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مقدمه

از انتخاب قهوه ساز خودکار و کاپوچینوساز جنرال فورس از شما متشکریم. 
امیدواریم از استفاده از این دستگاه جدید لذت ببرید. لطفا دستورالعملهای این 
کتاب راهنما را مطالعه فرمایید. در این صورت میتوانید از خطرات و صدمات 

احتمالی وارده به دستگاه پیشگیری نمایید.
نمادهای مورد استفاده در این کتاب راهنما:

 Danger)خطر!(

قصور و کوتاهی در رعایت هشدار میتواند تهدید کننده ی جان مصرف کننده و 
متحمل شدن اسیب و جراحات در نتیجه ی برق گرفتگی گردد.

 Important )مهم(

کوتاهی و قصور در رعایت هشدار میتواند منجر به وارد آمدن صدمات جدی به 
مصرف کننده و دستگاه گردد.

 Danger of burns )خطر سوختگی(
کوتاهی و قصور در رعایت این هشدار میتواند منجر به تاول زدگی یا سوختگی شود.

 .N.B : این عالمت نشانگر نکات یا اطالعات مهم برای کاربر است.

حروف قرار داده شده در کروشه: حروف قرار داده شده در کروشه اشاره دارند به 
شرح توصیف دستگاه.

رفع عیوب و تعمیرات: اگر قادر به برطرف سازی مشکل دستگاه نشدید یا نیازمند 
اطالعات بیشتر هستید باید با تماس با شماره ی ارائه شده در برگه ی خدمات 
مشتری با مرکز خدمات مشتری جنرال فورس مشکل خود را در میان بگذارید.

اگر دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط با مرکز خدمات مشتری جنرال فورس 
تماس بگیرید.

تلفن: 02122792412 و 02122792418 و  02122792415
شماره تماس در گواهی ضمانت جنرال فورس که همراه با دستگاه است ارائه شده اند.

ایمنی
هشدارهای اساسی در رابطه با نکات ایمنی

 مهم!

این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است و در مصارف صنعتی 
از محیط سرپوشیده مورد  و تجاری قابل استفاده نمیباشد. دستگاه را خارج 
استفاده قرار ندهید و به طور معمول پس از استفاده باید تمیز شود و برای تمیز 

کردن آن نباید آنرا در آب غوطه ور سازید.
هشدار: دهانه ی پرسازی نباید در طی کار با دستگاه باز شود. این وسیله برای 

استفاده در منزل و کاربردهای مشابه زیر طراحی شده است:
اشپزخانه های مخصوص کارمندان در فروشگاهها، ادارات و محیطهای 	 

کار دیگر؛
خانه های واقع در مزارع؛	 
توسط کاربران هتلها، متلها و محیطهای مسکونی دیگر؛	 
محیطهای اقامت موقت.	 

کودکان نباید با این وسیله بازی کنند.
این دستگاه نباید توسط کودکان مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه و کابل 
آنرا دور از دسترس کودکان قرار دهید و توسط کودکان هشت سال به باال قابل 
با آن کار کنند و  البته در صورتیکه تحت نظارت فردی مطلع  استفاده است 
دستورالعملهای مربوط به استفاده ی ایمن از دستگاه به آنها داده شده باشد و 
از خطرات احتمال آن اگاهی داشته باشند. تمیز کردن و نگهداری از این وسیله 
نباید توسط کودکان صورت گیرد مگر توسط کودکان باالی هشت سال و تحت 

نظارت فرد مطلع و با تجربه..
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 خطر!: این یک دستگاه برقی است و خطر برق گرفتگی با آن وجود دارد. 
بنابراین لطفا هشدارهای ایمنی زیر را حتما مدنظر قرار دهید:

هرگز با دستانی مرطوب این دستگاه را لمس نکنید؛
از لمس پریز و دوشاخه ی دستگاه با دستان مرطوب جدا خودداری نمایید؛

اطمینان حاصل نمایید که سوکت مورد استفاده در تمامی اوقات ازادانه قابل 
دسترسی است و این امکان را فراهم میاورد تا دوشاخه ی دستگاه در زمان الزم 

از پریز جدا شود؛
اگر دستگاه دچار عیب و نقص شد سعی نکنید خود انرا تعمیر نمایید؛فقط با یک 
تماس به خدمات مشتریان جنرال فورس میتوانید با کمک سرویسکاران مجاز 

جنرال فورس از خدمات پس از فروش استفاده نمایید.
با استفاده از سوئیچ اصلی )A8( آنرا خاموش کرده دوشاخه ی دستگاه را از پریز 

برق بکشید و با مرکز خدمات مشتری جنرال فورس تماس بگیرید؛
اگر کابل دستگاه اسیب دیده باید توسط نمایندگان و سرویسکاران مجازجنرال 

فورس )تکنیسین( تعویض گردد تا از بروز خطر پیشگیری شود؛
پلی  فوم  پالستیکی،  های  )کیسه  بندی  بسته  قسمتهای  تمامی  مهم!:   

استایرن( را دور از دسترس کودکان نگاهدارید.
 خطر سوختگی!: این دستگاه آب داغ تولید میکند و حین استفاده ممکن 
است بخار داغ از آن متصاعد گردد. از تماس با قطرات آب یا بخار داغی که از 
دستگاه خارج میشود خودداری نمایید. از لمس سطوح داغ حین استفاده از 
دستگاه خودداری کنید. فقط از دستگیره ها و پیچهای تعبیه شده استفاده نمایید.

 مهم!: وقتی قهوه ساز خارج از کابینت قرار دارد آنرا با دست نگیرید. ظروف 
حاوی مایعات یا مواد قابل اشتعال یا خورنده را روی دستگاه قرار ندهید. لوازم 
جانبی الزم برای آماده سازی قهوه )برای مثال پیمانه( را در جای ویژه قرار دهید. 
اشیای بزرگی که ممکن است مانع از حرکت دستگاه شده یا اشیای بی ثبات را 

بر روی دستگاه قرار ندهید.

 مهم: هرگز  وقتی دستگاه خارج از جای خود است نوشیدنی، اب داغ یا 
بخار با آن درست نکنید. همیشه اطمینان حاصل نمایید که پیش از خارج سازی 
آن دستگاه غیرفعال است. کوتاهی در رعایت این نکته میتواند منجر به اسیب 
دیدگی دستگاه شود. تنها استثنا، تنظیم اسیاب قهوه است که باید درحالیکه 
دستگاه خاموش است انجام شود )به بخش تنظیم اسیاب قهوه مراجعه نمایید(. 

 فقط از لوازم جانبی اصلی و قطعات یدکی اصل استفاده نمایید.
این وسیله برای درست کردن قهوه و نوشیدنیهای داغ طراحی و ساخته شده 
کننده  تولید  شرکت  و  نمیباشد  مجاز  دستگاه  این  با  دیگر  کاربردهای  است. 
مسئولیتی در قبال اسیبهای ناشی از استفاده ی نادرست از این دستگاه قبول 

نمیکند.
این دستگاه را میتوانید همراه با فرهای توکارکه بصورت ست کامل از سوی 
جنرال فورس به بازار ارائه شده را خریداری کرده و  نصب کنید زیرا کلیه  فرهای 
تو کارجنرال فورس دارای پنکه ی خنک کننده در قسمت عقب خود باشد، که 
هیچ اسیبی به مابقی وسایل توکارنزده و زیبایی اشپزخانه شما را دو چندان 

میکند.
دستورالعملها

پیش از استفاده از این وسیله، دستورالعملهای آنرا با دقت مطالعه فرمایید.
در صورتی که این دستگاه را به اشخاص دیگر واگذار میکنید، این دستورالعملها 
را نیز در جایی مناسب نگاهداری کرده و ارائه دهید زیرا آنها نیز باید از نکات 

راهنما مطلع شوند.
کوتاهی در رعایت این دستورالعملها میتواند منجر به بروز سوختگی یا اسیب 

دیدگی دستگاه شود.
جنرا فورس مسئولیتی در قبال صدمات وارده در نتیجه ی کوتاهی در رعایت این 

دستورالعملها ندارد.
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توصیف دستگاه جنرال فورس

A1: صفحه نمایش
A2: لوله فلزی

A3: الستیک اتصال

A4: نازل بخار
A5: سوئیچ اصلی

A6: در پوش دانه ی قهوه
A7: مخزن قهوه

A8:  در پوش مخزن 
A9: در پوش پودر قهوه

A10: مخزن اب
A11: لوله قهوه دهانه ی خروج قهوه )با قابلیت تنظیم ارتفاع(

A12: ظرف اسیاب قهوه 
A13: سینی ذخیره سازی

A14: سینی  ابریز فلزی
A15: قالب سینی فلزی

A16: سینی ابریز
A17: باالبر

A18: قالب باالبر
:A19پیچ تنظیم اسیاب

توصیف پانل کنترل
چند عدد دکمه بر روی پانل تعبیه شده است که کارکردی دوگانه دارند. این 

کارکردها در قسمت توصیف در کروشه قرار داده شده اند.
B1: روشن/ خاموش
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B2: 1 فنجان
B3: 2 فنجان

B4: دکمه تنظیمات
B5: ابکشی/بخار

B6: دکمه "+"
B7: دکمه “-”

enter:B8/اب جوش 
بررسیهای مقدماتی

کنترل پس از حمل و نقل

پس از جدا ساختن بسته از دستگاه، اطمینان حاصل نمایید که محصول، کامل 
و بدون اسیب دیدگی بوده و تمامی لوازم جانبی آن ارائه شده اند. اگر دستگاه 
دچار اسیب شده از آن استفاده نکنید و با مرکز خدمات مشتری جنرل فورس 

تماس بگیرید.
نصب قهوه ساز

 مهم!: هنگام نصب قهوه ساز جنرال فورس، هشدارهای ایمنی زیر را حتما 
مدنظر قرار دهید:

نصب دستگاه باید توسط افراد حرفه ای و نمایندگان مجاز جنرال فورس در 
محل نصب انجام گیرد )به بخش نصب درونساخت مراجعه نمایید(.

اجزای بسته بندی )کیسه های پالستیکی، فوم پلی استایرن و غیره( باید دور از 
دسترس کودکان قرار گیرند زیرا خطرناک هستند؛

دستگاه قهوه سازجنرال فورس را در اتاقهایی که دمای آنها ممکن است به صفر 
درجه یا پایین تر کاهش یابد قرار ندهید )آب درون دستگاه ممکن است منجمد 

شده و به دستگاه اسیب وارد سازد(؛

با رعایت دستورالعملهای ارائه شده در بخش "تنظیم سختی آب" در اسرع وقت 
سختی آب را تنظیم نمایید.

اتصال اجزای دستگاه

 خطر: چک کنید که ولتاز منبع اصلی برق با مقدار نشان داده شده بر روی 
ورقه ی درجه بندی دستگاه مطابقت داشته باشد.

دستگاه قهوه سازجنرال فورس را به یک سوکت مناسب دارای سیم اتصال به 
زمین وصل نمایید که میزان جریان حداقل آن فقط 10A باشد.

اگر سوکت برق با ولتاژ دستگاه مطابقت نداشته باشد سوکت را با نوعی مناسب 
تعویض کنید و برای این کار از افراد مجاز حرفه استفاده نمایید.

برای رعایت و تطابق با دستورالعملهای ایمنی، یک سوئیچ با حداقل فاصله 
تماس 3 میلیمتر باید نصب گردد.

از سوکتهای چندگانه یا انشعابات غیرمجاز استفاده نکنید.
برای کسب آگاهی پیرامون استفاده ی درست از دستگاه برای اولین مرتبه، 

دستورالعملهای پاراگرافهای زیر را مطالعه کرده و مو به مو اجرا نمایید.
 مهم: وسایل ایمنی قطع کننده ی جریان برق باید مطابق با مقررات نصب 

کشور مربوطه به منبع اصلی برق متصل شوند.
چراغ سینی فنجان خودکار

وقتی قهوه ساز روشن است چراغهایی )نزدیک به دهانه ی خروج قهوه( صورت 
خودکار روشن میشوند و دهانه ی خروج قهوه و سینی فنجان را روشن میسازند. 

چراغهای مزبور هر دفعه بمدت 60 ثانیه روشن باقی میمانند. 
توجه: با یکبار لمس دکمه ی روشن/ خاموش، چراغ مجددا روشن میشود.

  بصورت مستقیم به چراغها نگاه نکنید و برای این کار از یک وسیله ی 
چشمی استفاده کنید.
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نصب توکار

حداقل اقدامات الزم برای نصب درست دستگاه را مدنظر قرار دهید. دستگاه 
قهوه سازجنرال فورس باید در یک ستون نصب شود و ستون باید محکم و ثابت 

با استفاده از قالبهای موجود در بازار به دیوار متصل شود.
 مهم: تمامی کارهای نصب و نگهداری باید در شرایطی انجام شوند که 

دوشاخه ی دستگاه از پریز اصلی برق جدا شده باشد.
آن بخش از اثاثیه ی اشپزخانه که در تماس مستقیم با دستگاه قهوه سازجنرال 

فورس هستند باید در برابر حرارت و گرما مقاوم باشند )>65 درجه سانتیگراد(؛
برای تضمین تهویه ی مناسب و الزم، در کف کابینت، یک شکاف تعبیه کنید )به 

اندازه های ارائه شده در شکل مراجعه نمایید(؛

پیش از نصب سایز و اندازه ی کابینت با مقادیر ارائه شده در تصویر مطابقت 
داشته باشند.

مرحله 1: قالب اتصال راهنما را نصب نمایید، انرا با پیچ در جای خود محکم کنید.

مرحله 2: ریل راهنما را در کابینت قرار دهید و دقت کنید در جایگاه درست، میانه 
یا وسط کابینت قرار گیرد و آنرا با پیچ در جای خود محکم نمایید.
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مرحله 3: ریل راهنما را به خارج بکشید تا بطور کامل بیرون کشیده شود.

مرحله 4: قهوه سازجنرال فورس را در ریل راهنما قرار دهید. برای این کار به 
دو نفر نیاز است که یکی از آنها دستگاه را در بر میگیرد و دیگری مسئول تنظیم 

محل دقیق قرارگیری وسیله و گرفتن این پیچها است.

مرحله 5: پس از خروج دستگاه به بیرون، روکش دانه ی قهوه را بازکنید تا دانه 
های قهوه را درون ظرف مخصوص آن بریزید.

مرحله 6: روکش مخزن را که در قسمت چپ تعبیه شده باز کنید.
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مرحله 7: مخزن را بیرون بکشید و مقداری آب خالص به درون آن بریزید سپس 
آنرا به جای اولیه ی خود بازگردانید. دستگاه را در کابینت درونساخت قرار دهید، 
دوشاخه را وارد پریز برق کنید و سوئیچ اصلی را بچرخانید )A8( اکنون میتوانید 

از قهوه ساز استفاده نمایید.
اگر قهوه ساز بر روی دراوری گرم تر قرار گرفته و نصب شده )حداکثر W 500( از 

سطح فوقانی آن بعنوان مرجعی برای تعیین محل ریلها استفاده نمایید.
کابل برق  باید بمیزان کافی بلند باشد تا بتوان دستگاه را از کابینت برای پرسازی 

ظرف دانه های قهوه بیرون کشید.
دستگاه قهوه سازجنرال فورس باید مطابق با مقررات توسط سیم اتصال به زمین 

متصل شود.

با  مطابق  صالحیت  واجد  و  باتجربه  برقکاری  توسط  باید  برقی  اتصاالت 
دستورالعملهای شرکت تولیدکننده و مقررات اجرایی در کشور محل نصب انجام 

شوند.
استفاده از قهوه سازجنرال فورس برای اولین مرتبه

برای تست دستگاه در کارخانه از قهوه استفاده شده است و بنابراین وجود 
نشانه هایی از قهوه در اسیاب طبیعی است.

شما باید سختی آب را در اسرع وقت تنظیم کنید و برای این کار از دستورالعملهای 
ارائه شده در بخش "تنظیم سختی آب" پیروی کنید.

دستگاه را با استفاده از دوشاخه ی تعبیه شده به منبع اصلی برق متصل سازید و 
.)A5( سوئیچ اصلی را روشن کنید

 Welcome دستگاه قهوه ساز جنرال فورس کلمه ی LCD بر روی صفحه نمایش
بمعنای خوشامدگویی نمایش داده میشود و سپس “open tap”)شیر را با کنید( 
بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود،سپس دکمهenter)B8( را فشار دهید پمپ 
“system filling” )پرشدن  شروع بکار میکند و بر روی صفحه نمایش عبارت 

سیستم( ظاهر میشود؛ پس از چند ثانیه پمپ خاموش میشود .
 selfرا حدود 3 ثانیه فشار دهید که ابتدا عبارت)B1( دکمه ی روشن/ خاموش
check”” سپس “heating” )حرارت دهی( بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود. 
پس از چند ثانیه عبارت “press rinse” )دکمه ی آب کشی را فشار دهید( پدیدار 
میشود در این حال دکمه ی “Rinse” )آب کشی* را فشار دهید تا دستگاه شروع 
بکار کند و کلمه ی “rinsing”)شستشو( بر روی صفحه نمایش ظاهر شود، جریان 
آب از دهانه ی قهوه جاری میشود. اگر این برنامه به پایان برسد بر روی صفحه 
یا گرم سازی(  )حرارت دهی   ”heating“ یا  )آماده(   ”Ready“ کلمه ی  نمایش 

ممکن است ظاهر شود.
وقتی عبارت "آماده" بر روی صفحه نمایش ظاهر شد بدین معناست که میتوانید 
اکنون قهوه را درست کنید. دکمه ی one cup )B2( را فشار دهید تا دستگاه 
بصورت خودکار شروع بکار کرده و قهوه از دهانه به بیرون جاری شود. میتوان 
از دکمه +” “ یا “–” برای تنظیم حجم قهوه استفاده کرد و همچنین میتوان عطر 
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قهوه را نیز تنظیم نمود.
وقتی کلمه ی "آماده" بر روی صفحه نمایش ظاهر شد دکمه ی cup )B3 2( را 

فشار دهید که به این معناست که حجم قهوه دوبرابر یک فنجان است.
steam/ وقتی کلمه ی "آماده" بر روی صفحه نمایش ظاهر شد اگر دکمه ی
rinse )B5( را یکبار فشار دهید بدین معناست که برنامه ی ابکشی فعال میشود 
و اگرهمان دکمه steam/rinse را به مدت 3 ثانیه نگه دارید وارد برنامه تولید 
بخار میشویدوگرم کننده شروع به کار میکند و کلمه ی گرم کردن)heating )ظاهر 
میشود اگر به دمای مورد نظر برسد عبارت "بخار آماده" ظاهر میشود سپس 
 )enter)B8باز کردن شیر" ظاهر میشود در این حالت دکمه( ”open tap“ عبارت
را فشار دهید تا بخار خارج شود. شما میتوانید از دکمه “+” یا “–” جهت تنظیم  

خروج بخار استفاده نمایید.
پس از تمام شدن بخار و در صورتیکه بخواهید به حالت "قهوه" بازگردید کافیست 
دکمه ی "STEAM/RINSE " را دوباره فشار دهید و به مت 3 ثانیه نگه دارید 

در این حالت عبارت اماده “READY” بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.
نکته: اگر دکمه RINSE را یکباره فشار دهید عبارت TOO HOT بر روی صفحه 
 cooling به وضعیت )ENTER)B8 نمایش ظاهر میشود میتوانید با فشار دکمه

down و بعد rinsing و نهایتا به حالت ready میرود.
پس از ظاهر شدن عبارت "ready”، دکمه ی enter را فشار دهید تا آب داغ 
از دهانه ی بخار خارج شود در عین حال عبارت "hot water” ظاهر میشود در 
این زمان میتوانید با فشار دکمه enter در هر زمان ، ازخروج آب داغ جلوگیری 

فرمایید.
اگر بخواهید حجم آب داغ را کنترل کنید میتوانید با دکمه "+" و”-” آب خروجی 

را تنظیم کنید.
پس از تنظیم حجم، پمپ متوقف میشود و دیگر، آب به بیرون جاری نمیشود.

اگر دکمه ی on/off را حدود 3 ثانیه فشار دهید دستگاه در هر حالتی خاموش 
خواهد شد.

شما میتوانید لوازم جانبی ویژه ای راروی قهوه ساز جنرال فورس وارد کنید 
)نصب کنید( و در حالت بخار، کاپوچینو درست نمایید.

 مهم: برای پیشگیری از معیوب شدن دستگاه هرگز قهوه ی از پیش اسیاب 
شده، قهوه ی خشک و منجمد شده، دانه های کاراملی شده یا هرچیز دیگری را 
که میتواند به دستگاه اسیب وارد سازد مورد استفاده قرار ندهید. این قهوه ساز 

برای کاربردهای معمول و نرمال است.
توجه:در هر زمان قهوه سازجنرال فورس با استفاده از سوئیچ اصلی باید روشن 

.)A5( شود
روشن کردن دستگاه و گرم کردن

هر زمان دستگاه روشن میشود، مرحله ی پیش گرم سازی و آبکشی را بصورت 
خودکار انجام میدهد که نمیتوان آنرا متوقف ساخت.

این دستگاه فقط پس از تکمیل این مراحل اماده ی استفاده است.
 خطر سوختگی: در طی آبکشی، مقدار اندکی آب داغ از دهانه ی خروج 
قهوه به بیرون میریزد مراقب پاشیدن اب داغ به اطراف باشید. برای روشن کردن 
دستگاه، دکمه ی )B1( را فشار دهید. در این حال عبارت self check”” وسپس 
گرم سازی “”heating ظاهر میشود. پس از گرم سازی، پیام "press rine” آبکشی 
را فشار دهید" ظاهر میشود. پس از فشار دکمه ی آبکشی، دستگاه تحت برنامه 

ی آبکشی شروع بکار میکند.
عالوه بر گرم کردن قسمت جوشاننده، دستگاه، مداراهای داخلی را با گردش آب 

داغ، گرم میسازد.
این دستگاه زمانی به دمای مورد نظر میرسد که پیام "ready” بر صفحه نمایش 

ظاهر گردد.
درست کردن قهوه با استفاده از دانه های قهوه

قهوه سازجنرال فورس بصورتی تنظیم شده که قهوه را با رایحه ی نرمال و 
معمول، آماده سازد. شما میتوانید رایحه هایی قویتر را نیز انتخاب نمایید.
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از پارامترهای منو استفاده نمایید. نیاز میتوانید  انتخاب رایحه ی مورد  برای 
میباشد صفحه  قهوه  های  دانه  اسیاب  در حالت  دستگاه  که  زمانی  همچنین 
نمایش عبارت set aroma را نشان میدهد که میتوانید با فشار دکمه های "+" یا 

"-" رایحه مورد نظر را تنظیم نمایید.
یک فنجان را زیر دهانه ی خروج قرار دهید. دهانه را تا حد امکان به فنجان 
نزدیک سازید تا قهوه ای خامه ای تر بدست اورید. دکمه ی )B2( را برای تهیه 

یک فنجان قهوه و دکمه ی )B3( را برای تهیه ی دو فنجان قهوه فشار دهید.
میریزد  فنجان  درون  بصورت خودکار  دستگاه  که  ای  قهوه  مقدار  تغییر  برای 
بصورت زیر عمل نمایید. )قهوه ساز دانه ها را اسیاب میکند و قهوه ی آماده شده 

را بدرون فنجان میریزد(.
باید تهیه شود تعیین شد دستگاه بصورت  اینکه میزان قهوه ای که  بمحض 
خودکار، ریختن قهوه را متوقف میسازد و قهوه را بدرون ظرف قهوه ی اسیاب 

شده میریزد. 
پس از چند ثانیه کلمه ی "ready” بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود و شما 

میتوانید یک قهوه ی دیگر درست کنید.
برای خاموش کردن دستگاه دکمه ی on /)off )B1 را برای 3 ثانیه فشار دهید در 

این حال صفحه نمایش خاموش میشود.
قهوه ساز جنرال فورس یک چرخه ی آبکشی را انجام میدهد؛ بمحض اینکه 
تهیه ی قهوه به پایان میرسد مقدار اندکی آب داغ از دهانه خارج شده و در سینی 

جمع میگردد. مراقب باشید آنرا لمس نکنید تا دچار تاول و سوختگی نشوید.
توجه 1: اگر قهوه قطره قطره وارد فنجان میشود یا اصال از دستگاه خارج نمیشود 
پیچ تنظیم اسیاب را در جهت عقره های ساعت بچرخانید )A19( )به قسمت 
تنظیم اسیاب قهوه مراجعه نمایید(. همینطور ادامه دهید تا قهوه بطور کامل 

خارج شود.
توجه 2: اگر قهوه بسیار سریع تر از حد معمول خارج میشود و خامه ی آن در 
سطح رضایتبخش نیست، پیچ تنظیم اسیاب )A19( را خالف جهت عقربه های 

ساعت چرخانید )به قسمت تنظیم اسیاب قهوه مراجعه نمایید(.

توجه 3: نکاتی برای تهیه ی قهوه ای داغ تر:
وقتی دستگاه را روشن میکنید اگر بخواهید قهوه ی اندکی درست کنید )کمتر از 

60 سی سی(، فنجان را با آب داغ پر کنید تا فنجانها از قبل گرم شوند.
اگر یش از 2/3 دقیقه از اخرین قهوه ی تهیه شده گذشته باشد پیش از درخواست 

قهوه ای دیگر باید دم کننده را از قبل گرم کنید.
آب را به سینی وارد کنید یا میتوانید از این آب برای پرکردن )و سپس خالی 
کردن( فنجانی که باید برای درست کردن قهوه مورد استفاده قرار گیرد استفاده 

نمایید تا از قبل گرم شود.
اگر نمیخواهید آنرا از قبل گرم کنید از فنجانهای بسیار ضخیم استفاده نکنید زیرا 

این فنجانها گرما را بیش از حد بخود جذب میکنند.
فنجانها را با ریختن آب داغ، از قبل گرم سازید.

نکته 4: وقتی عبارت پرسازی آب"fill water “بر روی صفحه نمایش  دستگاه 
ظاهر میشود مخزن را با آب پر کنید در غیر اینصورت دستگاه قهوه ای ارائه 
نمیدهد. )باقی ماندن مقداری آب در مخزن پس از نمایش پیام، طبیعی است(.
 empty "نکته 5: پس از حدود 15 مرتبه تهیه قهوه عبارت خالی کردن اسیاب
ground”ظاهر میشود که نشان میدهد ظرف اسیاب پر است و باید خالی و تمیز 
شود. تا زمانیکه ظرف اسیا تمیز نشود این پیان بر روی صفحه نمایش باقی 

میماند و امکان درست کردن قهوه وجود ندارد.
برای تمیز کردن، سینی )A16( را خارج ساخته، محتویات انرا خالی کرده و آنرا 

تمیز نمایید.
هنگام تمیز کردن قهوه ساز جنرال فورس، همیشه سینی ترشحات را بطور کامل 

خارج سازید تا از افتادن آن حین خارج سازی ظرف اسیاب پیشگیری شود.
ظرف اسیاب را خالی کنید و آنرا بطور کامل تمیز کنید.

 مهم!: هنگام خارج ساختن سینی ، ظرف اسیاب باید خالی باشد حتی اگر 
بطور کامل پر نشده باشد. اگر این کار انجام نشود هنگامی که بخواهید قهوه ی 
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بعدی را درست کنید ظرف اسیاب ممکن است بیش از میزان مورد انتظار پر 
شود و دستگاه را مسدود سازد.

توجه 8: هرگز مخزن آب را در حالیکه دستگاه در حال ارائه ی قهوه است خارج 
نسازید؛ در صورت کوتاهی در رعایت این نکته، تهیه ی قهوه امکان پذیر نخواهد 
در  را  آب  میشود. مخزن  fill water”ظاهر  آب"  "پرسازی مخزن  عبارت  و  بود 
جایگاه اصلی خود قرار دهید، در این حال برنامه ی دچار وقفه شده از سر گرفته 

خواهد شد.
تغییر مقدار قهوه در فنجان

قهوه ساز جنرال فورس بصورت پیش فرض بطوری تنظیم شده که قهوه های 
زیر را آماده میسازد:

یک فنجان قهوه در صورت فشار دادن دکمه ی )B2(؛
2 فنجان قهوه در صورت فشار دادن دکمه ی )B3(. برای تغییر این مقادیر، 

بصورت زیر عمل نمایید:
در طی تهیه ی قهوه، عبارت  بر روی صفحه نمایش ظاهر میشوددکمه 
استندبای”+” یا "-"را جهت تنظیم فشار دهید در این حال اگر دکمه B8 را فشار 
دهید عبارت pause بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود که میتواند تولید قهوه 
را متوقف سازد در عین حال با فشار دادن دوباره دکمه B8 به کار خود ادامه 

میدهد.

تنظیم اسیاب قهوه

اسیاب قهوه در کارخانه از پیش تنظیم شده است تا قهوه را بدرستی اماده سازد 
و نیازمند تنظیمات اولیه نیست.

با این حال اگر پس از تهیه ی چند فنجان قهوه ی اولیه پی بردید که ارائه ی قهوه 
بیش از حد سریع یا اهسته است )قطره قطره( میتوانید با تنظیم پیچ تنظیم 

.)A19( اسیاب این مشکل را برطرف سازید

 مهم: پیچ تنظیم اسیاب )A19( فقط باید زمانی چرخانده شود که اسیاب 
قهوه در حال کار است. برای ارائه ی اهسته تر قهوه و بدست اوری قهوه ای 
خامه ای تر، پیچ را به اندازه ی یک کلیک در جهت خالف عقربه های ساعت 
بچرخانید )قهوه ی دانه ریز از پیش اسایب شده(. برای ارائه ی سریعتر، پیچ 
مزبور را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید )قهوه ی از پیش اسیاب شده 
درشت دانه(. )برای ازمایش دستگاه در کارخانه از قهوه استفاده شده است و 

بنابراین وجود بقایایی از قهوه در اسیاب طبیعی است(.
تهیه ی قهوه اسپرسو با قهوه ی از پیش اسیاب شده )بجای دانه های قهوه(

پس از ظاهر شدن عبارت "ready” بر روی صفحه نمایش، با کشیدن دستگاه 
به سمت خارج با استفاده از دستگیره ها آنرا به سمت بیرون بکشید، سرپوش 
مرکزی را باز کنید )A9(، یک پیمانه قهوه ی از پیش اسیاب شده را در قیف بریزید، 
از قاشق برای ریختن یک فنجان پودر قهوه استفاده نمایید سپس سرپوش را در 
جای خود قرار دهید اکنون میتوانید دکمه ی )B2( یا )B3(را یک بار فشار دهید. 
مرحله ی بعد همانند زمانی است که قهوه را با استفاده از دانه های قهوه آماده 

میکنید.
پس از استفاده از دستگاه با قهوه ی از پیش اسیاب شده، این دستگاه به حالت 

تهیه قهوه با استفاده از دانه های قهوه بازمیگردد.
 توجه 1: هرگز وقتی دستگاه خاموش است قهوه ی از پیش اسیاب شده را 

در دستگاه نریزید.
 توجه 2: هرگز بیش از یک پیمانه قهوه را در دستگاه نریزید در غیراینصورت 
دستگاه قهوه درست نمیکند و قهوه ی از پیش اسیاب شده درون دستگاه پخش 
میشود و آنرا الوده میسازد یا ممکن است قهوه صورت قطره قطره خارج شود.

 توجه 3: از پیمانه ی ارائه شده برای اضافه کردن مقادیر درست و صحیح 
قهوه استفاده نمایید؛ برای این کار از قاشق استفاده کنید.

 توجه 4: فقط برای دستگاههای قهوه ساز اسپرسوجنرال فورس از قهوه ی 
از پیش اسیاب شده برای ریختن در قیف استفاده کنید. هرگز آنرا با دانه های 
قهوه، قهوه ی خشک و منجمد شده یا مواد دیگری که ممکن است به دستگاه 
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اسیب برسانند پر نکنید.
توجه 5: اگر بیش از یک پیمانه قهوه ی اسیاب شده مورد استفاده قرار گیرد و 
قیف مسدود شود قهوه را ا یک چاقو به سمت پایین فشار دهید، دم کننده و 

دستگاه را طبق توضیح بخش تمیز کردن دم کننده تمیز کنید.
تهیه آب داغ

قهوه سازجنرال فورس بصورت پیش فرض بطوری تنظیم شده که بصورت 
خودکار 200 میلی لیتر اب داغ ارائه میدهد. همیشه اطمینان حاصل نمایید که 

دستگاه در وضعیت اماده “ready” قرار دارد.
 hotرا فشار دهید تا آب از دهانه جاری شود و عبارت آب داغ )enter)B8 دکمه

CC 100 water ‘” ظاهر شود.
مقدار آب داغ بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود و شما میتوانید با استفاده 
از دکمه های استندبای”+” یا”-” را مقدار را تنظیم نمایید. وقتی میزان آب داغ 

خروجی به مقدار تنظیم شده میرسد پمپ متوقف میشود.
نکته:)نباید بیش از 200 سی سی آب داغ را در هر مرتبه تهیه کنید(.

برای متوقف سازی جریان اب داغ، دکمه enter”” را فشار دهید.
بمحض اینکه مقدار آب داغ مورد نظر خود را تنظیم کردید، تحویل بصورت 

خودکار متوقف میشود.
تهیه ی کاپوچینو )با استفاده از کارکرد بخار(
لوله سیلیکونی را به ابزار یدکی متصل کنید.

نازل بخار را از دستگاه جدا کرده و قطعه مربوط به کاپوچینو ساز را به دهانه 
بخار وصل کنید.

بر روی قطعه سه عملکرد خامه ، بخار، شیر داغ وجود دارد.
یک ظرف را بردارید و آنرا با حدود 100 میلی لیتر شیر پر کنید یا از جعبه ی شیر 

استفاده نمایید. توصیه میشود از شیر خامه گرفته که به دمای یخچال رسیده 
استفاده نمایید. وقتی عبارت "ready” ظاهر شد دکمه ی steam/rinse) B5(را 
 ready“ ظاهر میشود سپس عبارت ”heating" فشار دهید در این حال عبارت

steam” و “open tap” )شیر را باز کنید( ظاهر میشود.
دکمه " “enter )B8( را فشار دهید بخار/ آب داغ  از دهانه ی مخصوص خارج 

شود. برای متوقف سازی خروج بخار،دوباره دکمه enter را فشار دهید.
کاپوچینو ساز را در ظرف شیر وارد کنید و مراقب باشید خط برجسته موجود بر 

روی کاپوچینو ساز وارد شیر نشود.
در این حال بخار از کاپوچینو ساز خارج میشود و به شیر، حالتی خامه ای و کف 

الود میدهد.
برای بدست اوری قهوه ای با ظاهری خامه ای و کف الودتر، کاپوچینو ساز را در 
شیر وارد کرده و ظرف را با حرکات ارام رو به باال بچرخانید. )نباید بخار را برای 

مدت بیش از دو دقیقه در هر مرتبه خارج کنید(.
بمحض اینکه مقدار کف الزم حاصل شد با فشار دادن دکمه enter  خروج بخار 

را متوقف سازید.
قهوه را صورتی که در سطور فوق گفته شد با استفاده از فنجانهای بزرگ آماده 
نمایید سپس آنها را با شیر کف الود که قبال آماده کرده اید پر کنید. کاپوچینو 

آماده است.
در صورت لزوم، آنرا شیرین کرده و مقداری پودر کاکائو  بر روی شیر کف الود 

بپاشید.
 مهم: همیشه بالفاصله پس از استفاده، سیستم کاپوچینو را تمیز نمایید.
دکمه enter را فشار دهید تا مقدار اندکی بخار برای چند ثانیه از آن خارج شود.

این کار باعث میگردد کاپوچینوساز از بقایای شیر تخلیه گردد.
اگر میخاهید خروج بخار را متوقف کنید دکمه B8””  را فشار دهید تا بر روی 

صفحه عبارت steam pause ظاهر میگردد.
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 مهم: برای حصول اطمینان از بهداشتی بودن دستگاه توصیه میشود این 
روند را هر مرتبه که کاپوچینو تهیه میکنید انجام دهید تا از باقی ماندن شیر در 

دستگاه و فساد آن پیشگیری شود.
چند دقیقه منتظر شوید تا دستگاه کاپوچینوساز خنک شود سپس اهرم آنرا 
محکم در دست بگیرید، قسمت کاپوچینوساز را باز کنید و با دست دیگر آنرا در 

جهت عقربه های ساعت بچرخانید و به سمت پایین بکشید تا جدا شود.
نازل کاپوچینو ساز )A4( را با کشیدن آن به سمت پایین جدا سازید. قسمت 
کاپوچینو ساز و نازل آنرا بخوبی با آب داغ بشویید. اطمینان حاصل نمایید که 

منافذ مسدود نیستند. در صورت لزوم با سوزن آنرا تمیز کنید.
تمیز کردن و نگهداری

پیش از انجام هرگونه تمیز کاری، اجازه دهید دستگاه کامال خنک شود و آنرا از 
پریز برق بکشید. هرگز دستگاه قهوه ساز جنرال فورس را در آب غوطه ور نسازید. 
این یک وسیله ی برقی است. از حاللها یا شوینده های تیز و تند و قوی برای 
تمیز کردن قهوه ساز استفاده نکنید. یک دستمال مرطوب نرم کفایت میکند. 

هرگز هیچیک از اجزا و قطعات قهوه ساز را در ماشین ظرفشویی نشویید.
تمیز کردن قهوه ساز

قسمتهای زیر باید بطور مرتب تمیز شوند:
)A12( ظرف اسیاب قهوه

)A16( سینی ابریز
)A10( مخزن

)A11( دهانه ی قهوه
)A4( نازل بخار

)A9( قیف قهوه ی از پیش اسیاب شده

تمیز کردن ظرف اسیاب قهوه

وقتی عبارت "خالی کردن اسیاب"EMPTY GROUND بر روی صفحه نمایش 
ظاهر شد، ظرف اسیاب باید خالی و سپس تمیز شود.

تا زمانیکه ظرف اسیاب تمیز نشده عبارت فوق همچنان بر روی صفحه نمایش 
 )A16( باقی میماند و نمیتوان قهوه درست کرد. برای تمیز کردن آن، سینی ابریز

را خارج سازید سپس ظرف اسیاب را خارج کرده، خالی کنید و تمیز نمایید.
ظرف اسیاب را خالی کنید و کامال تمیز نمایید تا تمامی مواد باقیمانده از کف 

آن زدوده شوند.
 مهم: اگر سینی ابریز مرتبا خالی نشود آب از لبه های آن سرازیر میشود 
و به درون یا اطراف قهوه ساز نفوذ میکند. این امر میتواند به دستگاه و کابینت 

اسیب وارد سازد.
سینی با یک نشانگر سطح مجهز شده )قرمز( که سطح آب درون آنرا نشان 

.)A17( میدهد
پیش از اینکه نشانگر از سینی فنجان بیرون بزند، سینی ابریز باید خالی و تمیز 

گردد.
برای بیرون آوردن سینی: سینی را بیرون بیاورید؛ ظرف اسیاب را جدا سازید 

)A12(؛ سینی فلزی و قالب آنرا بیرون بکشید. سینی را بشویید.
تمیز کردن مخزن آب

مخزن آب را مرتبا با یک دستمال مرطوب و اندکی مایع شوینده ی مالیم تمیز 
کنید )A10( )ماهی یک مرتبه(.

تمامی بقایای مواد شوینده باید زدوده شود، سپس مخزن آب را بطور کامل 
ابکشی نمایید.

تمیز کردن دهانه های خروج
دهانه های خروج )A11( را بطور مرتب با استفاده از یک اسفنج یا دستمال تمیز 
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نمایید. مرتبا چک کنید که منافذ درون دهانه های خروج قهوه مسدود نشده 
باشند. در صورت لزوم از یک سوزن برای تمیز کردن منافذ استفاده کنید.

تمیز کردن قیف قهوه ی از پیش اسیاب شده

مرتب چک کنید )ماهی یکبار( که قیف قهوه ی از پیش اسیاب شده )A9( مسدود 
نشده باشد.

در صورت لزوم، بقایای قهوه را با یک چاقو خارج سازید.
 خطر: پیش از انجام هرگونه تمیز کاری قهوه ساز جنرال فورس باید با فشار 

سوئیچ اصلی )A5( خاموش شده و سیم آن از پریز برق کشیده شده باشد.
هرگز قهوه ساز را در آب غوطه ور نسازید.

تمیز کردن درون قهوه سازجنرال فورس
مرتبا چک کنید )هفته ای یک مرتبه( که درون دستگاه کثیف نشده باشد.

در صورت لزوم بقایای قهوه را با یک چاقو و اسفنج خارج سازید. بقایای را با یک 
جارو برقی نیز میتوانید خارج سازید.

تمیز کردن دم کننده

"آماده  بر روی صفحه نمایش عبارت  از درست کردن 200 فنجان قهوه،  پس 
برای تمیز کردن"clean ready” پدیدار میشود که با وجود ظاهر شدن این پیام 
همچنان میتوان قهوه، بخار، آب داغ و غیره را آماده کرد اما توصیه میشود که در 

اسرع وقت برنامه ی تمیزکاری انجام شود.
برای این کار بترتیب زیر عمل کنید:

وقتی عبارت "آماده برای تمیز کاری" بر روی صفحه نمایش ظاهر شد؛
دکمه ی ابکشی )B5( را انقدر نگاه دارید تا عبارت "اضافه کردن قرص" ظاهر 

شود.
ظرف مربوطه را )< 1L( زیر دهانه ی خروج )A11( قرار دهید؛

درپوش )A9( را باز کنید و یک قرص را در آن بیندازید، وآن را ببندید. دستگاه 
 cleaning "بصورت خودکار شروع بکار میکند و سپس عبارت "در حال تمیز سازی
اشکار میشود؛ در این حال آب جاری میشود.و پس از حدود 20 دقیقه اب از 

دهانه خروج ) )A11خارج شده و برنامه تمیز کردن به اتمام میرسد.
تغییر و تنظیم پارامترهای منو

پس از اینکه عبارت "آماده" ظاهر شد دکمه ی “B4” را حدود 3 ثانیه فشار دهید 
اکنون میتوانید از منوی داخلی برای تغییر پارامترها و کارکردهای زیر استفاده 

کنید:
زمان

روشن کردن دستگاه
خاموش کردن دستگاه

دما
سختی
رایحه

تعداد فنجانها
زبان

نمایش
تنظیم زمان

برای تنظیم زمان به ترتیب زیر عمل کنید:

در حالت "ready”، دکمه ی )B4( را فشار دهید تا منو ظاهر شود و بتوانید تمامی 
پارامترها را انتخاب و تنظیم کنید.

دکمه استندبای”+” یا “-” را فشار دهید تا عبارت "time” بر روی صفحه اشکار 
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شود، سپس دکمه B8 را فشار دهید تا عالمت  بر روی صفحه نمایش 
رقم  و سپس  میگردند  پدیدار  زن  اعداد ساعتها بصورت چشمک  ظاهر شود 
ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید. دکمه را فشار دهید تا ساعت تنظیم شده 

تثبیت گردد.
دقیقه  رقم  نمایش ظاهر میشود؛  روی صفحه  بر  اکنون عالمت  
بصورت چشمک زن پدیدار میشود در این حال رقم دقیقه را بر عدد مورد نظر 

تنظیم کنید، دکمه()enter( B8 را فشار دهید تا رقم تثبیت گردد.
اکنون دستگاه براساس زمان تنظیم شده عمل میکند.

تنظیم زمان شروع بکار دستگاه

اگر این قابلیت دارای برنامه باشد زمانی که دستگاه روشن میشود بطور خودکار 
آماده ی استفاده میگردد.

اطمینان حاصل کنید که زمان روشن شدن دستگاه قهوه ساز جنرال فورس 
براساس توصیف فصل قبل تنظیم شده است.

دکمه ی “B4” را فشار دهید تا منو بصورت کامل بر روی صفحه نمایش ظاهر 
شود و بتوانید تمامی پارامترها را انتخاب و تنظیم کنیددکمه “+” یا “-” را فشار 
دهید تا "Unit On” )دستگاه روشن میشود( ظاهر شود و دوباره دکمه enterرا 

فشار دهید تا عالمت  ظاهر شود.
شما میتوانید زمان شروع بکار خودکار دستگاه را همانند تنظیم زمان، تنظیم 

کنید.
اکنون دستگاه را خاموش کنید؛ توجه داشته باشید که سوئیچ اصلی روشن باشد 
و اگر زمان مورد نظر شما ظاهر شد دستگاه میتواند بصورت خودکار شروع بکار 

کند؛ در این حال عبارت گرم شدن “heating” ظاهر میشود.
پاک کردن رسوبات

 مهم: رسوب زدا حاوی اسیدهایی است که ممکن است باعث تحریک 
پوست و چشمها گردد. بهتر است به هشدارهای شرکت تولید کننده که بر روی 

بسته ی رسوب زدا درج شده دقت کنید و دستورالعملهای مربوطه در صورت 
تماس اسید با چشمها و پوست را مدنظر قرار دهید.

 فقط از رسوب زدای توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده نمایید. 
بکارگیری مواد دیگر موجب لغو ضمانتنامه میشود. کوتاهی در رسوب زدایی 

دستگاه نیز موجب لغو ضمانتنامه میگردد.
بمرور زمان گرم کردن آب مورد استفاده برای تهیه قهوه موجب تشکیل رسوب 

آهک در مدارهای داخلی دستگاه میشود.
وقتی عبارت "آماده برای رسوب زدایی" decalcify ready” بر روی صفحه نمایش 
ظاهر میشود دستگاه نیازمند رسوب زدایی است. در این حالت میتوان همچنان 
قهوه، بخار، آب داغ و غیره درست کرد اما توصیه میشود در اسرع وقت برنامه 

ی رسوب زدایی اجرا گردد.
برای اینکار بترتیب زیر عمل کنید:

پس از ظاهر شدن عبارت "آماده برای رسوب زدایی" “decalcify ready دکمه ی 
on/ off را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. در این حالت صفحه نمایش تیره 

شده و هیچ عبارتی را نمایش نمیدهد.
دکمه ی”+” )B6( را فشار دهید .

اکنون عبارت "حالل در مخزن" solvent in tank” ظاهر شده سپس عبارت "شیر 
را باز کنید"open tap ظاهر میشود؛

مخزن را خارج کرده و 2 تکه رسوب زدا را درون 0/5 لیتر آب بیندازید و بگذارید 
حل شود؛ سپس مایع را درون مخزن بریزید. مخزن را در جایگاه اولیه خود قرار 

دهید.
یک ظرف بزرگ )< 5L( را زیر نازل بخار قرار دهید یا یک لوله ی طویل را به یک 

ظرف بزرگ متصل کنید.
دکمه B8((  را فشار دهید در این حالت عبارت "فعال سازی رسوب زدایی" 

decalc on ظاهر میشود و اب داغ از نازل بخار به بیرون خارج میگردد.
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پس از حدود 40 دقیقه عبارت "change water” ظاهر میشود؛ 
در این حالت مخزن را یرون بکشید و انرا بدقت آب بکشید و با آب خالص پر 

کنید و دوباره در جای اولیه خود قرار دهید.
دکمه B8((  را فشار دهید  

. اکنون عبارت “آبکشی”rinsing ظاهر میشود.
پس از اتمام برنامه ی آبکشی عبارت "ready” ظاهر میشود که به معنای اتمام 

رسوب زدایی است.
 مهم: کوتاهی در رسوبزدایی دستگاه موجب لغو ضمانتنامه  ازسوی جنرال 

فورس میشود.
تغییر دمای قهوه

برای تغییر دمای قهوه بترتیب زیر عمل کنید:
پس از فشار دادن دکمه ی “+” یا “-”  در این حال عبارت "temperature” ظاهر 

میشود.
دکمه +/- را فشار دهید تا دمای مورد نظر خود را انتخاب کنید دکمه enter را 

فشار دهید تا دما تثبیت گردد.
تنظیم سختی آب

که  کارخانه  توسط  شده  تعیین  زمان  مدت  گذشت  از  پس  رسوبزدایی  پیام 
براساس حداکثر مقدار رسوب آهک تشکیل شده در آب مورد استفاده محاسبه 

شده ظاهر میشود.
مدت زمان مربوطه را میتوانید در صورت نیاز تغییر دهید تا دفعات رسوبزدایی 
کمتر گردد. برای این کار براساس میزان حقیقی آهک درون آب مصرفی، برنامه 

ریزی میشود.
برای این منظور بترتیب زیر عمل کنید:

یک نوار ویژه خریداری کنید و آنرا بطور کامل بمدت چند ثانیه در آب فرو نمایید. 
سپس نوار را بیرون آورده و حدود 30 ثانیه منتظر مانید تا رنگ آن تغییر کند و 
مربع های قرمز رنگ بر روی آن شکل گیرد؛ براساس رنگ میتوانید سطح سختی 

آب را بخوانید.
سختی"  عبارت  تا  دهید  فشار  را  دکمه"+"/"-"  و  دهید  فشار  را   B4 ی  دکمه 
“hardnessبر روی صفحه نمایش دستگاه ظاهر گردد وسپس enter  را فشار 

دهید.
دکمه “+”/”-”را فشار دهید و دریچه را بوسیله ی کاغذ تست تنظیم نمایید.

دکمه enter را فشار دهید تا ثبت گردد..
قهوه ساز اکنون برای ارائه ی هشدار رسوبزدایی در زمان الزم براساس سختی 

واقعی آب مصرفی برنامه ریزی شده است.
تغییر زبان

برای تغییر زبان، دکمه ی B4را مدت 3 ثانیه فشار دهید و دکمه “+”/”-” را فشار 
دهید تا عبارت "language” ظاهر شود.دکمه enter را فشار دهید. 

زبان مورد نظر خود را با دکمه “+”/”-” انتخاب کنید پس از این کار کل متن ها و 
پیامها با زبان انتخاب شده ظاهر میشوند.

خاموش کردن دستگاه قهوه ساز جنرال فورس
پس از تنظیم زمان میتوانید خاموش شدن خودکار دستگاه را نیز تنظیم کنید. 
دکمه ی )B4( را فشار دهید و دکمه “+”/”-” تا عبارت "Unit Off” )خاموش کردن 

دستگاه( ظاهر شود.
تغییر دادن واحد صفحه نمایش 

بای تغییرصفحه نمایش طبق مراحل زیر عمل میکنیم.
با فشار دادن دکمه B4 صفحه نمایش تمامی پارامترهای الزم جهت تنظیمات 

را نشان میدهد.
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با فشار دادن دکمه "+"/"-" میتوانید عبارت display  را انتخاب کنید.
  ,hours milliliter, once 12,houres 24 ( چهار گزینه B8 با فشار دادن دکمه
(میلی لیتر، یکباره،24 ساعته، 12 ساعته بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود. 

میتوانید برای انتخاب هر یک با فشار دکمه enter گزینه را ثبت کنید.
خالی کردن

اگر قصد دارید دستگاه قهوه ساز جنرال فورس را در مسافتی طوالنی حمل و نقل 
کنید یا در دمای پایین قرار دهید یا قصد دارید مدتی طوالنی از آن استفاده نکنید 

توصیه میشود دستگاه را خالی کنید و برای این کار بترتیب زیر عمل نمایید:
دکمه ی روشن/ خاموش on/off را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

با فشار دادن دکمه "+"/"-" میتوانید عبارت emptying”” “خالی کردن”.
را انتخاب کنید.

در این حال صفحه نمایش تیره میشود که نشان دهنده ی اتمام و تکمیل 
برنامه است. سپس سوئیچ اصلی )A5( را در وضعیت خاموش قرار دهید اکنون 

میتوانید دستگاه را در بسته ی بسته بندی قرار دهید.
 خطر سوختگی: درطی آبکشی، مقداری آب داغ ممکن است از دهانه های 

خروج قهوه خارج گردد. از تماس با آن خودداری کنید.
برای خاموش کردن دستگاه، دکمه ی )B1( را فشار دهید تا دستگاه در هر حالتی 

خاموش گردد.
مورد  طوالنی  زمانی  مدت  برای  فورس  سازجنرال  قهوه  است  اگرقرار   
 ”O“ را در وضعیت ))A5استفاده قرار نگیرد سوئیچ اصلی واقع در پشت دستگاه

قرار دهید.
مشخصات فنی

10A .Hz max 60/50 ~ V 240-220 :ولتاژ

W 1600-1400 :قدرت جذب
فشار: 15 بار

ظرفیت مخزن آب: 1/0 لیتر
mm 495 x 449 x 594 :)عرض x ارتفاع x سایز )طول

وزن: 18 کیلوگرم
اتصال الکتریکی

الف( اگر دستگاه شما با پریز مطابقت دارد فیوز Amp 13 برای آن مناسب است. 
اگر با سوکت شما مطابقت ندارد سوکت تعبیه شده باید از منبع اصلی برق جدا 

شده و سوکت مناسب جایگزین شود.
هشدار: پس از جدا کردن فیوز، دوشاخه را قطع کنید؛ در هیچ قسمت دیگری از 
خانه سوکت Amp 13 را وارد نکنید چراکه موجب خطر برق گرفتگی میشود. اگر 
دوشاخه های دیگر در فیوز جای نگیرند و مطابقت نداشته باشند مدار باید توسط 
یک فیوز Amp 15 محافظت شود. اگر دوشاخه از نوع سرهم است کاور فیوز باید 
هنگام تغییر فیوز با استفاده از یک فیوز تایید شده Amp 13 Asta مجددا تطبیق 
دهی شود تا با 1362 مطابقت یابد. در صورت گم کردن کاور فیوز، دوشاخه 
را نباید مورد استفاده قرار دهید تا یک کاور جایگزین برای فیوز از نزدیکترین 
فروشگاه وسایل الکتریکی تهیه کنید.. رنگ کاور فیوز جایگزین باید مطابق با رنگی 

باشد که در قسمت پایه ی دوشاخه نشان داده شده است.
ب( اگر دستگاه شما دارای دوشاخه نیست لطفا دستورالعملهای زیر را انجام 

دهید.
هشدار: این دستگاه باید دارای سیم اتصال به زمین باشد.

 سیمهای درون کابل اصلی مطابق با کدهای زیر رنگ شده اند:

سبز و زرد: سیمهای اتصال به زمین
آبی: خنثی
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قهوه ای: فعال )دارای جریان برق(
اگر رنگ سیمها در خط اصلی با رنگهای ترمینالها یا پایانه ها در دوشاخه ی شما 

تطابق ندارد بترتیب زیر عمل کنید:
سیم سبز و زرد باید به پایانه ای در پریز وصل شوند که با حرف E یا عالمت زمین 

عالمت گذاری شده یا برنگ سبز یا سبز و زرد است.
سیم آبی باید به پایانه ای وصل شود که با حروف مربوطه مشخص شده یا برنگ 

مشکی است.
سیم قهوه ای باید به ترمینالی وصل شود که با حروف مربوطه مشخص شده یا 

برنگ قرمز است.
نمایش پیام

پیام نمایش 
داده شده

راه حل برطرف سازی عیبدلیل احتمالی

پر  را  آب  مخزن 
کنید

مخزن آب خالی است یا بدرستی 
در جای خود قرار نگرفته است.

آنرا  یا  و/  کنید  پر  آب  با  را  مخزن 
درست در جای خود قرار دهید و 
تا جایی که راه دارد آنرا فشار دهید 

تا در جای خود قرار گیرد.
 Fault 3
)عیب 3(

را  قهوه  اسیاب،  است  1-ممکن 
بسیار ریز کرده باشد و قهوه به 

اهستگی از دهانه خارج شود.
بعلت  دستگاه  است  2-ممکن 
هیدرولیک  مدار  در  هوا  وجود 
قادر به درست کردن قهوه نباشد.

1- پیچ تنظیم اسیاب را به اندازه ی یک 
به  ساعت  عقربه های  جهت  در  کلیک 

سمت عالمت Big بچرخانید.
2- دکمه بخار/ آب داغ B8 را فشار دهید 

و آب را از نازل خارج سازید.
ظاهر  نمایش  صفحه  بر  هرپیامی   -3

شده را انجام دهید.

خالی  را  اسیاب 
کنید. 

تعداد کل قهوه هایی که درست 
کرده اید به 15 عدد رسیده است.

 1- سینی را خارج کرده و ظرف اسیاب را 
خالی کرده و تمیز نمایید.

سینی  سازی  خارج  هنگام  مهم:   -2  
ترشحات، ظرف اسیاب باید خالی باشد 

حتی اگر بطور کامل پر نشده باشد.

سینی در جای 
خود قرار ندارد.

یا در  وارد دستگاه نشده  سینی 
جایگاه خود بدرستی قرار نگرفته 

است.

بدرستی  خود  جای  رادر  سینی 
قرار دهید.

مخزن پودر را 
پر کنید.

 1- ممکن است کارکرد قهوه ی 
از پیش اسیاب شده بدون قرار 
اسیاب  پیش  از  ی  قهوه  دادن 
شده در قیف انتخاب شده باشد.

 )A9( قیف  است  ممکن   2-
مسدود شده باشد.

 1- دستگاه را بیرون بیاورید و قهوه ی از 
پیش اسیاب شده را با استفاده از قاشق 

در قیف بریزید.
 2- قیف را به کمک چاقو طبق توصیف 
بخش “تمیز کردن قیف قهوه ی از پیش 

اسیاب شده” خالی کنید.

آماده برای 
رسوب زدایی

روند رسوب زدایی که در بخش دستگاه باید رسوب زدایی شود
“رسوب زدایی” توصیف شد باید 

در اسرع وقت انجام گیرد.
مخزن را با 
دانه ی قهوه 

پر کنید

مخزن مخصوص فاقد دانه های 
قهوه است.

مخزن مخصوص را با دانه های 
قهوه پر سازید.

پودر 
بیشتری 

اضافه کنید.

سازی  اماده  برای  قهوه  پودر 
قهوه کافی نیست

با استفاده از قاشق، پودر قهوه به دستگاه 
اضافه کنید.

تمیز  برای  آماده 
کردن

داخل دستگاه را کامال طبق توضیحات داخل دستگاه کثیف شده است
و  “تمیزسازی  بخش  در  شده  ارائه 
از  پس  اگر  نمایید.  تمیز  نگهداری” 
صفحه  روی  بر  هنوز  پیام  تمیزکاری، 

باشد با مرکز خدمات تماس بگیرید.
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رفع عیوب
در جدول زیر لیستی از برخی از عیوب احتمالی ارائه شده است.

اگر طبق توضیحات موفق به برطرف سازی عیوب نشدید با خدمات مشتری 
جنرال فورس تماس بگیرید.

راهکاردلیل احتمالیمشکل

1- فنجانها از قبل گرم نشده قهوه داغ نمیشود
اند.

2- دم کننده بعلت گذشت 2/3 
دقیقه از زمان اخرین قهوه ی 
آماده شده، خنک شده است.

1- فنجانها را با آبکشی آنها با آب داغ 
گرم کنید.

2- پیش از درست کردن قهوه، دم کننده 
را با فشار دکمه ی )5B( گرم کنید.

قهوه بمیزان کافی 
خامه ای نیست.

1- قهوه، درشت اسیاب 
شده است.

2- قهوه ی مناسب مورد 
استفاده قرار نگرفته است.

 1- درحالیکه اسیاب قهوه در حال کار 
است پیچ تنظیم اسیاب )A19( را به 
اندازه ی یک کلیک در جهت خالف 

عقربه های ساعت به سمت نماد 
small )کوچک( بچرخانید.

2- از قهوه ی مناسب برای قهوه 
سازهای اسپرسو استفاده کنید. 

قهوه به اهستگی یا 
قطره قطره خارج 

میشود.

ممکن است قهوه بیش از 
حد ریز اسیاب شده باشد.

 1- در حالیکه اسیاب قهوه در حال کار 
است پیچ تنظیم اسیاب )A19( را در 

جهت خالف عقربه های ساعت به 
سوی عالمت بزرگ بچرخانید.

2- پیچاندن را به اندازه ی یک کلیک 
ادامه دهید تا میزان خروج قهوه به 

درجه ی رضایتبخش برسد.
3- اثر آن پس از خروج دو فنجان 

قهوه مشخص میشود.

قهوه بسیار سریع 
خارج میشود

قهوه بیش از حد درشت 
اسیاب شده است.

 1- در حالیکه اسیاب قهوه در حال کار 
است پیچ تنظیم اسیاب را به اندازه 
ی یک کلیک در جهت خالف عقربه 

های ساعت به سمت عالمت کوچک 
بچرخانید.

2- این اثر پس از تهیه ی دو فنجان 
قهوه اشکار میشود.

قهوه از یکی از 
دهانه ها خارج 

نمیشود.

دهانه ها را با استفاده از خالل دندان دهانه ها مسدود شده اند
تمیز کنید.

بجای قهوه، آب 
از دهانه ها خارج 
میشود )از پودر 

قهوه استفاده کنید(

قهوه ی از پیش اسیاب 
شده در قیف مسدود شده 

)A9( است

قیف را با چنگالی چوبی یا پالستیکی 
تمیز کنید داخل دستگاه را نیز تمیز 

کنید.






