 12:00"
العرض خالل 60 ثانية إذا مل يتم الضغط عىل أي زّر.

) لتشغيل دورة توزيع القهوة.  انتظر خروج القهوة يف اإلبريق وإىل غاية انتهاء  6  اضغط عىل زّر القهوة (
الدورة املختارة (عدد الفناجني).

7  ميكن إيقاف توزيع القهوة قبل انتهاء دورة التوزيع املحددة:
-  اسحب الفنجان (راجع "وظيفة التوقف من أجل تقديم القهوة");

-  اضغط عىل زّر القهوة إىل غاية أن يصدر الجهاز (صفري) وتطفأ اإلشارة الضوئية للزر نفسه.
 بعد اإلطفاء (بشكل أوتوماتييك أو مقصود)، تبدأ درجة حرارة صفيحة التسخني باالرتفاع.

 أترك الغطاء عىل اإلبريق ليك تبقى القهوة ساخنة وليك تقدم القهوة بدون خطورة التعرض لالحرتاق.
7  تناول اإلبريق من خالل املقبض.  أِمل قليًال اإلبريق واسكب القهوة الساخنة يف الفنجان.

) من أجل إطفاء الجهاز. 8  اضغط وأرخي زّر القهوة (

 ال تحرّك الجهاز يف حالة وجود سوائل حاّرة يف اإلبريق أو الخزان.  انتظر إىل حني أن يربد الجهاز بشكل كامل.
 كمية املاء التي توزع داخل اإلبريق تكون أقل بشكل بسيط من كمية املاء التي تم سكبها يف الخزان.  متتص القهوة 

والفلرت قليل من املاء.

 ضبط التوقيت
1 اضغط عىل زّر HR الختيار التوقيت .  اضغط باستمرار عىل زّر HR لضبط الساعة املطلوبة برسعة.

2  اضغط عىل زّر MIN الختيار الدقائق.  اضغط باستمرار عىل زّر MIN لضبط الدقائق املطلوبة برسعة. 
3  عند ضبط التوقيت بالشكل الصحيح، اضغط عىل زّر SEL.  يصدر الجهاز صفري.

) وميض.  اضغط عىل  4  إلعادة ضبط التوقيت اضغط عىل زّر MODE ستة مرات وإىل غاية أن يُصدر الرمز (
زّر SEL.  يبدأ التوقيت بإصدار وميض.  ميكن اآلن ضبط التوقيت كام هو مبني يف النقاط السابقة.

 ضبط الدورة األوتوماتيكية
).  اتبع   اضغط باستمرار عىل زّر AUTO وإىل غاية أن يظهر عىل لوحة العرض وميض عبارة PROGRAMM مع الرمز (

طريقة ضبط التوقيت لضبط الساعة والدقائق.  اضغط عىل زر AUTO أو SEL للتأكيد.  يصدر الجهاز صفري ويظهر عىل 
):  يبدأ الجهاز بدورة توزيع قهوة يف الساعة املضبوطة. لوحة العرض الوقت الحايل والرمز (



 إلبطال التخطيط وعملية الضبط املحددة مسبقا يكفي ضغط الزر AUTO من جديد.

 ضبط قوة القهوة
 يتضمن الجهاز وظيفة تسمح من تعديل قوة القهوة حسب الذوق املطلوب.

) بإصدار وميض.  اضغط عىل زّر  عادية  اضغط عىل زّر MODE مرة واحدة.  يبدأ الرمز (
SEL للتأكيد.  هذه الطريقة مطابقة للطريقة املضبوطة من املصنع.

) بإصدار وميض.  اضغط عىل زّر SEL  متوسطة  اضغط عىل زّر MODE مرتني.  يبدأ الرمز (
) توزيع القهوة نسبة إىل إبريق من القهوة.  تكون النتيجة  للتأكيد.  يضبط الرمز (

الحصول عىل قهوة أكرث عطرية.

) بإصدار وميض.  اضغط عىل  قوية  اضغط عىل زّر MODE ثالثة مرات.  يبدأ الرمز (
) عىل تعديل توزيع القهوة ووقت النقع نسبة إىل  زّر SEL للتأكيد.  يعمل الزر (

إبريق من القهوة.  تكون النتيجة الحصول عىل قهوة قوية بشكل أكرب.

) بإصدار وميض.  اضغط  طريقة 4-1 فناجني.  اضغط عىل زّر MODE أربع مرات.  يبدأ الرمز (1-4 
عىل زّر SEL للتأكيد.  تسمح طريقة 4-1 من تحضري القهوة لعدد 4 فناجني كحد 

أقىص.  يجب أن يوضع يف الخزان كمية من املاء مطابقة ملستوى 4 من اإلبريق.  يضبط 
) بشكل أوتوماتييك عملية التوزيع بشكل يسمح من الحصول عىل أفضل  الرمز (1-4 

طعم لكميات قليلة من القهوة.  مناسب لعدد 4 فناجني من القهوة كحد أقىص.

 إذا كان متواجد يف الخزان كمية أكرب من املاء، تستمر عملية التوزيع إىل غاية خروج 
املاء بكامله إىل اإلبريق.

).  يصدر الجهاز صفري ويبدأ بتوزيع القهوة.  بعد اختيار الضبط املطلوب، اضغط عىل زّر القهوة (

 وظيفة التوقف من أجل تقديم القهوة
 لتقديم القهوة قبل انتهاء عملية التوزيع داخل اإلبريق، يكفي إبعاد اإلبريق عن صفيحة التسخني.

 انتظر توزيع 2 فنجان عىل األقل قبل إبعاد اإلبريق.
 تتوقف عملية التوزيع بشكل أوتوماتييك ملدة 30 ثانية.  ضع اإلبريق عىل صفيحة التسخني الستعادة دورة التوزيع.

تنبيه
 خطر االحرتاق بسبب مالمسة القهوة الحارة التي تخرج من فوهة التوزيع.  يجب وضع اإلبريق عىل صفيحة 

التسخني خالل 30 ثانية من إبعادها.

وظيفة اإلطفاء الذايت
 إذا كانت املاكينة مشعلة، ولكنها غري مستخدمة، تطفأ بشكل أوتوماتييك بعد 40 دقيقة.  تضع هذه الوظيفة املاكينة 

يف حالة جاهزة لالستعامل (stand-by) وتبطل جميع وظائف التسخني.

 كيفية تحضري إبريق قهوة ثاين
).  تطفأ املاكينة.  اسحب القابس من املأخذ الكهربايئ.  اضغط عىل زّر قهوة (

تنبيه
 خطر االحرتاق بسبب رشق املاء الحاّر أو البخار.  انتظر 15 دقيقة كحد أدىن قبل وضع املاء يف الخزان.  انتظر 

إىل حني أن تربد األجزاء الساخنة من الجهاز.

 قبل البدء بتوزيع القهوة، تحقق من وجود ماء كاٍف يف الخزان.  ال تبدأ بتوزيع القهوة إذا كان مستوى املاء تحت 
مستوى الحد األدىن.



1  افتح غطاء الجهاز.  ارفع مقبض فلرت القهوة.  اسحب فلرت القهوة من حامل الفلرت.  أبعد مخلّفات القهوة من 
الفلرت.

2  أبعد حامل الفلرت من الجهاز.  أشطف اإلبريق وحامل الفلرت باملاء البارد والنظيف.  امأل الخزان باملاء الطبيعي 
البارد إىل غاية املستوى املطلوب.

.(M) 3  ضع اإلبريق فارغ عىل صفيحة التسخني
4  ضع حامل الفلرت يف مقرّه (شكل 5).  ضع فلرت القهوة داخل حامل الفلرت (شكل 6).  حدد كمية القهوة يف 

الفلرت.  فنجان من القهوة يعادل ملعقة ممسوحة من مسحوق القهوة.
5 أغلق الغطاء. أدخل القابس يف املأخذ الكهربايئ.

).  تبدأ املاكينة بتوزيع القهوة. 6  اضغط عىل زّر قهوة (

 نصائح مفيدة إلعداد فنجان من القهوة اللذيذة
 للحصول عىل قهوة لذيذة، يجب الحفاظ عىل نظافة الجهاز.  أجري عملية التنظيف وإزالة الرتسبات الكلسية بشكل 

منتظم حسب ما هو مبني يف فقرة "تنظيف الجهاز".
 استعمل دامئا ماء بارد ونظيف.

 عند استخدام قهوة مطحونة بشكل ناعم، يتم الحصول عىل قهوة بنكهة قوية ودسمة.  يتطلب استعامل كمية أكرب 
من القهوة املطحونة بشكل عادي من أجل الحصول عىل النكهة التي يتم الحصول عليها عند استعامل قهوة مطحونة 

بشكل أنعم.
 احتفظ مبسحوق القهوة يف مكان بارد وجاف.  أغلق املغلفات املفتوحة بشكل محكم، ثم ضعها يف الثالجة.

 للحصول عىل قهوة ممتازة، اشرتي القهوة عىل شكل حبوب، ثم اطحنها قبل القيام بإعدادها.
 القهوة التي يتم تسخينها من جديد ال يكون طعمها جيد.  تصل القهوة إىل أفضل نكهة لها فور االنتهاء من تحضريها.

 وجود قطرات صغرية من الزيت عىل سطح القهوة، ميكن أن يكون ناتج عن استعامل مزيج من القهوة املحمصة لفرتة 
طويلة من الوقت:  أجري عملية التنظيف بشكل منتظم.

 تنظيف الجهاز
 يحتاج هذا الجهاز إىل صيانة قليلة.  ال يحتوي عىل أجزاء بإمكان املستخدم تصليحها.  أي عملية تحتاج إىل فك أجزاء 

من الجهاز، يجب أن يقوم بها مركز صيانة مخّول لهذا الغرض.

تنبيه!
يجب أن تتم جميع عمليات النظافة املبينة الحقا عندما تكون املاكينة مطفأة والقابس مفصول عن املأخذ 

الكهربايئ.

تنبيه!
يتم الحفاظ عىل سالمة املاكينة وعملها بشكل جيد ملدة طويلة من الوقت إذا جرت لها عمليات صيانة 

وتنظيف بشكل منتظم. داخل غسالة الصحون. ال تستعمل ماء متدفق بشكل مبارش.

تنبيه!
يجب أن تتم أي عملية عىل املاكينة وهي باردة.

 تنظيف الفلرت وحامل الفلرت
 بعد كل استعامل، اسحب فلرت القهوة من حامل الفلرت.  أبعد مخلّفات القهوة من الفلرت.  أشطف الفلرت باملاء الطازج 

والنظيف.  اسحب حامل الفلرت واغسله باملاء الساخن والصابون.



تنظيف اإلبريق
تنبيه!

 ارفع اإلبريق بحذر لتحايش كرسه.  تحاىش اصطدام اإلبريق بأشياء أخرى:  خطر كرس الزجاج.  أثناء تعبئة 
اإلبريق باملاء، تحاىش أن يصطدم  بالحنفية.

 أشطف اإلبريق باملاء الساخن والصابون.  أغسل غطاء اإلبريق من مخلفات القهوة من خالل االستعانة بفرشاة.  نظّف 
اإلبريق بواسطة قطعة قامش رطبة وناعمة لتحايش تلف السطح الزجاجي.  ال تستعمل ليفة معدنية أو مواد حاكّة 

أخرى.

تنظيف الخزان
ينصح تنظيف داخل الخزان بشكل دوري ومن خالل استعامل ممسحة إسفنج أو قطعة قامش رطبة.

تنظيف جسم املاكينة
تنبيه!

نظّف األجزاء الثابتة من املاكينة من خالل استعامل ممسحة رطبة وغري حاكّة خوفا من تلف جسم املاكينة.

 التنظيف الذايت
 نظّف الجهاز مرة يف الشهر عىل األقل.

 إذا اشرتيت فلرت املاء (يباع بشكل منفصل)، أبعده من الخزان قبل تنفيذ دورة التنظيف األوتوماتييك.
1  امأل اإلبريق مبزيج مكون من 6 فناجني من الخل األبيض و 4 فناجني من املاء البارد والنظيف.  أسكب املزيج 

يف الخزان.
2  ضع فلرت من الورق عيار 12-8 فنجان يف حامل الفلرت. أغلق الغطاء.

) بإصدار وميض.  اضغط عىل زّر SEL للتأكيد. 3  اضغط عىل زّر MODE خمسة مرات.  يبدأ الرمز (
).  يصدر الجهاز صفري ويبدأ بدورة التنظيف األوتوماتييك.  يذهب جزء من املزيج  4  اضغط عىل زّر قهوة (
إىل داخل اإلبريق، بينام البقية يتم احتجازها يف دوائر املاكينة ملدة 30 دقيقة تقريبا قبل أن تصل كلياً إىل داخل 
اإلبريق.  تدوم دورة التنظيف األوتوماتييك مدة 60-40 دقيقة.  عند انتهاء دورة التنظيف الذايت، يصدر الجهاز 

صفري ويطفأ بشكل أوتوماتييك.
5  أشطف اإلبريق باملاء البارد والنظيف.

 قبل إعداد القهوة، وّزع 3-2 إبريق من املاء الطبيعي البارد.  تساعد هذه العملية عىل تنظيف الجهاز من بقايا املاء 
والخل.

إزالة الرتسبات الكلسية
يتم الحفاظ عىل املاكينة ملدة طويلة من الوقت من خالل تنظيفها بشكل منتظم والحد من تشكيل الرتسبات الكلسية 

بداخلها. ولكن يف حالة عمل املاكينة بطريقة شاذة بعد فرتة من الوقت نتيجة الستعامل ماء قايس يحتوي عىل نسبة 
عالية من الكلس، يجب يف هذه الحالة العمل عىل إزالة الرتسبات الكلسية للتخلص من العمل الشاذ للامكينة. ولهذا 

الغرض يستعمل فقط منتج NOCAL املكون من حامض السرتيك والذي تنتجه رشكة Ariete. ميكن العثور عىل 
هذا املنتج بسهولة يف مراكز الصيانة التابعة لرشكة Ariete. تتحمل رشكة Ariete أي مسئولية عن األرضار التي تلحق 

باملركبات الداخلية ملاكينة القهوة، نتيجة الستعامل منتجات غري الئقة تحتوي عىل مضافات كياموية.

 أجري عملية إزالة الرتسبات الكلسية مرة يف الشهر.  إذا كان املاء املستعمل عسري جداً ويحتوي عىل نسبة عالية من 
الرتسبات الكلسية، أجري عملية التنظيف مرة كل أسبوعني.

1  امأل اإلبريق مبزيج مكون من 1 فنجان من الخل األبيض و 3 فناجني من املاء البارد والنظيف.
2  أسكب املزيج يف الخزان.



3  ابدأ دورة التوزيع وانتظر إىل غاية أن ميتأل اإلبريق إىل مستوى النصف.
).  الجهاز يطفأ. 4  اضغط عىل زّر قهوة (

 يف حالة سامع نفث بخار أثناء فرتة انتظار صدور البخار، يجب اعتبار هذه الظاهرة طبيعية عىل اإلطالق.
5  ميكن إبعاد اإلبريق عندما يتوقف املاء عن النزول إىل داخل اإلبريق.  اترك املاء يربد ملدة 15 دقيقة.

6  أسكب املزيج املتواجد داخل اإلبريق يف الخزان. أغلق الغطاء.  ضع اإلبريق عىل صفيحة التسخني.
7  ابدأ ثانية بدورة التوزيع وانتظر إىل حني أن ميتلئ اإلبريق.  ميكن إبعاد اإلبريق عندما يتوقف املاء عن النزول 

إىل داخل اإلبريق.
).  الجهاز يطفأ. 8  اضغط عىل زّر قهوة (

9  انتظر 15 دقيقة ليك يربد الجهاز.  تحقق من أن الفلرت مدخل يف حامل الفلرت.
10  امأل اإلبريق باملاء الطبيعي الطازج وأعد دورة التوزيع لتنظيف الدورات الداخلية للجهاز.  عند انتهاء دورة 

) وأطفأ الجهاز.  فّرغ اإلبريق. الشطف اضغط عىل زر القهوة (
11  اغسل اإلبريق وحامل الفلرت القابل لإلبعاد وفلرت القهوة باملاء الساخن والصابون.  جفف جميع األجزاء.

12  عندما يربد الجهاز، نظّف الجزء الخارجي بواسطة قطعة قامش ناعمة.

 طريقة حفظ الجهاز
1 افصل القابس عن املأخذ الكهربايئ.

2  ضع الجهاز يف مكان بارد وجاّف.

 ال ترتك الجهاز موصول بالشبكة الكهربائية أثناء عدم استعامله.

إيقاف املاكينة عن العمل
 يف حالة عطب املاكينة، يجب أوًال فصلها عن الشبكة الكهربائية وتفريغ الخزان واإلبريق من املاء.  نظف املركّبات 

(راجع فقرة "تنظيف الجهاز"). يف حالة تحطيم املاكينة بعد انتهاء عمرها، يجب العمل يف هذه الحالة عىل فرز املواد 
املصنوعة منها والتخلص منها حسب تركيبتها وحسب النظم والقوانني املحلية السائدة.


