






۱ 

 راهنماي استفاده از قهوه ساز جنرال فورس

FCM520 مدل 
نوعی از صفحھ نمایشگر رنگی ال سی دی لمسی می باشد کھ کیفیت  Thin Film Transistor مخففTFT 

وضوح باالیی در نمایش تصویر داشتھ و گران قیمت نیز می باشد
 مقدمه از انتخاب قهوه ساز خودکار و کاپوچینوساز جنرال فورس از شما متشکریم. امیدواریم از استفاده از این دستگاه

 جدید لذت ببرید. لطفا دستورالعملهاي این کتاب راهنما را مطالعه فرمایید. در این صورت میتوانید از خطرات و صدمات 
احتمالی وارده به دستگاه پیشگیري نمایید.  

نمادهاي مورد استفاده در این کتاب راهنما  
هشدارهاي مهم با این نمادها نشان داده شده اند

 (خطر)  
قصور و کوتاهی در رعایت هشدار میتواند تهدید کننده ي جان مصرف کننده و متحمل شدن اسیب و جراحات در نتیجه 

 ي برق گرفتگی گردد

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

 این عالمت نشانگر نکات یا اطالعات مهم براي 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 سازي مشکل دستگاه نشدید یا نیازمند اطالعات بیشتر هستید باید با تماس با 
 شماره ي ارائه شده در برگه ي خدمات مشتري با مرکز خدمات مشتري جنرال فورس مشکل خود را در میان بگذارید

 اگر دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط با مرکز خدمات مشتري جنرال فورس تماس بگیرید
 تلفن: 22792412و 22792418و 227924150

 شماره تماس در گواهی ضمانت جنرال فورس که همراه با دستگاه است ارائه شده اند
 ایمنی

 هشدارهاي اساسی در رابطه با نکات ایمنی
 مهم

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

 آن نباید آنرا در آب غوطه ور سازید
هشدار: دهانه ي پرسازي نباید در طی کار با دستگاه باز شود. این وسیله براي استفاده در منزل و کاربردهاي مشابه زیر 

 طراحی شده است
 دیگر؛ کار محیطهاي و ادارات فروشگاهها، در کارمندان مخصوص هاي اشپزخانه-
 مزارع؛ در واقع هاي خانه-
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 دیگر؛ مسکونی محیطهاي و متلها هتلها، کاربران توسط-
 .موقت اقامت محیطهاي-

 کودکان نباید با این وسیله بازي 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 استفاده است البته در صورتیکه تحت نظارت فردي مطلع با آن کار کنند و 
دستورالعملهاي مربوط به استفاده ي ایمن از دستگاه به آنها داده شده باشد و از خطرات احتمال آن اگاهی داشته باشند. 

تمیز کردن و نگهداري از این وسیله نباید توسط کودکان صورت گیرد مگر توسط کودکان باالي هشت سال و تحت 
 نظارت فرد مطلع و با تجربه.

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

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

اطمینان حاصل نمایید که سوکت مورد استفاده در تمامی اوقات ازادانه قابل دسترسی است و این امکان را فراهم میاورد 
 تا دوشاخه ي دستگاه در زمان الزم از پریز جدا شود؛

دستگاه را خاموش کرده  5Aبا استفاده از سوئیچ نمایید؛ تعمیر انرا خود نکنید سعی شد نقص و عیب دچار دستگاه اگر
 پس خدمات از فورس جنرال مجاز سرویسکاران کمک با میتوانید فورس جنرال مشتریان خدمات به تماس یک با فقطو
 .نمایید استفاده فروش از

اگر کابل دستگاه اسیب دیده باید توسط نمایندگان و سرویسکاران مجازجنرال فورس (تکنیسین) تعویض گردد تا از بروز 
 خطر پیشگیري شود؛ 

  مهم!: تمامی قسمتهاي بسته بندي (کیسه هاي پالستیکی، فوم پلی 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 خودداري نمایید. از لمس سطوح داغ حین استفاده از دستگاه 
 خودداري کنید. فقط از دستگیره ها و پیچهاي تعبیه شده استفاده نمایید.

مهم!: وقتی قهوه ساز خارج از کابینت قرار دارد آنرا با دست نگیرید. ظروف حاوي مایعات یا مواد قابل اشتعال یا خورنده 
را روي دستگاه قرار ندهید. لوازم جانبی الزم براي آماده سازي قهوه (براي مثال پیمانه) را در جاي ویژه قرار دهید. اشیاي 

 بزرگی که ممکن است مانع از حرکت دستگاه شده یا اشیاي بی ثبات را بر روي دستگاه قرار ندهید.
 حاصل اطمینان همیشه. نکنید درست آن با بخار یا داغ اب نوشیدنی، است خود جاي از خارج دستگاه وقتی هرگز :مهم
 دیدگی اسیب به منجر میتواند نکته این رعایت در کوتاهی. است غیرفعال دستگاه آن سازي خارج از پیش که نمایید

 تنظیم بخش به( شود انجام است خاموش دستگاه درحالیکه باید که است قهوه اسیاب تنظیم استثنا، تنها. شود دستگاه
  نمایید) مراجعه قهوه اسیاب

 .نمایید استفاده اصل یدکی قطعات و اصلی جانبی لوازم از فقط
 مجاز دستگاه این با دیگر کاربردهاي. است شده ساخته و طراحی داغ نوشیدنیهاي و قهوه کردن درست براي وسیله این

 .نمیکند قبول دستگاه این از نادرست ي استفاده از ناشی اسیبهاي قبال در مسئولیتی کننده تولید شرکت و نمیباشد
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این دستگاه را میتوانید همراه با فرهاي توکارکه بصورت ست کامل از سوي جنرال فورس به بازار ارائه شده را خریداري 
کرده و  نصب کنید زیرا کلیه  فرهاي تو کارجنرال فورس داراي پنکه ي خنک کننده در قسمت عقب خود باشد، که هیچ 

 اسیبی به مابقی وسایل توکارنزده و زیبایی اشپزخانه شما را دو چندان میکند.
 دستورالعملها

 .فرمایید مطالعه دقت با آنرا دستورالعملهاي وسیله، این از استفاده از پیش
 و کرده نگاهداري مناسب جایی در نیز را دستورالعملها این میکنید، واگذار دیگر اشخاص به را دستگاه این که صورتی در

 .شوند مطلع راهنما نکات از باید نیز آنها زیرا دهید ارائه
 .شود دستگاه دیدگی اسیب یا سوختگی بروز به منجر میتواند دستورالعملها این رعایت در کوتاهی
 .ندارد دستورالعملها این رعایت در کوتاهی ي نتیجه در وارده صدمات قبال در مسئولیتی فورس جنرال

 فورس جنرال دستگاه توصیف
 1A : نمایش صفحه 
 2A  :خروج شیر لوله 
 3A:مخزن خروجی 
 4A : لوله خروجی قهوه 
 5A: اصلی سوئیچ 
 6A: پیچ تنظیم 
 7A: قهوه مخزن 
  8A: سینی حمل مخزن 
9A سینی ذخیره :
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 10A:  آبریز فلزيسینی 
 11A: مخزن اصلی 
 12A: قهوه اسیاب ظرف  
 13A: درپوش ظرف قهوه 
 14Aقیف دانه هاي قهوه: 

 توصیف پانل کنترل
چند عدد دکمه بر روي پانل تعبیه شده است که کارکردي دوگانه دارند. این کارکردها در قسمت توصیف در کروشه قرار 

 داده شده اند
1Bخاموش/ :روشن 
 2Bهشدار : 
3Bچراغ: 
4Bبگشت به منو قبل : 
6Bقفل ایمنی کودك: 

 بررسیهاي 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 مشتري جنرل فورس تماس 

 بگیرید
 نصب قهوه ساز

 مهم!: هنگام نصب قهوه ساز جنرال فورس، هشدارهاي ایمنی زیر را حتما مدنظر قرار دهید
نصب دستگاه باید توسط افراد حرفه اي و نمایندگان مجاز جنرال فورس در محل نصب انجام گیرد (به بخش نصب 

 درونساخت مراجعه نمایید)
اجزاي بسته بندي (کیسه هاي پالستیکی، فوم پلی استایرن و غیره) باید دور از دسترس کودکان قرار گیرند زیرا 

 خطرناك هستند؛
دستگاه قهوه سازجنرال فورس را در اتاقهایی که دماي 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 دستورالعملهاي ارائه شده در بخش "تنظیم سختی آب" در اسرع وقت سختی آب را تنظیم نمایید

 اتصال اجزاي دستگاه
خطر: چک کنید که ولتاز منبع اصلی برق با مقدار نشان داده شده بر روي ورقه ي درجه بندي دستگاه مطابقت داشته  

باشد
دستگاه قهوه سازجنرال فورس را به یک سوکت مناسب داراي سیم اتصال به زمین وصل نمایید که میزان جریان آن 

حداقل 10 آمپر باشد.
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اگر سوکت برق با ولتاژ دستگاه مطابقت نداشته باشد سوکت را با نوعی مناسب تعویض کنید و براي این کار از افراد مجاز 
 حرفه استفاده نمایید

 براي رعایت و تطابق با دستورالعملهاي ایمنی، یک سوئیچ با حداقل فاصله تماس 3 میلیمتر باید نصب گردد
 از سوکتهاي چندگانه یا انشعابات غیرمجاز استفاده نکنید

براي کسب آگاهی پیرامون استفاده ي درست از دستگاه براي اولین مرتبه، دستورالعملهاي پاراگرافهاي زیر را مطالعه 
 کرده و مو به مو اجرا نمایید

 مهم: وسایل ایمنی قطع کننده ي 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 ي خروج قهوه) صورت خودکار روشن میشوند و دهانه ي خروج 
 .قهوه و سینی فنجان را روشن میسازند. چراغهاي مزبور هر دفعه بمدت 60 ثانیه روشن باقی میمانند

 توجه: با یکبار لمس دکمه ي روشن/ خاموش، چراغ مجددا روشن میشود
 بصورت مستقیم به چراغها نگاه نکنید و براي این کار از یک وسیله ي چشمی استفاده کنید : 

 نصب توکار
حداقل اقدامات الزم براي 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 قالبهاي موجود در بازار به دیوار متصل شود
مهم: تمامی کارهاي نصب و نگهداري باید در شرایطی انجام شوند که دوشاخه ي دستگاه از پریز اصلی برق جدا شده 

 باشد
آن بخش از اثاثیه ي اشپزخانه که در تماس مستقیم با دستگاه قهوه سازجنرال فورس هستند باید در برابر حرارت و گرما 

 مقاوم باشند (<65 درجه سانتیگراد)؛
 مراجعه شکل در شده ارائه هاي اندازه به( کنید تعبیه شکاف یک کابینت، کف در الزم، و مناسب ي تهویه تضمین براي

 ؛)نمایید
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 باشن داشته مطابقت تصویر در شده ارائه مقادیر با کابینت ي اندازه و سایز نصب از پیش.

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

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

 را دستگاه آنها از یکی که است نیاز نفر دو به کار این براي. دهید قرار راهنما ریل در را فورس سازجنرال قهوه :4 مرحله
 .است پیچها این گرفتن و وسیله قرارگیري دقیق محل تنظیم مسئول دیگري و میگیرد بر در

 آن مخصوص ظرف درون را قهوه هاي دانه تا بازکنید را قهوه ي دانه روکش بیرون، به دستگاه خروج از پس: 5 مرحله
 .بریزید
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 .کنید باز شده تعبیه چپ قسمت در که را مخزن روکش :6 مرحله

مرحله 7: مخزن را بیرون بکشید و مقداري آب خالص به درون آن بریزید سپس آنرا به جاي اولیه ي خود بازگردانید. 
دستگاه را در کابینت درونساخت قرار دهید، دوشاخه را وارد پریز برق کنید و سوئیچ اصلی A5 را لمس کنید اکنون 

میتوانید از قهوه ساز استفاده نمایید. 
اگر قهوه ساز بر روي دراوري گرم تر قرار گرفته و نصب شده (حداکثر W 500) از سطح فوقانی آن بعنوان مرجعی براي 

تعیین محل ریلها استفاده نمایید. 
کابل برق باید بمیزان کافی بلند باشد تا بتوان دستگاه را از کابینت براي پرسازي ظرف دانه هاي قهوه بیرون کشید. 

دستگاه قهوه سازجنرال فورس باید مطابق با مقررات توسط سیم اتصال به زمین متصل شود. 
اتصاالت برقی باید توسط برقکاري باتجربه و واجد صالحیت مطابق با دستورالعملهاي شرکت تولیدکننده و مقررات اجرایی 

در کشور محل نصب انجام شوند. 
استفاده از قهوه سازجنرال فورس براي اولین مرتبه 

توجھ :
براي 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 براي این کار از دستورالعملهاي ارائه شده در بخش 
تنظیم سختی آب" پیروي کنید. "

دستگاه را با استفاده از دوشاخه ي تعبیه شده به منبع اصلی برق متصل سازید و سوئیچ اصلی A5 را روشن کنید
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 HEATING و سپس عبارت  SELF CHECKبر روي صفحه نمایش عبارت ON/OFF با لمس کردن دکمه
 ظاهر میشود. 

 اندکی منتظر بمانید، این دستگاه، بصورت خودکار، آبکشی را آغاز میکند.

 به معناي آماده بر روي صفحه نمایش ظاهر میشود.  ”ready“پس از پایان آبکشی، عبارت 

 رسیدن دستگاه به این شرایط به این معنی است که میتوانید از دستگاه استفاده کنید و به تهیه قهوه بپردازید.
مهم: براي پیشگیري از کارکرد غیرصحیح دستگاه، هرگز قهوه ي از قبل آسیاب شده، قهوه ي خشک شده و منجمد 

هاي کاراملی شده یا هرچیز دیگري که موجب آسیب دیدگی دستگاه شود را مورد استفاده قرار ندهید. قهوه  شده، دانه
 ساز جهت کاربرد عادي ساخته شده است.
 قهوه ساز را روشن کنید. (A5)توجه: همیشه با استفاده از سوئیچ اصلی 

 تهیه ي قهوه با استفاده از دانه ها قهوه
(آماده) بر روي صفحه نمایش ظاهر شد میتوانید دکمه ي منو را فشار دهید یا با  ”ready“زمانیکه عبارت  -1

لمس صفحه نمایش، کارکرد مورد نظر را فعال سازید.
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2- 1 cup :(یک فنجان) را فشار دهید تا صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر شود

را فشار دهید. در این حالت دستگاه  OKسپس میتوانید این پارامتر را تعیین کنید یا تعیین نکنید و مستقیما  -3
شروع به کار میکند و دانه هاي قهوه را آسیاب مینماید.

4- ھمچنین میتوانید با استفاده از تنظیمات دما tempreture،رایحھ Aroma کھ میتوان میزان غلظت قھوه 
Mild,Normal,Strongو ھمجنین مقدار1Cup,2Cup را انتخاب کرد
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 وقتی دستگاه در حال قهوه سازي است میتوانید خروجی را نیز تنظیم کنید.
را به اندازه ي یک کلیک در  (A6)اگر قهوه قطره قطره خارج میشود یا اصال خارج نمیشود، پیچ تنظیم آسیاب  :1 توجه

نظیم آسیاب قهوه مراجعه نمایید) و تا زمانی که تحویل قهوه به شرایط جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید (به بخش ت
 رضایتبخش رسید پیچاندن پیچ مورد نظر را ادامه دهید.

را  (A6)اگر قهوه بسیار سریع خارج میشود و خامه در شرایط رضایتبخشی خارج نمیشود، پیچ تنظیم آسیاب  :2توجه 
 به تدریج در خالف جهت عقربه هاي ساعت  بچرخانید.

 نکاتی براي تهیه ي قهوه اي داغتر. :3توجه 
سی سی)، فنجانها را با آب  60وقتی دستگاه را روشن میکنید اگر بخواهید میزان اندکی درست کنید (کمتر از  •

دقیقه از اخرین قهوه ي تهیه شده گذشته باشد، پیش از  3/2داغ بشویید تا از قبل گرم شوند. اگر بیش از 
درخواست قهوه اي دیگر باید قسمت دم کننده را از قبل گرم کنید. آب را بدرون سینی زیرین بریزید یا از این 

فنجانی استفاده کنید که قرار است براي قهوه مورد استفاده قرار گیرد آب براي پر کردن (و سپس خالی کردن) 
از این طریق، از قبل گرم میشود.

در صورتی که از پیش گرم نشود از فنجانهاي بیش از حد ضخیم استفاده نکنید زیرا حرارت بسیاري را بخود  •
جذب میکنند.

فنجانها را با آبکشی آنها با با داغ، از قبل گرم کنید. •
(با آب پر سازید) بر روي صفحه نمایش ظاهر میشود مخزن را با آب پر کنید د  ”fill water“وقتی عبارت  :4توجه 

 رغیر اینصورت دستگاه، قهوه ارائه نمیدهد.
 (باقی ماندن میزانی از آب در مخزن وقتی این پیام ظاهر میشود، امري عادي است).

(مخزن اسیاب را خالی کنید) بر روي صفحه  ”empty ground“بارت قهوه، ع 15پس از ارائه ي تقریبا  :5توجه 
نمایش ظاهر میشود که نشان میدهد مخزن قهوه ي اسیاب شده پر است و باید خالی و تمیز شود. تا زمانیکه مخزن 

 بود. آسیاب تمیز نشود این عبارت همچنان بر روي صفحه نمایش باقی خواهد ماند و تهیه ي قهوه امکان پذیر نخواهد
را خارج کنید و آنرا تمیز نمایید. هنگام تمیز کردن  (A9)براي تمیز کردن دستگاه، سینی مخصوص جمع آوري قطرات 

 این سینی را کامال خارج نمایید تا پس از برداشتن مخزن اسیاب، نیفتد. دستگاه، همیشه
 کف آن تمیز شوند.مخزن آسیاب را خالی کرده و کامال تمیز کنید تا تمامی بقایاي موجود در 

هنگام خارج سازي سینی مخصوص جمع آوري قطرات، مخزن آسیاب باید خالی شود حتی اگر کامال پر نشده  مهم:
باشد. اگر این کار انجام نگیرد، هنگام تهیه ي قهوه ي بعدي، مخزن آسیاب ممکن است بیش از حد انتظار پر شود و 

 منافذ دستگاه را مسدود سازد.
 مخزن آب را در حالی که دستگاه در حال ارائه ي قهوه است خارج نسازید.هرگز : 8توجه 

(مخزن آب را پر کنید) بر روي  ”fill water“اگر این کار انجام شود، تهیه ي قهوه امکان پذیر نخواهد بود و عبارت 
 صفحه نمایش ظاهر میشود.

 دوباره اجرا شود. مخزن آب را در جایگاه مخصوص آن قرار دهید تا برنامه ي متوقف شده
 تنظیم آسیاب قهوه

 اسیاب قهوه در کارخانه از قبل تنظیم شده است تا قهوه به درستی آماده شود و نیازمند تنظیم اولیه نباشد.
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با این حال اگر پس از تهیه ي چند فنجان اول قهوه دریافتید که تحویل قهوه یا بسیار سریع یا بسیار آهسته صورت 
 .(A6)، میتوانید با تنظیم پیچ مخصوص آسیاب آنرا تنظیم کنید میگیرد (قطره قطره)

فقط باید زمانی پیچانده شود که اسیاب قهوه در حال کار است. براي تحویل آهسته تر و  (A6)مهم: پیچ تنظیم آسیاب 
ید (براي داشتن قهوه اي خامه اي تر، پیچ مزبور را به اندازه ي یک کلیک بر خالف حرکت عقربه هاي ساعت بچرخان

داشتن دانه هاي قهوه ي ریزتر اسیاب شده). براي تحویل سریعتر قهوه، پیچ مذکور را به اندازه ي یک کلیک در جهت 
 عقربه هاي ساعت بچرخانید (براي داشتن دانه هایی درشت تر).

ي قهوه در آسیاب، امري (براي ازمایش این دستگاه در کارخانه از قهوه استفاده شده است و بنابراین برجاي ماندن مقدار
 عادي است).

 تهیه ي قهوه اسپرسو با قهوه ي از پیش آسیاب شده (بجاي دانه ي قهوه)
 بر روي صفحه نمایش دیده میشود: "آماده"در صورتیکه عبارت 

• "coffee powder" .(پودر قهوه) را انتخاب کنید

سازد.این بدان معناست که کاربر باید قهوه را از دستگاه خارج •

 را فشار دهید. OKسرپوش پودر قهوه را باز کنید. از یک قاشق براي برداشتن پودر قهوه استفاده کنید و دکمه ي 
 سپس عبارت و تصویر زیر بر روي صفحه نمایش ظاهر میشود:
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 تنظیم را انجام دهید: 2را براي تهیه قهوه فشار دهید یا  OKمیتوانید مستقیما دکمه ي 
 خروجی و دما

 پس از تنظیم، عبارت و تصویر زیر بر روي صفحه نمایش دستگاه ظاهر میشود:

هرگز هنگامی که دستگاه خاموش است یا پیش از فشار دکمه، قهوه ي از پیش آسیاب شده را وارد دستگاه  :1توجه 
 نکنید زیرا قهوه در داخل دستگاه پخش میشود.

را داخل دستگاه نریزید در غیر اینصورت قهوه آماده نمیشود و قهوه ي از هرگز بیش از مقدار تعیین شده قهوه  :2توجه 
پیش آسیاب شده در داخل دستگاه پخش میگردد و آنرا کثیف میکند و ممکن است قهوه بصورت قطره قطره تحویل داده 

 شود.
 یه شده استفاده کنید.از قاشق تعب -از مقیاس ارائه شده براي افزودن مقدار مناسب قهوه استفاده نمایید :3توجه 
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براي استفاده از دستگاه قهوه ساز اسپرسو فقط از قهوه ي آسیاب شده استفاده کنید و آنرا درون قیف بریزید.  :4توجه 
هرگز از دانه هاي قهوه، قهوه ي خشک شده و منجمد شده یا مواد دیگري که به دستگاه آسیب وارد میسازند استفاده 

 نکنید.
ز مقدار تعیین شده قهوه ي از پیش آسیاب شده مورد استفاده قرار گیرد، قیف مسدود میشود. در اگر بیش ا :5توجه 

این حالت با یک چاقو، قهوه را به سمت پایین فشار دهید سپس قمست دم کننده را خارج کرده و تمیز کنید و به شیوه 
 اي که در بخش تمیز کردن دم کننده عمل کنید.

 تهیه کاپوچینو
ي جانبی ویژه استفاده کنید که پیمانه ي خامه است و شیر را درون فنجان بریزید. پس از نمایش از وسیله  •

بر روي صفحه نمایش، "آماده"عبارت 

مراجعه نمایید. عبارت کاپوچینو را  26اطمینان حاصل کنید که حتما شیر در فنجان ریخته شده است. به تصویر صفحه 
 مایش بصورت زیر ظاهر میشود:انتخاب کنید در این حالت صفحه ن

را فشار دهید. در این  OKاین بدان معناست که کاربر میتواند آسیاب یا پودري را انتخاب کند. براي انتخاب آسیاب، کلید 
 حالت صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر میشود:

را فشار دهید. در این حالت دستگاه بصورت خودکار، قهوه ي کاپوچینو را اماده  OKپس از تنظیم این پارامتر، کلید 
 میسازد.

 اگر پودري را انتخاب کنید، صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر میشود:
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 محفظه پودر را خارج سازد.این بدان معناست که کاربر باید 

 OKن محفظه از پورد قهوه استفاده کنید و سپس دکمه سرپوش محفظه پودر قهوه را باز کنید. از یک قاشق براي پر کرد
 را فشار دهید.

 را فشار دهید تا دستگاه بصورت خودکار، کاپوچینو را آماده سازد. OKپس از تنظیم این پارامتر، کلید 
 تهیه ي الته

پس از ظاهر شدن  از لوازم جانبی تعبیه شده ویژه استفاده کنید و با پیمانه ي شیر، شیر را درون فنجان بریزید •
بر روي صفحه نمایش ... "آماده"عبارت 

 مراجعه نمایید. 26به صفحه  -اطمینان حاصل کنید که شیر در فنجان ریخته شده است
 را انتخاب کنید و سپس صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر میگردد: (latte)الته 
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 OKکند. اگر میخواهید آسیاب را انتخاب کنید دکمه ي  این بدان معناست که کاربر میتواند آسیاب یا پودري را انتخاب
 را فشار دهید تا صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر گردد:

 را فشار دهید و دستگاه بصورت خودکار، قهوه ي الته را آماده میسازد. OKپس از تنظیم این پارامتر، کلید 
 میشود:اگر پودري را انتخاب میکنید صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر 

 این بدان معناست که کاربر باید محفظه پودر را خارج سازد و سپس صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر میگردد:

 را فشار دهید. OKسرپوش محفظه پودر قهوه را باز کنید. از قاشق براي پر کردن آن با پودر استفاده کنید و سپس کلید 

 دهید تا دستگاه بصورت خودکار به تهیه الته بپردازد.را فشار  OKپس از تنظیم این پارامتر، کلید 
 تهیه ي شیر داغ یا خامه ي داغ: از کارکرد بخار استفاده کنید.

 اطمینان حاصل نمایید که شیر در فنجان ریخته شده است همانند شکل زیر:
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 همچنین میتوانید از کارکرد بخار براي تهیه خامه ي داغ یا شیر داغ استفاده کنید.
 ورت زیر عمل کنید:بص

 (بخار) را انتخاب نمایید در این صورت دستگاه شروع به گرم سازي از طریق بخار میپردازد. ”steam“کلید 

 پس از گذشت اندکی، گرم سازي پایان میابد و صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر میشود:

 را فشار دهید تا دستگاه بصورت خودکار، بخار آب را اسپري کند. OKدکمه ي 
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یا حرکت دادن زبانه ي نشان  یا  همچنین میتوانید زمان خروج بخار را تنظیم کنید با فشار دادن کلیدهاي 
 داده شده در شکل باال میتوانید این تنظیم را انجام دهید.

 زیر ظاهر میشود: پس از پایان این برنامه، صفحه نمایش بصورت

 را فشار دهید تا دستگاه بصورت خودکار، شیر را بریزد و به وضعیت آماده بازگردد. OKکلید 
 تمیزکاري و نگهداري

پیش از انجام هرگونه عملیات تمیزکاري، اجازه دهید دستگاه خنک شود و دوشاخه ي آنرا از پریز برق بکشید. هرگز 
نبرید. این دستگاه، وسیله اي برقی است. از حاللها یا شوینده هاي ساینده براي دستگاه قهوه ساز را در آب فرو 

تمیزکردن قهوه ساز استفاده نکنید. از یک دستمال مرطوب و نرم استفاده کنید. هرگز هیچیک از قطعات و اجزاي قهوه 
 ساز را در داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

 تمیزکاري قهوه ساز
 با تمیز شوند:قطعات زیر باید مرت

(A7)مخزن آسیاب قهوه  •
)A9سینی جمع آوري قطرات ( •
 )A11مخزن آب ( •
(A4)قهوه  دهانه ي خروج •
 (A3)نازل بخار آب  •
(A14)قیف قهوه ي از پیش آسیاب شده  •

 تمیزکاري مخزن آسیاب قهوه
باید خالی و  بر روي صفحه نمایش ظاهر میشود به این معناست که مخزن آسیاب "Empty Ground"وقتی عبارت 

 تمیز شود.
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تا وقتی مخزن آسیاب تمیز نشده دستگاه همچنان این عبارت را بر روي صفحه نمایش نشان میدهد و تهیه ي قهوه 
سپس مخزن  (A9)امکان پذیر نخواهد بود. براي تمیز کردن این قسمت، سینی جمع آوري قطرات را خارج سازید 

 آسیاب را خارج کرده و تمیز نمایید.
 آسیاب را خالی کرده و آنرا کامال تمیز کنید تا تمامی بقایاي باقی مانده در آن خارج شوند. مخزن
اگر سینی جمع اوري قطرات مرتبا خالی نشود آب از لبه هاي آن جاري میشود و بداخل یا اطراف قهوه ساز نفوذ  مهم:

 میکند. این امر میتواند به دستگاه و کابینت آسیب وارد سازد.
 تمیزکاري سینی جمع اوري قطرات

(سینی را خالی  "empty tray"این دستگاه بصورت خودکار در مورد جمع شدن آب در سینی هشدار میدهد و عبارت 
 کنید) بر روي صفحه نمایش ظاهر میگردد.

 براي این کار بصورت زیر عمل کنید:
سینی جمع اوري قطرات را بیرون بیاورید. -1
رج کنید.را خا (A7)مخزن آسیاب  -2
سینی و قالب فلزي را بیرون بیاورید. -3
سینی جمع اوري قطرات را بشویید. -4

 تمیزکاري مخزن آب
را مرتبا با یک دستمال مرطوب و اندکی مایع شوینده ي مالیم تمیز کنید (ماهی یکبار). (A11)مخزن آب  -1
کامل آبکشی کنید.بقایاي مایع شوینده نباید بر روي مخزن باقی بماند سپس مخزن آب را بطور  -2

 تمیزکاري دهانه
را مرتبا با استفاده از یک اسفنج یا دستمال تمیز کنید. (A4)دهانه  -1
مرتبا بررسی کنید منافذ درون دهانه مسدود نشده باشند. در صورت لزوم از یک سوزن براي باز کردن منافذ و -2

تمیز کردن انها استفاده کنید.
 (سینی را خالی کنید) بر روي صفحه نمایش ظاهر میشود. ”empty tray“را فشار دهید سپس عبارت  OKکلید 

سینی جمع اوري قطرات را خارج کنید و آب داخل انرا دور بریزید. سپس آنرا در جایگاه خود قرار دهید. در این حالت 
 صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر میشود:
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قهوه را باز کند. سپس صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر درب و سرپوش مخزن پودر این بدان معناست که کاربر باید 
 میگردد:

 را فشار دهید و دستگاه این برنامه را اجرا میکند: OKکلید 

 10اي اجراي این برنامه اکنون دستگاه بصورت خودکار، برنامه ي تمیزکاري مخزن دم کننده را اغاز میکند. زمان الزم بر
 دقیقه است

 تی این برنامه را اجرا کرد:همچنین میتوان بصورت دس
 cup“را فشار دهید و  enter(تنظیمات) را انتخاب نمایید و سپس کلید  ”setting“منوي اصلی را انتخاب کنید و 

statistics” را انتخاب نمایید. "(تعداد فنجان 

 (تمیزکاري مخزن دم کننده) را فشار دهید. صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر میشود: ”clean brew“کلید 

 را فشار دهید و این مرحله همانند فصل قبل اجرا خواهد شد. OKکلید 
 تمیز کردن رسوبات

 پاك کننده ي رسوبات حاوي اسیدهایی است که ممکن است موجب تحریک پوست و چشمها شوند. مهم:
هشدارهاي ایمنی مندرج بر روي بسته ي رسوب زدا و دستورالعملهاي مربوط به پس از تماس چشم و ضروري است که 

 پوست با این اسیدها را رعایت کنید.
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فقط از رسوب زداي توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده نمایید. در صورت استفاده از مواد رسوب زداي  توجه:
 دد.دیگر، ضمانتنامه ي قهوه ساز باطل میگر

 کوتاهی در رسوب زدایی قهوه ساز بر اصاص توصیه ها نیز ضمانتنامه را باطل میسازد.
بمرور زمان، با گرم کردن آب براي تهیه قهوه ممکن است رسوب بر روي مدارهاي داخلی دستگاه تشکیل شود. هنگامی 

شود، به این معناست که قهوه (آماده ي رسوب زدایی) بر روي صفحه نمایش ظاهر می "decalcify ready"که عبارت 
ساز باید رسوب زدایی شود. در این حالت همچنان میتوان قهوه تهیه کرد اما توصیه میکنیم رسوب زدایی در اسرع وقت 

 اجرا شود.
 براي این کار بصورت زیر عمل کنید:

 را نشان داد ...  (آماده ي رسوب زدایی) "decalcify ready"وقتی قهوه ساز عبارت 

(سینی را خالی کنید) ظاهر  ”empty tray“را فشار دهید و وارد برنامه ي رسوب زدایی شود سپس نشانگر  OKد کلی
میشود. سینی جمع اوري قطرات را خارج کنید و تمامی آب جمع شده در آن را خالی کنید و به جایگاه اولیه ي آن 

 بازگردانید. سپس عبارت زیر بر روي صفحه نمایش ظاهر میشود:

این بدان معناست که کاربر باید مخزن را خارج کرده و حالل به مخزن اضافه کند. وقتی مخزن را به جاي اولیه و اصلی 
 آن باز میگردانید صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر میگردد:

 را فشار دهید. در این صورت صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر میشود: OKکلید 
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شروع به اجراي عملیات رسوب زدایی کرده است. پمپ در این حالت به کار می افتد. در این بدان معناست که دستگاه 
 دقیقه بعد صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر میشود: 20حدود 

این بدان معناست که کاربر باید مخزن را خارج کرده و آب داخل آن را خالی کند و آب خالص درون آن بریزد. سپس 
 دهد.مخزن را در جاي خود قرار 

 را فشار دهید و صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر خواهد شد: OKکلید 

(مخزن را خارج کرده و با آب پر  ”extract tank fill water in tank“دقیقه، دستگاه عبارت  10پس از حدود 
 سازید) را نشان میدهد که باید پس از پر کردن آب در مخزن آنرا مجددا در جاي خود قرار دهید.

 باز میگردد. "آماده"دستگاه بصورت خودکار، آبکشی را آغاز میکند و پس از آن به وضعیت 
 این بدان معناست که رسوبزدایی پایان یافته است.

 کوتاهی در رسوب زدایی قهوه ساز موجب لغو ضمانتنامه میشود. مهم:
 همچنین میتوانید بصورت دستی این برنامه را اجرا کنید:

(تعداد  ”cup statistics“را فشار دهید و  enterرا انتخاب نمایید، سپس  "تنظیمات"خاب کنید و منوي اصلی را انت
 فنجانها) را انتخاب کنید.
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(رسوبزدایی) را فشار دهید در این صورت صفحه نمایش بصورت زیر نشان داده خواهد شد: ”descale“کلید  •

 را فشار دهید و همانند دستورالعمل بخش قبل عمل نمایید. OKکلید 
 تغییر و تنظیم پارامترهاي منو
(تنظیمات دیگر) را انتخاب کنید.  ”other setting“قرار گرفت، تنظیمات یا  "آماده"پس از اینکه قهوه ساز در حالت 

 کنید: میتوانید از منوي داخلی براي تغییر پارامترها و کارکردهاي زیر استفاده
زمان •
روشن کردن دستگاه •
خاموش کردن دستگاه •
سختی •
تعداد فنجانها •
زبان •

 تنظیم زمان
 براي تنظیم زمان بصورت زیر عمل کنید:

به کار بودن قهوه ساز، دکمه ي تنظیمات را فشار دهید. "آماده"در حالت  •

صفحه نمایش ظاهر میشود که ) بر روي time( "زمان"منوي تنظیمات را انتخاب کنید در این حالت عبارت  •
باید آنرا فشار دهید.
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را فشار دهید. اکنون زمان تنظیم شده است و قهوه ساز براساس این  OK(تعداد) و سپس کلید  ”number“دکمه ي 
 زمان تنظیم شده کار خواهد کرد.

 )Unit onتنظیم زمان شروع بکار خودکار قهوه ساز (
 بصورت خودکار براي استفاده آماده میشود برنامه ریزي میکند. این کارکرد، زمانی را که قهوه ساز

 طبق آنچه در بخش قبل شرح داده شد تنظیم شده است. اطمینان حاصل نمایید که زمان
 میتوانید زمان شروع بکار خودکار را همانند تنظیم زمان، تنظیم کنید.

 تنظیم شده است. را فشار دهید. در این حال زمان OKو سپس کلید  "تعداد"کلید 
 اکنون میتوانید دستگاه را خاموش کنید.

 (روشن شدن دستگاه) بصورت خودکار شروع بکار کند. ”unit on“این قهوه ساز میتواند در حالت تنظیم زمان 
 خالی کردن:

م از کارکرد وقتی قهوه ساز براي مدت طوالنی مورد استفاده قرار نمیگیرد یا به جایی دیگر منتقل نمیشود توصیه میکنی
 زیر استفاده کنید:

(مخزن خالی شود) بر   ”extract tank“(خالی کردن) را فشار دهید در این صورت عبارت  ”emptying“قسمت 
را فشار دهید.  OKروي صفحه نمایش ظاهر میشود که بمعناي آن است شما باید مخزن را خالی کنید و سپس کلید 

 فحه نمایش ظاهر میشود.بر روي ص "خالی کردن"اکنون عبارت 
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(لطفا قهوه ساز را  ”please turn off this machine and shut off main switch“پس از مدتی، عبارت 
خاموش کرده و سوئیچ اصلی آنرا قطع کنید) بر روي صفحه نمایش ظاهر میشود که باید به این صورت عمل کنید و 

 بمعناي پایان مرحله ي خالی کردن است.
 سختی آب تنظیم

پیام رسوب زدایی پس از آن ظاهر میشود که قهوه ساز براي مدت زمانی که توسط کارخانه براساس حداکثر مقدار رسوب 
 آهکی که ممکن است در آب موجود باشد تنظیم شده کار کرده باشد.

 اشد.مدت زمان کار را میتوان افزایش داد اگر تشکیل رسوب براساس میزان آهک موجود در آب کمتر ب
 براي این کار به ترتیب زیر عمل کنید:

یک نوار ویژه خریداري کنید و سپس آنرا بطور کامل بمدت چند ثانیه در آب فرو ببرید. سپس آنرا بیرون آورده  •
ثانیه صبر کنید تا رنگ آن تغییر کند و مربع هاي قرمز رنگ روي آن ظاهر شوند. براساس تغییر رنگ  30و 

سختی آب پی ببرید.میتوانید به میزان 

 کلید منطقه سختی را فشار دهید. در این صورت صفحه نمایش بصورت زیر ظاهر خواهد شد:

 میتوانید سطح سختی آب را براساس میزان نشان داده شده بر روي نوار ویژه تنظیم کنید.
اساس سختی واقعی آب نشان قهوه ساز اکنون بصورتی برنامه ریزي شده که هشدار رسوب زدایی را در صورت لزوم بر

 دهد.
 تغییر زبان

(زبانها) را انتخاب کنید. زبان مورد نظر خود را  ”languages‘شوید و  "تنظیمات دیگر"، وارد منوي براي تغییر زبان
 را فشار دهید. OKانتخاب کرده و سپس 
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 خاموش کردن قهوه ساز
 را تنظیم کنید.پس از تنظیم زمان میتوانید خاموش شدن خودکار قهوه ساز 

مراحل دیگر همانند تنظیم زمان روشن شدن خودکار دستگاه است. این قهوه ساز بصورت خودکار قابل خاموش شدن 
 است.

در طی خروج قهوه ممکن است مقداري آب داغ از دهانه بیرون بریزد. مراقب باشید قطرات آن موجب  خطر سوختگی:
 آسیب شما و دیگران نشود.

 را فشار دهید. دستگاه تحت هر حالتی خاموش خواهد شد. ON/OFF (B1)دن دستگاه، دکمه ي براي خاموش کر
که پشت دستگاه تعبیه شده بر (A5)اگر قهوه ساز براي مدتی طوالنی مورد استفاده قرار نمیگیرد سوئیچ اصلی را  توجه:

 قرار دهید.  Oروي جایگاه 
کردن خالی  

 یا دهید قرار پایین دماي در یا کنید نقل و حمل طوالنی مسافتی در را فورس جنرال ساز قهوه دستگاه دارید قصد اگر
 عمل زیر بترتیب کار این براي و کنید خالی را دستگاه میشود توصیه نکنید استفاده آن از طوالنی مدتی دارید قصد

 نمایید
 شود خاموش دستگاه تا دهید فشار را on/off خاموش/ روشن ي دکمه

 کنید انتخاب را کردن خالیemptying  عبارت میتوانید "-"/"+" دکمه دادن فشار با

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

 آن با تماس از. گردد خارج قهوه خروج هاي دهانه از است ممکن داغ آب مقداري آبکشی، درطی: سوختگی خطر
کنید خودداري  
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 .گردد خاموش حالتی هر در دستگاه تا دهید فشار را (B1)ي دکمه دستگاه، کردن خاموش براي
 پشت در واقع اصلی سوئیچ نگیرد قرار استفاده مورد طوالنی زمانی مدت براي فورس سازجنرال قهوه است اگرقرار
 .دهید قرار ”O“ وضعیت در را A5دستگاه

فنی مشخصات  
240-220: ولتاژ  V ~ 50/60 Hz max. 10A

1600-1400: جذب قدرت  W 
بار 15: فشار  

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

کیلوگرم 18: وزن  
الکتریکی اتصال  

13 فیوز دارد مطابقت پریز با شما دستگاه اگر) الف  Amp سوکت ندارد مطابقت شما سوکت با اگر. است مناسب آن براي 
شود جایگزین مناسب سوکت و شده جدا برق اصلی منبع از باید شده تعبیه  

 نکنید وارد را Amp 13 سوکت خانه از دیگري قسمت هیچ در کنید؛ قطع را دوشاخه فیوز، کردن جدا از پس :هشدار
 باید مدار باشند نداشته مطابقت و نگیرند جاي فیوز در دیگر هاي دوشاخه اگر. میشود گرفتگی برق خطر موجب چراکه
 از استفاده با فیوز تغییر هنگام باید فیوز کاور است سرهم نوع از دوشاخه اگر. شود محافظت Amp 15 فیوز یک توسط

 فیوز، کاور کردن گم صورت در. یابد مطابقت 1362 با تا شود دهی تطبیق مجددا Asta 13 Amp شده تایید فیوز یک
 تهیه الکتریکی وسایل فروشگاه نزدیکترین از فیوز براي جایگزین کاور یک تا دهید قرار استفاده مورد نباید را دوشاخه

 .است شده داده نشان دوشاخه ي پایه قسمت در که باشد رنگی با مطابق باید جایگزین فیوز کاور رنگ .کنید
دهید انجام را زیر دستورالعملهاي لطفا نیست دوشاخه داراي شما دستگاه اگر) ب  

اند شده رنگ زیر کدهاي با مطابق اصلی کابل درون سیمهاي.باشد زمین به اتصال سیم داراي باید دستگاه این: هشدار  
زمین به اتصال سیمهاي: زرد و سبز  
خنثی: آبی  

برق جریان داراي فعال: اي قهوه  
کنید عمل زیر بترتیب ندارد تطابق شما ي دوشاخه در ها پایانه یا ترمینالها رنگهاي با اصلی خط در سیمها رنگ اگر  

حرف با که شوند وصل پریز در اي پایانه به باید زرد و سبز سیم  E یا سبز برنگ یا شده گذاري عالمت زمین عالمت یا 
است زرد و سبز  
است مشکی برنگ یا شده مشخص مربوطه حروف با که شود وصل اي پایانه به باید آبی سیم  
است قرمز برنگ یا شده مشخص مربوطه حروف با که شود وصل ترمینالی به باید اي قهوه سیم  
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 پیام نمایش
 راه حل برطرف سازي عیب دلیل احتمالی پیام نمایش داده شده
بدرستی در جاي خود مخزن آب خالی است یا  مخزن آب را پر کنید

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

 جاي خود قرار گیرد.
Fault 3  ممکن است اسیاب، قهوه را بسیار ریز  -1 )3(عیب

کرده باشد و قهوه به اهستگی از دهانه 
خارج شود.

ن است دستگاه بعلت وجود هوا درممک -2
مدار هیدرولیک قادر به درست کردن 

 قهوه نباشد.

پیچ تنظیم اسیاب را به اندازه ي یک کلیک -1
در جهت عقربه هاي ساعت به سمت

بچرخانید. bigعالمت 
را فشار دهید  SELF CHECKدکمه  -2

.هرپیامی بر صفحه نمایش ظاهر شده را 
 انجام دهید.

 15تعداد کل قهوه هایی که درست کرده اید به  اسیاب را خالی کنید. 
 عدد رسیده است.

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

مهم: هنگام خارج سازي سینی ترشحات، -2
ظرف اسیاب باید خالی باشد حتی اگر بطور 

 کامل پر نشده باشد.
سینی وارد دستگاه نشده یا در جایگاه خود سینی در جاي خود قرار ندارد.

 بدرستی قرار نگرفته است.
 سینی رادر جاي خود بدرستی قرار دهید.

ممکن است کارکرد قهوه ي از پیش  -1 مخزن پودر را پر کنید.
اسیاب شده بدون قرار دادن قهوه ي از 
پیش اسیاب شده در قیف انتخاب شده 

باشد.
مسدود شده  (A14)ممکن است قیف  -2

 شد.با

دستگاه را بیرون بیاورید و قهوه ي از پیش -1
اسیاب شده را با استفاده از قاشق در قیف 

بریزید.
قیف را به کمک چاقو طبق توصیف بخش -2

تمیز کردن قیف قهوه ي از پیش اسیاب "
 خالی کنید. "شده

 "زدایی رسوب"روند رسوب زدایی که در بخش  دستگاه باید رسوب زدایی شود آماده براي رسوب زدایی
 توصیف شد باید در اسرع وقت انجام گیرد.

مخزن را با دانه ي قهوه پر 
 کنید

 مخزن مخصوص را با دانه هاي قهوه پر سازید. مخزن مخصوص فاقد دانه هاي قهوه است.

 دستگاه اضافه کنید.با استفاده از قاشق، پودر قهوه به  پودر قهوه براي اماده سازي قهوه کافی نیست پودر بیشتري اضافه کنید.
داخل دستگاه را کامال طبق توضیحات ارائه شده در  داخل دستگاه کثیف شده است آماده براي تمیز کردن

تمیز نمایید. اگر پس از  "تمیزسازي و نگهداري"بخش 
تمیزکاري، پیام هنوز بر روي صفحه باشد با مرکز 

 خدمات تماس بگیرید.

عیوب رفع  
است شده ارائه احتمالی عیوب از برخی از لیستی زیر جدول در  
 .بگیرید تماس فورس جنرال فروش از پس خدمات با نشدید عیوب سازي برطرف به موفق توضیحات طبق اگر
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 راهکار دلیل احتمالی مشکل
 فنجانها از قبل گرم نشده اند. -1 قهوه داغ نمیشود

دقیقه  3/2دم کننده بعلت گذشت  -2
شده، از زمان اخرین قهوه ي آماده 

 خنک شده است.

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

پیش از درست کردن قهوه، دم  -2
کننده را با فشار دکمه ي 

RINSE.گرم کنید 
 قهوه، درشت اسیاب شده است. -1 قهوه بمیزان کافی خامه اي نیست.

قهوه ي مناسب مورد استفاده قرار  -2
 نگرفته است.

درحالیکه اسیاب قهوه در حال کار  -1
را  (A6)است پیچ تنظیم اسیاب 

به اندازه ي یک کلیک در جهت 
خالف عقربه هاي ساعت به سمت 

 (کوچک) بچرخانید. smallنماد 
از قهوه ي مناسب براي قهوه  -2

 سازهاي اسپرسو استفاده کنید. 
از حد ریز اسیاب شده ممکن است قهوه بیش  قهوه به اهستگی یا قطره قطره خارج میشود.

 باشد.
در حالیکه اسیاب قهوه در حال  -1

 (A6)کار است پیچ تنظیم اسیاب 
را در جهت خالف عقربه هاي 
ساعت به سوي عالمت بزرگ 

 بچرخانید.
پیچاندن را به اندازه ي یک کلیک  -2

ادامه دهید تا میزان خروج قهوه 
 به درجه ي رضایتبخش برسد.

اثر آن پس از خروج دو فنجان  -3
 وه مشخص میشود.قه

در حالیکه اسیاب قهوه در حال  -1 قهوه بیش از حد درشت اسیاب شده است. قهوه بسیار سریع خارج میشود
کار است پیچ تنظیم اسیاب 

(A6) را به اندازه ي یک کلیک در
جهت خالف عقربه هاي ساعت به 

 سمت عالمت کوچک بچرخانید.
این اثر پس از تهیه ي دو فنجان  -2

 میشود.قهوه اشکار 
دهانه ها را با استفاده از خالل دندان تمیز  دهانه ها مسدود شده اند قهوه از یکی از دهانه ها خارج نمیشود.

 کنید.
بجاي قهوه، آب از دهانه ها خارج میشود (از 

 پودر قهوه استفاده کنید)
قهوه ي از پیش اسیاب شده در قیف مسدود 

 (A14)شده است 
ی یا پالستیکی بورا با چنگالی چ (A14)قیف

 تمیز کنید داخل دستگاه را نیز تمیز کنید.
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The coffee is delivered 
too quickly 

The coffee is ground too 
coarsely 

Turn the grinding adjustment knob 
(A٦)one click anticlockwise towards 
small symbol while the coffee mill is 
in operation 

  The effect is only visible after 
delivering two coffees 

Coffee does not come 
out of one of the spouts 

The spouts are blocked Clean the spouts with a toothpick 

Water comes out of the 
spouts instead of 
coffee(use coffee 
powder) 

The pre-ground coffee may 
be blocked in the funnel 
(A۱٤) 

Clean the funnel (A۱٤) with a 
wooden or plastic fork, clean the 
inside of the machine 
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Fill powder The “pre-ground Coffee” 
function has been selected 
without placing any 
pre-ground coffee in the 
funnel 

Extract the appliance and place 
pre-ground coffee in the funnel by use 
spoon 

 The funnel (A14) is blocked Empty the funnel with the help of a knife as 
described in the section "Cleaning the pre-
ground coffee funnel' 

Decalcify ready The machine must be descaled The descaling procedure described in the 
“Descaling” section needs to be 
performed as soon as possible 

FILL BEANS The coffee beans have run out Fill beans to container 
Add more 
powder 

The powder not enough to 
make coffee 

Use spoon to add powder 

Clean brew The inside of the appliance is 
very dirty 

Clean the inside of the appliance 
thoroughly, as described in the section 
"Cleaning and maintenance". If the 
message is still displayed after cleaning, 
contact a service centre 

TROUBLESHOOTING 
Below is a list of some of the possible malfunctions. If the problem cannot be resolved as 
described. contact Customer Services. 
 

PROBLEM POSSIBLE CAUSE REMEDY 
The coffee is not hot The cups were not preheated Warm the cups by rinsing them 

with hot water 
 The infuser has cooled down 

because 2/3 minutes have 
elapsed since the last coffee 
was made 

Before making coffee ,heat the 
infuser by press rinse 

The coffee is not 
creamy enough 

The coffee is ground too 
coarsely 

Turn the grinding adjustment knob 
(A6) one click anticlockwise towards 
small symbol while the coffee mill is 
in operation 

Wrong type of coffee Use a type of coffee for espresso 
coffee makers 

The coffee is delivered 
too slowly or a drop at a 
time 

The coffee is ground too 
finely 

Turn the grinding adjustment knob 
(A6) one click anticlockwise towards 
big symbol while the coffee mill is in 
operation 
Continue one click at a time until 
coffee delivery is satisfactory 
The effect is only visible after 
delivering two coffees 
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the fuse: do not insert in a ۱۳ Amp socket elsewhere in the house as this could cause a shock 
hazard. With alternative plugs not incorporating a fuse, the circuit must be protected by a ۱٥ 
Amp fuse. If the plug is a moulded-on type, the fuse cover must be re-fitted when changing the 
fuse using a ۱۳ Amp Asta approved fuse to as ۱۳٦۲. In the event of losing the fuse cover, the 
plug must NOT be used until a replacement fuse cover can be obtained from your nearest 
electrical dealer. The colour of the correct replacement fuse cover is that as marked on the 
base of the plug. 
B). If your appliance 's not fitted with a plug ,please follow the instructions provided 
below:  
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EAR-THED  
IMPORTANT  
The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: 
Green and yellow: Earth  
Blue: Neutral  
Brown: Live 
As the color of the wires in the mains lead may not correspond with the coloured markings 
identifying the terminals in your plug. proceed as follows: 
The green and yellow wire must be connected to the terminal in the plug marked with the 
letter E or the earth symbol or coloured green or green and yellow. 
The blue wire must be connected to the terminal marked with the letter N or coloured black. 
The brown wire must be connected to the terminal marked with the letter L or coloured red. 
DISPLAYEO MESSAGE 
 DISPLAYEO 

MESSAGE 

 POSSIBLE CAUSE REMEDY 

FILL water The water tank is empty or 
positioned incorrectly 

Fill the tank with water and / or insert it 
correctly , pushing it as far as it will go 

Fault 3 The grinding is too fine  and 
the coffee is delivered too 
slowly 

Turn the grinding adjustment knob one 
click clockwise towards big symbol 

The machine cannot make 
coffee there is air in the 
hydraulic circuit. 

Running “self check” 
Program and can repair the 
machine 

EMPTY 
GROUNDS 

The total number of you has 
Make coffee is reach to 15 

Extract the drip tray and empty the 
grounds container and clean. then put to 
original position.. 
Important: when removing the drip tray 
the grounds container MUST be emptied, 
even if it is not completely full. 

Tray Missing The tray not insert the machine 
or not in right position 

Put the tray to original position 
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TURNING THE APPLIANCE OFF 
after set the time you can also set the automatic turn off this machine . 

 
 Other operation is same as to set the auto-start time. this machine may automatic 
turn off in This set---- has no display  
Danger of burns! During ringing, a little hot water flows from the coffee spouts .avoid contact 
with splashes of water. To turn the appliance off, keep on press ON/OFF/button (B۱).The 
appliance will turn off at any state. 
NB! If the appliance is not used for an extended period, place the main switch on the back of 
the appliance in the O position (A٥). 
TECHNICL SPEIFCATION 
Voltage: ۲۲۰-۲٤۰ V～٥۰/٦۰ Hz max.۱۰A  
Absorbed power: ۱۲٥۰-۱٤٥۰ W  
Pump max Pressure: ۲۰bars  
Water tank capacity: ۱.۸ litre  
Size LxHxW: ٥۹۲x٤٤۹x٤۹٥ mm  
Gloss Weight ۲۸ kg  
The appliance complies with the following EC directives: 
 Low Voltage Directive ۲۰۰٦/۹٥/EC and subsequent amendments.  
 EMC Directive ۲۰۰٤/۱۰۸/CE and subsequent amendments.  
Materials and accessories coming into contact with food conform to EEC regulation 
۱۹۳٥/۲۰۰٤. 
DISPOSAL 
Electrical appliances must not be disposed of as household waste. Appliances with this symbol 
are covered by European Directive ۲۰۰۲/۹٦/EC. All unused electric and electronic appliances 
must be disposed of separately from household waste by taking them to state authorized 
special centre. Disposing of the unused appliance correctly avoids damage to the environment 
and a risk to health. For more information on disposing of the unused appliance, contact the 
local administration, the waste disposal department or the shop where the appliance was 
bought. 
ELECTRICAL CONNECTION 
A). If your appliance comes fitted with a plug , it will incorporate a ۱۳ Amp fuse. lf it does 
not fit your socket, the plug should be cut off from the mains lead, and an appropriate 
plug fitted, as below.  
WARNING: Very carefully dispose of the cut off plug after removing 
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After sometime the machine will display” please turn off this machine and shut off main 
switch”, turn off main switch that mean empting finish. 
Setting water hardness 
The descale message is displayed after the appliance has been operated for a factory set period 
of time calculated on the basis of the maximum quantity of lime scale which may be contained 
in the water used. 
The operating period can be extended if required .making descaling less frequent by 
programming the machine on the basis of the real lime content in the water used. Proceed as 
follows: 
 Purchase a special strip then deep fully in the water for a few seconds, Then 
remove and wait about ۳۰ seconds, until it changes color and forms red squares, 
according the color gauge you can  
Read out the water hardness level. 

 
Press hardness region then display: 

 
And you can setting the water hardness level according to; the strip value . 
The coffee maker is now programmed to provide the descale warning when necessary based on 
the actual hardness of the water. 
CHANGING THE LANGUAGE 
To change the language, enter in“other setting”menu and select “languages”Select the required 
language then press OK, after this all text is display by this language. 
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 Select setting menu and let machine display“time”. Press it  

 
 Press the number and press OK key, then the time has set.  
 Now this machine may run in this set time.  
Setting auto-start time----unit on 
This function program the time the machine will come on automatically to be ready for 
use.  
 Make sure the time on the appliance is set as described in the previous chapter  
 You can set the auto-start time same as operation as the set the “time”.  

 
 Press the number and press OK key, then the time has set..  
 now you can turn off this machine  
 This machine can be automatic start in the“unit on”time …  
Emptying :  
when This machine long time not to use or to transport another area we suggest to use 
this function  
follow as : 

 
Press emptying position and next display :“extract tank”, that mean 
We must extract the water tank, and then press OK button, now this Machine 
display“empting”, 
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 After about ۱۰ minute, machine will display“extract tank fill water in tank”, extract the 
tank to add water and let back in original position  
 Machine will automatic start“rinse”, after rinse the machine come back 
to“ready”state.  
that mean this“descaler”is finish. 
Important! FAILURE TO DESCALE THE APPLIAPJCE REGULARLY INVALIDATES THE GUARANTEE 
We can also manual operation to start this program, follow as:  
select main menu and select“setting”and press enter select“cup statisics” 

 
 Press“descale”position and next display  

 
Press OK key and the process is same as the preceding chapter 
CHANGING AND SETTING MENU PARAMETERS 
After the appliance to be“ready”select “setting” or “other setting” we can use the internal 
menu to modify the following parameters and functions: 
 time  
 Unit on  
 Unit off  
 hardness  
 Cups statistics  
 Language  
Setting the time 
To set the time, proceed as follows:  
 in“ready”state, Press the “setting ”region  
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That mean user must be extract tank and add solvent in tank , when tank back to original 
position , It may be display : 

 
Press OK key then display 

 
That mean the machine start decalcify action ------pump is work on About after ۲۰ minute the 
machine will display : 

 
That mean user must be extract tank pure all water and add pure water, when tank back over : 

 
Press OK key then display : 
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 Press“clean brew”position and next display:  

 
Press OK key and the process is same as the preceding chapter 
Descaling 
Important! Descaler contains acids which may irritate the skin and eyes. 
It is vital to respect the manufacturer's safety warnings given on the descaler pack and 
the warning relating to the procedure to follow in the event of contact with the skin and 
eyes. 
N.B.! Use the descaler recommended by the manufacturer only. Use of other descalers 
invalidates the guarantee. Failure to descale the appliance as described also invalidates 
the guarantee. 
Over time, constant heating up of the water used to make the coffee leads to limescale 
building up in the inner circuits of the appliance.  
When“decalcify ready”is displayed, the machine requires descaling. this state can also 
be make Coffee, steam……, but we suggest customer to do this program as soon as 
possible. 
Proceed as follows: When machine display“decalcify ready”, 

 
Press OK key come into decaicify program, next indictor“empty tray”, extract the drip 
tray to pure all water and back to original position , then machine display --- 

 
 
 
 
 



 
 

 

۳۹ 

 

 

 
extract drip tray pure all water and let drip tray  
To original position ,then this machine display : 

 
That mean user must be extract this machine and threw out tablet in Coffee powder 
cap, and next display : 

 
Press OK button and the machine start this program….. 

 
Now this machine automatic the clean brew program, it will spend ۱۰ minute to finish 
this program. 
We can also manual operation to start this program, follow as:  
Select main menu and select“setting”and press enter select“cup statisics” 
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Cleaning the drip tray  
This machine will automatic alarm by waste water in the drip tray, and machine will 
display “empty Tray” ,that mean must to take out the waste water 
۱. Extracted the drip tray.  
۲. Remove the grounds container (A۷).  
۳. Take out metal drip tray and bracket.  
٤. Wash the drip tray.  
Cleaning the water tank 
۱. Clean the water tank (A۱۱) regularly (about once a month) with a damp cloth and a 
little mild washing up liquid.  
۲. Clean to remove all washing up liquid residues, then rinse the water tank thoroughly. 
Cleaning the spouts 
۱. Clean the spouts (A٤) periodically using a sponge or cloth.  
۲. Check regularly that the holes in the coffee spout are not blocked.  
If necessary, use a pin to poke the hole and clean it. 
Cleaning the pre-ground coffee funnel 
Check regularly (about once a month) that the pre-ground coffee funnel (A۱٤) is not 
blocked. 
If necessary, remove coffee deposits with a knife. 
Danger! Before performing any cleaning operations the machine must be turned off by 
shut off the main switch (A٥) and unplugged from the mains power supply.  
Never immerse the coffee maker in water. 
Cleaning the inside of the coffee maker 
۱. Check regularly (about once a week) that the inside of the appliance is not dirty.  
If necessary, remove coffee deposits with a knife and a sponge.  
Remove the residues with a vacuum cleaner.  
Cleaning the infuser 
When you make total ۳۰۰ cup of coffee, LCD may display“clean brew”, this state can 
also be make Coffee, steam ,……, but we suggest customer to do this clean program 
as soon as possible.  
Proceed as follows: 
when machine display“clean n brew”, 

 
Press OK key then next display“empty tray”, 
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We can also adjust to set the output steam time to move the key or press“+۱”or“-
۱”position .  
After this program finished the machine will display: 

 
Press OK button and this machine will automatic to rinse milk unit and go back to ready 
state. 
CLEANING AND MAINTENANCE 
Before performing any cleaning operations, leave the machine to cool down completely 
and unplug from the mains power supply. Never immerse the coffee maker in water. It is 
an electrical appliance. Do not use solvents or abrasive detergents to clean the coffee 
maker .A soft damp cloth will suffice. Never wash any of the components of the coffee 
maker in the dishwasher. 
Cleaning the coffee maker 
The following parts of the machine must be cleaned regularly:  
 Coffee ground container (A۷).  
 Drip tray (A۹).  
 Water tank (A۱۱).  
 Coffee spouts (A٤),  
 steam nozzle (A۳)  
 Pre-ground coffee funnel (A۱٤).  
Cleaning the coffee grounds container 
When "EMPTY GROUND" is displayed. the ground container must be emptied and 
cleaned. 
Until the ground container has been cleaned .the appliance continues to display the 
message and coffee cannot be made. To clean， extract the drip tray (A۹) , then also 
sent the ground container outside empty and clean. 
Empty the ground container and clean thoroughly to remove all residues left on the 
bottom. 
Important! If the drip tray is not emptied regularly, the water could overflow from the 
edge and seep inside or around the coffee maker .This could damage the appliance and 
cabinet. 
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We can also use steam function to make hot cream or hot milk, operation such as: 

 
Select“steam”key, now this machine start steam heating, 

 
After sometime heating finish the screen will display: 

 
Press OK button and it will automatic to spray steam … 
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After setting these parameter , then press OK key , the machine will automatic to 
running to make latte ……….  
If select powder , the machine display: 

 
that mean user must to extract this machine , and next display : 

 
Open the coffee powder cap, Use a spoon to fill coffee powder and next press OK 
button. 

 
After setting these parameter , then press OK key , the machine will automatic to 
running to make latte ………. 
MAKING hot milk or hot cream----use steam function 
Make sure the milk is add in cup as this picture show: 
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Open the coffee powder cap , Use a spoon to fill coffee powder and next press OK 
button . 

 
After setting these parameter , then press OK key , the machine will automatic to 
running to make Cappuccino ………. 
MAKING LATTE  
 use a special accessory ----milk cream unit, put milk into cup ,when machine 
in“ready”state  
Make sure add milk in cup -----see ۲٦ page picture … 

 
Select latte , then display: 

 
That mean let user to select grind or powder ? if select grind press OK key , next 
display: 
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MAKING CAPPUCCINO 
 use a special accessory ----milk cream unit, put milk into cup ,when machine 
in“ready”state :  

 
Make sure add milk in cup -----see ۲٦ page picture …  
Select cappuccino , then display: 

 
That mean let user to select grind or powder ? if select grind press OK key , next 
display: 

 
After setting these parameter , then press OK key , the machine will automatic to 
running to make Cappuccino ………. 
If select powder , the machine display : 

 
that mean user must to extract this machine , and next display : 
 
 
 
 
 



 
 

 

٤٦ 

 

 

 

 
You can directly to press OK to make coffee, on the other hand you can first to finish ۲ 
setting:  
Output temperature… 

 

 
After setting ,the machine will display such as : 

 
 NOTE l:Never introduce pre-ground coffee when the machine is off or before 
pressing the button  
to avoid the coffee spreading through the inside of the appliance. NOTE ۲: Never add 
more than ۱level measure, otherwise the appliance will not make the coffee and the pre-
ground coffee will be dispersed inside the appliance, dirtying it. or the coffee will be 
delivered a drop at a time. 
NOTE ۳: Use the measure provided to add the right amount of coffee---use spoon 
NOTE ٤: Introduce only pre-ground coffee for espresso coffee machines into the funnel. 
Never fill with coffee beans, freeze dried coffee or other substance that could damage 
the appliance. 
NOTE ٥: lf more than one measure of pre-ground coffee is used and the funnel clogs, 
push the coffee down with a knife then remove and clean the infuser and machine as 
described in the“Cleaning the infuser chapter”. 
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If it is removed, it will not be possible to make the coffee and the appliance will display 
“fill water ”. put the water tank in original position, the interrupt program will go on to 
finish.  
ADJUSTING THE COFFEE MILL 
The coffee mill is preset in the factory to make coffee correctly and should not require adjusting 
initially. 
However, if after making the first few coffees you find that delivery is either too fast or too slow 
(a drop at a time), this can be corrected by adjusting the grinding adjustment knob(A٦). 
Important! The grinding adjustment knob(A٦) must only be turned when the coffee mill is in 
operation. For slower delivery and creamier coffee, turn one click anticlockwise (finer, pre-
ground coffee).For faster delivery (not a drop at a time), turn one click clockwise (coarser pre-
ground coffee). 
(Coffee has been used to factory test the appliance and it is therefore completely normal for 
there to be traces of coffee in the mill. 
MAKING ESPRESSO COFFEE WITH PRE-GROUND COFFEE (INSTEAD OF BEANS)  
if appliance displays 'READY'. 
 Select“coffee powder”  

 
 That mean user must to extract this machine , and next display :  

 

 
Open the coffee powder cap , Use a spoon to fill coffee powder and next press OK button , 
Next display as this: 
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When the machine is running to make coffee , you can also adjust the set----- output 
NOTE ۱:If the coffee is delivered a drop at a time or not at all. turn the 
grinding adjustment knob(A٦) one click clockwise (see 'Adjusting the coffee mill ”). Proceed one 
click at a time until coffee delivery is satisfactory. NOTE ۲：if the coffee is delivered too fast 
and the cream is not satisfactory, turn the grinding adjustment knob (A٦) one click 
anticlockwise ( see“Adjusting the coffee mill”). 
NOTE ۳: Tips for a hotter coffee: 
 When you turn the appliance on, if you want to make a short coffee (less than ٦۰ 
cc), rinse the cups with hot water to preheat the cups.  
If more than ۲/۳ minutes have passed since the last coffee made, before requesting 
another coffee, you must preheat the infuser Deliver the water into the underlying drip 
tray or alternatively use this water to fill (and then empty) the cup to be used for the 
coffee, so as to preheat it.  
 Unless preheated, do not use excessively thick cups as they will absorb too much 
heat.  
 Preheat the cups by rinsing them with hot water.  
NOTE ٤: When the appliance displays “fill water", fill the tank with water or the appliance will 
not deliver coffee. 
(It is normal for there to be a little water left in the tank when the message is displayed). 
NOTE ٥: After about ۱٥ times coffees. The appliance displays 'EMPTY GROUND ", indicating that 
the ground container is full and must be emptied and cleaned. Until the ground container has 
been cleaned. the appliance continues to display the message and coffee cannot be made. 
To clean, extract the drip tray (A۹), empty and clean. When cleaning, always extract the drip 
tray completely to avoid it falling when the ground container is removed. Empty the ground 
container and clean thoroughly to remove all residues left on the bottom. 
Important! when removing the drip tray, the ground container must be emptied, even if it is 
not completely full. If this is not done, when you make the next coffee, the ground container 
may fill up more than expected and clog the machine. 
NOTE ۸: Never extract the water tank while the machine is delivering coffee 
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When this machine reach this state , that mean the machine can use----can be make coffee, 
cream …… 
Important! To prevent malfunction, never introduce pre-ground coffee, freeze dried coffee, 
caramelized beans or anything else which could damage the appliance，The coffee maker is for 
normal use. 
N.B.! Each time the coffee maker is turned on by using the main switch (A٥). 
MAKING COFFEE USING COFFEE BEANS 
۱. The appliance is display“ready”, you can press menu button or touch screen, then it 
will display  

 
۲: Press ۱ cup ,then display such as. 

 
۲. Then you can set these parameter or not set and directly to press OK , this machine 
is begin ---  
Grind coffee bean….. 
۳. You can also change these set: out put aroma temperature  
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Built in cabinet，put the plug in supply and turn on main switch (A٥) you can use this machine. 
If the coffee maker is installed over a warmer drawer (٥۰۰W max.), use the top surface of this 
as a reference to position the rails. Fix the power cable with the clip to avoid it tangling when 
the appliance is inserted or extracted. The power cable must be long enough to allow the 
appliance to be extracted from the cabinet to fill the coffee beans container. The appliance 
must be earthed In compliance with legislation. Electrical connections must be performed by a 
qualified electrician in compliance with the manufacturer's instructions and legislation in force 
in the country of installation. 
USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME 
 
 Coffee has been used to factory test the appliance and it is therefore completely 
normal for there to be traces of coffee in the mill.  
 You should set water hardness as soon as possible following the instructions in the 
“Setting water hardness” chapter.  
Connect the appliance to the mains electricity supply and turn on the main switch (A٥). 

 
Press on/off button to turn on this machine. The machine display“self check”, and next 
display“heating phase”…… 

 
Wait for some time ,this machine will automatic start rinsing”…. 

 
When rinse finish , this machine will display“ready”. 
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Step ٤: put coffee machine in the guide. 

 
Install ۲ screw in both side . 
Step٥: Extracted this machine to outside. Open the coffee bean cover to add coffee beans in 
container. 

 
Step ٦: open the tank cover in left side A۱۱. 

 
Step ۷; take out the tank and add pure water in, then insert in original position , put this 
machine to 
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Step ۱: install guide connect bracket----- fix with the screws if use side install method 

 
Step۲: fix with the screws. If use button install method 

 
Step ۳: extract this guide to outside-----extract completely. 
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Connect the appliance to an efficiently earthed and correctly installed socket with a minimum current 
rating of ۱۰A only. If the power socket does not match the plug the appliance, have the socket replaced 
with a suitable type by a qualified professional. To comply with safety directives, an rock switch with a 
minimum contact distance of ۳mm must be installed. Do not use multiple sockets or extensions. To 
learn to use the appliance correctly, the first time you use it follow the detailed instructions in the 
following paragraphs. 
Important! Safety cut out devices must be included in the mains power supply in compliance 
with the installation regulations in the country concerned. 
AUTOMATIC CUP TRAY LIGHT 
When the appliance is work on. the lights (near coffee spout) automatically illuminate the spout 
and cup tray.. 
Important! Do not look at the lights directly or using an optical instrument. 
BUILT-IN INSTALLATION 
Verify the minimum measure required for correct installation of the appliance. The coffee 
maker must be installed in a column and the column must be firmly fixed to the wall with 
commercially available brackets. 
 Important: all installation or maintenance operations must be performed with the 
appliance disconnected from the mains electricity supply.  
 Kitchen furniture in direct contact with the appliance must be heat resistant (<٦٥℃).  
 To guarantee correct ventilation, leave a gap at the bottom of the cabinet (see 
measurements in figure).  

 
Check the cabinet size is fit this picture before install. 
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DESCRIPTION 
Description of the appliance 
A۱. Display screen  
A۲. Milk cream unit  
A۳. Cream nozzle  
A٤. Coffee nozzle 
A٥. Main switch 
A٦. Adjustable mill knob 
A۷. Coffee grounds container 
A۸. Load tray 
A۹. Drip tray 
A۱۰. Metal drip tray 
A۱۱. Tank  
A۱۲. Coffee bean container. 
A۱۳. Coffee bean cover 
A۱٤.Pre-ground coffee funnel 
Description of control panel 
A number of buttons on the panel have a double function. This is indicated in brackets in the 
description 
B۱. on/off  
B۲. Alarm  
B۳. Light  
B٤. Menu  
B٥. back  
B٦. Child lock 
PRELIMINARY CHECKS 
Controls after transport 
After removing the packaging, make sure the product is complete and undamaged and that all 
accessories are present. Do not use the appliance if it is visibly damaged. Contact Customer 
Services 
Installing the appliance 
Important! When installing the appliance. respect the following safety warnings: 
 Installation must be performed by a qualified professional in compliance with 
legislation in force in the country of installation (see Built-in installation).  
 The packing elements (plastic bags. polystyrene foam, etc.) should be kept out of 
reach of children as they are a Safety hazard.  
 Do not install the appliance in rooms where the temperature may drop to ۰。C or 
lower (the water in the appliance could freeze and cause damage).  
 You should set the water hardness as soon as possible following the instructions in 
the "SETTING WATER HARDNESS" chapter.  
Connecting the appliance 
Danger! Check that the mains power supply voltage corresponds to the value indicated on the 
appliance rating plate 
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Important! Keep all packaging (plastic bags, polystyrene foam) away from children 
Important! The appliance is not intended for use by person (including children) with reduced 
physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have 
been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible 
for their safety, Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance 
Danger of burns! This appliance produces hot water and steam may form while it is in 
operation. Avoid contact with splashes of water or hot steam. Avoid touching hot surfaces 
when the appliance is in use .Use knobs and handles. 
Important! Do not grasp the coffee maker when it is out of the cabinet. Do not rest recipients 
containing liquids or inflammable or corrosive materials on top of the appliance. Place the 
accessories required to prepare the coffee (the measure for example) in the special holder. Do 
not rest large objects which could obstruct movement or unstable objects on the appliance. 
Important! Never make drinks, hot water or steam when the appliance is extracted. Always 
make sure the appliance is inactive before extracting it. Failure to observe this precaution could 
lead to damage to the appliance .The only exception is adjusting the coffee mill which must be 
done with the machine out(see the section“Adjusting the coffee mill”). 
N.B.: Use original or manufacturer recommended accessories and spare parts only.  
Designated use 
This appliance is designed and made to prepare coffee and heat drinks .All other use is 
considered improper .This appliance is not suitable for commercial use. The manufacturer is not 
liable for damage deriving from improper use of the appliance. This appliance can be installed 
in combination with a built-in oven if the latter is fitted with a cooling fan at the rear (maximum 
oven power: ۳ kW). 
Instructions 
Read these instructions carefully before using the appliance. 
 Save these instructions. If the appliance is passed to other persons, they must also 
be provided with these instructions.  
 Failure to follow these instructions may result in burns or damage to the appliance.  
The manufacturer is not liable for damage deriving from failure to respect these 
instructions. 
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Built In Coffee Machine Instruction Manual 
INTRODUCTION  
Thank you for choosing the automatic coffee and cappuccino maker. We hope you 
enjoy using your new appliance. Take a few minutes to read these instructions. This will 
avoid all risks and damage to the machine.  
Symbols used in these instructions  
Important warnings are identified by these symbols. These warning must absolutely be 
respected. Failure to observe the instructions could result in electric shock，serious injury，
fire or damage to the appliance. 
Danger ！ Failure to observe the warning could result in possibly life threatening injury from 
electric shock. 
Important Failure to observe the warning could result in injury or damage to the appliance. 
Danger of burns ！ Failure to observe the warning could result in scalds or burns 
N.B.! This symbol identifies important advice or information for the user 
Letters in brackets The letters in brackets Important refer to the legend in the Description of 
the Appliance. 
Troubleshooting and repairs 
If this dose not resolve the problem or you require further information，you should 
consult Customer Service by calling the number given on the“Customer Service”sheet.  
If you country is not among those listed on the sheet，call the number given in the guarantee 
If repair are required，contact Custom Services only. The addresses are given in the guarantee 
certificate provided with the machine 
Safety  
Fundamental safety warnings 
Important ！The appliance is designed and produced for domestic use only. 
the appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction。 children being supervised not to play with the appliance Do not immerse this 
machine in water 
Danger ！ This is an electrical appliance and may cause electric shock. 
You should therefore respect the following safety warnings：  
 Never touch the appliance with damp hands.  
 Never touch the plug with damp hands.  
 Make sure the socket used is freely accessible at all times, enabling the appliance 
to be unplugged when necessary.  
 If the appliance is faulty do not attempt to repair .  
 Turn it off using the main switch (A٥) unplug from the mains socket and contact 
customer services.  
 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent  
or similarly qualified persons in order to avoid a hazard 
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