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بخصوص هذا الكتّيب
بخصوص هذا الكتيّب

عىل الرغم من أن األجهزة مصنوعة حسب املقاييس املحددة من قبل مجموعة الدول األوروبية، ومحميّة يف جميع 
األجزاء التي ممكن أن تشكل مصدر للخطر، يجب قراءة هذه التنبيهات بحرص واستعامل الجهاز فقط للغرض الذي 

صنع من أجله، ملنع وقوع الحوادث واألرضار. احتفظ بهذا الكتيّب لالطالع عليه يف املستقبل وعند الحاجة. أرفق هذه 
التعليامت مع الجهاز يف حالة بيعه أو إهدائه للغري.

املعلومات الواردة يف هذا الكتيّب، مميزة بالرموز التالية:

 خطر عىل األطفال

 خطر بسبب الكهرباء

 أخطار تعود ألسباب أخرى

 تنبيهات تتعلق باالحرتاق

 تنبيهات – أرضار مادية

الغرض من الجهاز
ميكن استعامل ماكينة  Minuetto Caffèمن أجل إعداد القهوة والكبّوتشينو. ومبا أنها توفر ماء ساخن، ميكن أيضا 

استعاملها من أجل إعداد الشاي واملرشوبات األخرى التي تنقع باملاء. صمم هذه املاكينة فقط لالستعامالت املنزلية، 
وبالتايل يجب عدم استعامله ألغراض تجارية أو صناعية. ال يتحمل الصانع أي مسئولية عن األرضار الناتجة عن استعامل 

املاكينة بطريقة غري الئقة. زيادة عىل ذلك، يُلغي االستعامل الغري الئق للامكينة أي شكل من أشكال الضامن. 

األخطار القامئة
ال تسمح املواصفات اإلنشائية لهذا الجهاز الذي يشكل موضوع هذه النرشة، من حامية املستخدم من التدفق املبارش 

للبخار أو املاء الساخن.

تنبيه!
خطر االحرتاق- ال توّجه البخار واملاء املتدفق باتجاه الغري أو باتجاه نفسك. اقبض األنبوب الذي يخرج منه 

البخار أو املاء فقط عىل الجزء املصنوع من البالستيك.

استعمل فقط أوعية مصنوعة من مواد مناسبة لحفظ املواد الغذائية.

تنبيهات األمان
اقرأ بحرص التعليامت قبل االستعامل.

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

ألغراض مختلفة عن األغراض املبينة يف هذا الكتيب.
ينصح االحتفاظ مبواد التغليف األصلية، ألن الصيانة املجانية ال تنطبق عىل العطب الناتج عن عدم   •

تغليف املنتج بالشكل الصحيح أثناء نقله إىل أحد مراكز الصيانة املخّولة.
رقم  وللتوجيهات    CE/2006/95 رقم  األوروبية  الدول  مجموعات  لتعليامت  مطابق  الجهاز  هذا   •

EMC 2004/108/CEE



 خطر عىل األطفال
ميكن استعامل هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تزيدأعامرهم عن 8 سنوات أو من قبل األشخاص   •
اللذين ال ميلكون كامل قواهم الفيزيائية أو الحّسية أو العقلية أو ليس لديهم خربة أو معرفة بالجهاز، 
رشط أن يتم متابعتهم واإلرشاف عليهم من قبل شخص مسؤول أو إذا استلموا واستوعبوا التعليامت 

واألخطار القامئة أثناء استعامل الجهاز.
يجب عدم السامح لألطفال باللعب بالجهاز.  •

عمليات التنظيف والصيانة، يجب أن ال يقوم بها األطفال دون اإلرشاف عليهم ومراقبتهم من قبل   •
شخص بالغ.

ال ترتك مواد التغليف يف متناول األطفال، ألنها تشكل مصدر خطر عليهم.  •
كبل  قص  من خالل  استعامله  منع  عىل  العمل  يجب  نهايئ،  بشكل  الجهاز  هذا  من  التخلص  عند   •
التغذية الكهربائية. زيادة عىل ذلك، يجب اتخاذ التدابري الالزمة، بحيث ال تشكل بعض أجزاء من 

الجهاز خطر عىل األطفال يف حالة اللعب به.
من الرضوري حراسة األطفال، خوفا من أن يلعبوا بالجهاز: ويعرضون أنفسهم إىل الخطر.  •

 خطر بسبب الكهرباء
احفظ كبل التغذية الكهربائية بعيدا عن متناول األطفال الذين تقل أعامرهم عن 8 سنوات.  •

قبل توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية، تحقق من أن الفلطيّة املبينة عىل بطاقة املعلومات التي   •
تجدها أسفل املاكينة مطابقة لفلطيّة الشبكة الكهربائية.

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

أفصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية قبل تعبئة الخزان باملاء.  •
الصيانة  أو من قبل قسم  الصانعة  استبداله من قبل الرشكة  الكهربايئ، يجب  الكبل  يف حالة تلف   •
الفنية التابع لها ويف جميع األحوال من قبل شخص مؤهل ملثل هذه األعامل، لتحايش وقوع أي نوع 

من األخطار.
يجب عدم مالمسة األجزاء املشحونة بالكهرباء للامء: ميكن أن يؤدي ذلك إىل حدوث عطل متاس!  •

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

أطفأ الجهاز دامئا، ثم افصل القابس عن املأخذ الكهربايئ قبل البدء بتعبئة الخزّان باملاء.  •

 أخطار تعود ألسباب أخرى
ال ترفع الجهاز من خالل مسكه بواسطة خزان املاء أو الحوض، بل امسك الجهاز من جسمه.  •

اختار مكان مضاء بالقدر الكايف ونظيف، وبحيث يكون من السهل الوصول إىل املأخذ الكهربايئ.  •
ال تضع يف الخزان كمية زائدة من املاء.  •

ال ترتك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.  •
يجب وضع الجهاز عىل سطح مستقر أثناء االستعامل والراحة.  •

يجب عدم استعامل الجهاز يف حالة سقوطه عىل األرض وظهور عالمات تلف عليه أو تّرسب املاء   •
منه. ال تستعمل الجهاز إذا كان الكبل أو القابس الكهربايئ متلفان أو إذا كان الجهاز نفسه متلف. 



جميع عمليات اإلصالح، مبا فيها استبدال كبل التغذية الكهربائية، يجب أن تتم فقط من قبل مركز 
الخدمات التابع لرشكة Ariete أو من قبل خرباء مخولني من قبل رشكة Ariete، لتاليش وقوع أي 

خطر.

 تنبيهات تتعلق باالحرتاق
البخار: خطر  أنبوب  استعمل  أجزاء من جسمك.  باتجاه  املتدفق  الساخن  املاء  أو  البخار  توّجه  • ال 

االحرتاق!
يجب عدم ملس األجزاء املعدنية الخارجية أثناء استعامل الجهاز، خوفاً من االحرتاق.  •

ميكن أن يعود عدم خروج املاء من حامل الفلرت إىل سداد فلرت Thermocream®. ويف هذه الحالة   •
أبعد حامل الفلرت ببطء، خوفاً من أن يؤدي الضغط املتبقي إىل رّش املاء. بعد ذلك، اعمل عىل تنظيف 

الفلرت، حسب ما هو مبني يف الفقرة الخاصة لهذا الغرض.

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

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

• ال تضع املاكينة عىل سطح ساخن جدا أو بالقرب من اللهب خوفاً من تلف جسم املاكينة.
• يجب عدم مالمس الكبل الكهربايئ لألجزاء الحارة من املاكينة.

• ال تستعمل مياه غازية (مضاف إليها ثاين أكسيد الكربونن).
.E.S.E استعمل فقط أقراص تحمل ماركة •

• ال تدخل مطلقاً يف الفلرت (A) عنارص تختلف عن القهوة املطحونة. ميكن أن يلحق ذلك أرضار كبرية 
يف الجهاز.

• ال ترتك املاكينة يف بيئة تقل درجة حرارتها عن 0 درجة مئوية، ألن املاء املتبقي يف السّخانة، ميكن أن 
يتجمد ويلحق أرضار باملاكينة نفسها.
• ال تستعمل املاكينة يف الهواء الطلق.

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

وغري ضاّر (ال تستعمل مطلقا مذيبات تؤدي إىل تلف البالستيك).

• احتفظ دامئا بهذه التعليامت

 مواصفات الجهاز
-غطاء الخزان  A

خزان ماء قابل للسحب  -  B
جسم املاكينة  -  C
ضوء اإلشعال  -  D

الكبل الكهربايئ  -  E
املفتاح الكهربايئ للتشغيل   -  F

سناد العّوامة   -  G



مؤّرش يدل عىل ملئ حوض تجميع القطرات  -  H
حوض لتجميع القطرات قابل للسحب   -  I

شبك إلسناد الفناجني قابل لسحب  -  J
أنبوب البخار  -  K

قبضة توزيع القهوة أو البخار  -  L
”STANDBY“: املاكينة جاهزة لالستعامل   

: توزيع القهوة    
: توزيع البخار    

إشارة ضوئية لدرجة حرارة الغالّية  -  M
شبك  -  N

برغي لتثبيت قرص القطّارة   -  O
أداة تثبيت حامل الفلرت  -  P

حامل الفلرت  -  Q
قرص القطّارة  -  R

فلرت القهوة 1 فنجان  -  S
فلرت القهوة 2 فنجان  -  T

فلرت قرص القهوة   -  U
مكبس/مقياس القهوة  -  V

دبو التنظيف  -  W

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

CE الصانع والعالمة •
(.Mod) املوديل •

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

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

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

تعليامت االستعامل
تشغيل املاكينة

تشغيل املاكينة
تحقق من أن فلطيّة الشبكة الكهربائية مساوية للفلطيّة املبينة عىل لوحة املعلومات الفنية للجهاز.

ضع املاكينة عىل سطح مستوي.
اغسل الخزان (U) عند استعامله ألول مرّة، ثم امأله باملاء الطبيعي الطازج (شكل 3) وإىل غاية إشارة الحد األقىص 

MAX ، مع مراعاة إدخاله يف مقرّه بالشكل الصحيح (شكل 4). تحقق من إدخال الخزّان يف مقرّه بالشكل الصحيح، 
ألنه عىل العكس من ذلك، ال تشتغل املاكينة. أدخل القابس يف املأخذ الكهربايئ الذي يجب أن يكون مؤرّض. 

تشغيل الجهاز ألول مرة
عند االنتهاء من ملئ الخزان باملاء الطبيعي الطازج، شّغل املاكينة من خالل الضغط عىل الزّر (F) (شكل 5). يف هذه 



الحالة يشعل الضوء (D)، مام يدل بحد ذاته عىل أن املاكينة مشعلة، يف حني تدل اإلشارة (M) عىل أن الغالّية الداخلية 
 ( بدأت بالتسخني. ضع وعاء تحت "الفلنشة" الخاصة بشبك حامل الفلرت ولّف القبضة (L) باتجاه وضعية القهوة (

وإىل غاية أن تالحظ خروج ماء من مقّر حامل الفلرت (شكل 6).

طريقة إعداد القهوة
اختار الفلرت املطلوب (S) لعدد 1 فنجان والفلرت (T) لعدد 2 فنجان، ثم أدخله يف حامل الفلرت (شكل 7).

ضع جرعة القهوة املطلوبة يف الفلرت، ثم اضغط بشكل خفيف بواسطة األداة الخاصة لهذا الغرض (شكل 8): ضع 
مقياسني من القهوة إلعداد فنجانني ومقياس واحد إلعداد فنجان واحد (شكل 9) .

اشبك حامل الفلرت يف مقرّه الخاص شّد حامل الفلرت بشكل جيد، مع التحقق من شبكه بالشكل الصحيح عىل الفلنشة 
(شكل 10).

تنبيه!
يف حالة وضع كمية زائدة من القهوة داخل الفلرت، يصبح من الصعب يف هذه الحالة لّف حامل الفلرت، و/أو 

أثناء توزيع القهوة، ميكن أن يتّرسب قليل من القهوة من حامل الفلرت.

ينصح برتك حامل الفلرت يف مقره لبضع دقائق إىل حني أن يسخن قبل البدء بإعداد القهوة، ليك يتم الحصول بهذا الشكل 
عىل قهوة ساخنة حتى عند إعداد أول فنجان من القهوة. ال تحتاج إىل ذلك عند إعداد فناجني القهوة الالحقة.

ضع فنجان أو فناجنني تحت فّوهات حامل الفلرت (شكل 12-11) وابدأ بعملية توزيع القهوة من خالل لّف القبضة 
): تبدأ القهوة بالخروج من فّوهات حامل الفلرت. إليقاف توزيع القهوة، أعد القبضة إىل  (L) باتجاه وضعية القهوة (

الوضعية املركزية standby (أي املاكينة جاهزة لالستعامل). الجرعة القصوى لفنجان من القهوة هي 50 مليلرت.

تنبيه!
عىل غرار ماكينات القهوة املهنية، ال تبعد حامل الفلرت أثناء مرحلة خروج القهوة، خوفا من االحرتاق!.

تنبيه!
عند االنتهاء من إعداد القهوة، انتظر عرشة ثواين قبل سحب حامل الفلرت؛ إلبعاد حامل الفلرت، يجب لّفه ببطء 

من اليمني نحو اليسار خوفا من رش املاء أو القهوة.

إلبعاد حثالة القهوة من الفلرت، ادفع أداة تثبيت الفلرت (P) باتجاه األمام، ثم اقلب حامل الفلرت وانفضه بشكل خفيف 
(شكل 13).

عندما تكون املاكينة يف وضعية standby ، تطفأ اإلشارة الضوئية (M) ومن بعدها تشعل بشكل متفاوت، مام يدل بحد 
ذاته عىل تدخل ثريموستات الغالّية، الذي يقوم بالحفاظ عىل درجة حرارة مناسبة للامء.  

عند توزيع أول فنجان من القهوة أو الفناجني الالحقة، يجب االنتظار إىل غاية إطفاء اإلشارة الضوئية املذكورة.

ملئ الخزان باملاء أثناء االستعامل
ينصح مبأل الخزان باملاء قبل أن ينتهي املاء من داخله بشكل كامل.

أطفأ املاكينة. أفصل القابس عن املأخذ الكهربايئ. اسحب الخزان. امأل الخزان باملاء الطبيعي إىل غاية الحد األقىص 
MAX . ضع الخزان عىل املاكينة، مع التحقق من إدخاله بشكل جيد، ثم أشعل املاكينة.  

إذا بقي الخزان بدون ماء بشكل كامل، ميكن أن يدخل الهواء يف دورة املياه، وبالتايل متنع من توزيع القهوة. وإلعادة 
تشغيل املاكينة يف هذه الحالة، يجب أوال إطفائها وتركها تربد. ضع وعاء تحت مقّر شبك حامل الفلرت، ثم أشعل املاكينة 

.( من خالل لّف القبضة (L) باتجاه الوضعية (
أخرج عىل األقل فنجان من املاء من مقّر شبك حامل الفلرت ليك تشغل من جديد دورة املاء. أوقف خروج املاء من 

خالل لّف القبضة (L) إىل الوضعية املركزية standby. بعد ذلك، تبدأ املاكينة العمل بشكل منتظم. 



كيفية إعداد القهوة بواسطة القرص
 .(U)  الفلرت الخاص بالقرص (Q) أدخل يف حامل الفلرت

ضع القرص يف الفلرت (شكل 14).  .1
ادفع قرص القهوة بأصابعك باتجاه الجزء السفيل من الفلرت (شكل 15) .  .2

يجب أن يكون قرص القهوة متمركز بشكل جيد داخل الفلرت.  .3
واآلن ميكن إدخال حامل الفلرت يف مقرّه الخاص. لِّف حامل الفلرت بعكس اتجاه عقارب الساعة مبقدار  .4

45-40 درجة وإىل غاية شده بشك تام (شكل 10) .
عند االنتهاء من إعداد القهوة، وأثناء إبعاد حامل الفلرت، ميكن أن يبقى القرص محشور يف الجزء العلوي من  .5

املاكينة. وليك يتم إبعاده، أحني حامل الفلرت كام هو مبني يف الشكل وبشكل يسمح من هبوط القرص عىل
حامل الفلرت نفسه (شكل 16) .

.E.S.E  للحصول دامئا عىل قهوة من النوع املمتاز، يجب رشاء أقراص من القهوة التي تحمل عالمة املطابقة
إذا كان قرص القهوة غري مدخل بشكل جيد أو إذا كان حامل الفلرت غري مشدود بشكل جيد، ميكن يف هذه الحالة أن 

تترسب قطرات من املاء من حامل الفلرت نفسه.

طريقة إعداد الكّبوتشينو
انتظر إىل حني أن تطفأ اإلشارة الضوئية (M)، والتي تدل بحد ذاتها عىل أن الغالّية وصلت إىل درجة الحرارة املناسبة 

لتوزيع البخار.
تنبيه!

إذا نفث قليل من البخار من حامل الفلرت أثناء فرتة االنتظار ، يجب اعتبار هذه الظاهرة طبيعية.

)، مع مراعاة وضع كأس تحت أنبوب البخار (K)، كام هو مبني  لّف القبضة (L) وضعها عىل وضعية توزيع البخار (
يف الشكل 18: يخرج يف البداية قليل من املاء ومن بعدها دفعة من البخار تزداد قوتها خالل بضع ثواين.
أعد القبضة (L) إىل وضعية STANDBY، ثم ضع تحت أداة الرغوة إبريق الحليب املطلوب تسخينه. 

أغطس القلم تحت النهاية داخل إبريق الحليب (شكل 19)، ثم لّف قبضة التوزيع (L) بشكل تدريجي إىل الوضعية 
) وإىل غاية أن تحصل عىل النتيجة املطلوبة. وأثناء هذه العمليات، ميكن مالحظة أن الضوء (M) يُشعل ويطفأ  )
بشكل دوري، مام يدل بحد ذاته عىل تدخل الثريموستات الذي يحافظ عىل درجة الحرارة املناسبة للغالّية والالزمة 

لتوزيع البخار. أعد القبضة (L) إىل وضعية STANDBY ليك توقف توزيع البخار. 

بعد كل استعامل، أخرج قليل من البخار لتحرير الثقب من بقايا الحليب، ومن بعدها نظّف أداة الرغوة بواسطة 
ممسحة إسفنجية. نظّف أنبوب البخار بواسطة قطعة اسفنج.

نصائح مفيدة إلعداد قهوة "اإلكسربس" عىل الطريقة اإليطالية
يجب الضغط بشكل خفيف عىل القهوة املطحونة املتواجدة يف حامل الفلرت. يعتمد مستوى تركيز القهوة (ثقيلة أو 

خفيفة) عىل درجة طحن القهوة وعىل كمية القهوة املتواجدة يف حامل الفلرت.
تحتاج القهوة إىل بضع ثواين ليك تهبط داخل الفناجني. وإذا زادت هذه املدة، فهذا يعني أن القهوة مطحونة بشكل 

ناعم جدا أو القهوة مضغوطة بشكل زائد.

 تنظيف الجهاز
تنبيه!

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



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

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

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

تنظيف الفلرت الذي يحتوي عىل القهوة املطحونة
تحقق من أن الثقب الذي تخرج منه القهوة غري مسدود، وعىل العكس من ذلك، نظّفه بواسطة الدبّوس املورد مع 

املاكينة (شكل 20).

تنبيه!
استعمل الدبّوس بحذر أثناء عملية التنظيف: خطر أن تتعرض للجرح.

أخرج ماء الغليان من حامل الفلرت مع مراعاة إدخال الفلرت نفسه بدون قهوة، وبعد أن تكون قد وضعت كأس تحت 
املوزع، وذلك من أجل تذويب ترسبات القهوة أو الشوائب املتواجدة. 

ينصح بتنظيف الفلرت بشكل جيد (T - S) كل 3 شهور تقريبا، وذلك من خالل استعامل أقراص مسحوق الغسيل 
املعروفة باسم COFFEE CLEAN، التي تنتجها رشكة Ariete واملتوفرة يف مراكز البيع ومراكز الصيانة املخّولة من 

قبل الرشكة ، وذلك من خالل اتباع التعليامت املتوفرة يف علبة مسحوق الغسيل. وبديال عن ذلك، ميكن استعامل 
أقراص مسحوق الغسيل البسيطة (خالية من مواد التلميع أو املضافات الكياموية األخرى)، التي تستعمل عادة لغسالة 

الصحون، وذلك حسب الطريقة التالية:
أدخل قرص من مسحوق الغسيل الخاص بغسالة الصحون يف الفلرت (بدون قهوة)   •

عندما تكون املاكينة ساخنة بشكل جيد (بعد 5 دقائق من التسخني).
اشبك حامل الفلرت باملاكينة، ثم ضع وعاء تحت حامل الفلرت.  •

) ليك تبدأ بتوزيع املاء وملدة 20-15 ثانية. لّف القبضة (L) باتجاه وضعية القهوة (  •
أوقف خروج املاء، ثم اترك القرص يأخذ مفعوله ملدة 15 دقيقة عىل األقل، مع ترك حامل الفلرت مدخل باملاكينة.  •

أعد عملية توزيع املاء، من خالل تشغيل املضخة ملدة 20-15 ثانية، وتركها   •
ترتاح ملدة 20-15 ثانية أخرى، وإىل غاية نفاذ خزانني من املاء.

أبعد حامل الفلرت من املاكينة، ثم اسحب الفلرت واشطفه بشكل جيد تحت املاء الجاري للحنفية.  •
أطفأ املاكينة، ثم افصل الكبل عن املأخذ الكهربايئ، ومن بعدها نظّف بواسطة ممسحة   •

املقّر الذي يشبك فيه حامل الفلرت، ليك تزيل مسحوق الغسيل املتخلّف يف الدش.
شغل املاكينة، ثم اشبك حامل الفلرت من جديد، ومن بعدها أخرج   •

2 فنجان من املاء عىل األقل إلمتام عملية الشطف.

يف حالة استعامل ماكينة القهوة يومياً، ينصح بتنظيفها كل ثالثة شهور عىل األقل.

تنظيف مقّر حامل الفلرت
مع االستعامل، ميكن أن تتخلف حثالة القهوة يف املقّر الذي يشبك فيه حامل الفلرت، وبالتايل يجب إبعادها من خالل 

استعامل عود نكش األسنان وممسحة إسفنج (شكل 21) أو ترك املاء يجري بدون شبك حامل الفلرت (شكل 6).

تنظيف أنبوب البخار
تنبيه!

اتبع العمليات املبينة الحقا عندما يكون األنبوب املطيل بالكروم بارد خوفا من االحرتاق.

اسحب أنبوب البخار (k) حسب ما هو مبني يف الشكل 22، ثم اغسله باملاء الجاري. ميكن تنظيف الصامم بواسطة 
قطعة قامش غري حاكّة. ركّب أنبوب البخار إىل غاية نهاية املسار. وعند الرضورة، نظّف ثقب خروج البخار بواسطة 



الدبّوس (W) املوّرد مع املاكينة (شكل 23). بعد كل استعامل، أخرج قليل من البخار لتحرير الثقب من الرتسبات.

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

تنظيف الشبكة وحوض تجميع القطرات
تنبيه!

.(I) تذكر بني الحني واألخر تفريغ حوض تجميع القطرات

اسحب الشبك (I) ، ثم اغسله تحت املاء الجاري (شكل 26-25-24). اسحب حوض تجميع القطرات (J) من املاكينة، 
ثم فّرغه واغسله باملاء الجاري.

تنظيف جسم املاكينة
تنبيه!

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

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

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

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

باملركبات الداخلية ملاكينة القهوة، نتيجة الستعامل منتجات غري الئقة تحتوي عىل مضافات كياموية. إذا دعت الحاجة 
إلزالة الرتسبات الكلسية، يجب التقيد بالتعليامت املرفقة مع املنتج الخاص لهذا الغرض.

إيقاف املاكينة عن العمل 
يف حالة إيقاف املاكينة عن العمل، يجب فصلها عن الشبكة الكهربائية وتفريغ الخزان من املاء وتفريغ حوض تجميع 

القطرات وتنظيفه (راجع فقرة "تنظيف املاكينة").
يف حالة تحطيم املاكينة بعد انتهاء عمرها، يجب العمل يف هذه الحالة عىل فرز املواد املصنوعة منها والتخلص منها 

حسب تركيبتها وحسب النظم والقوانني املحلية السائدة.

إرشادات لحل بعض املشاكل
يف حالة عمل املاكينة بطريقة شاّذة، يجب عىل الفور إطفائها وسحب القابس من املأخذ الكهربايئ.

ما العملالسبب املمكناملشكلة
ال يخرج بخار 

من املاكينة
يوجد ماء قليل، وبالتايل 

املضخة ال تشفط.
تحقق من أن الخزّان مدخل بالشكل الصحيح، وتأكد من أن 

مستوى املاء داخل الخزان منتظم. امأل الخزان باملاء الطبيعي 
.MAX الطازج إىل غاية الحد األقىص

أبعد بواسطة الدبّوس املورّد الرتسبات املتشّكلة يف ثقوب أنبوب ثقب خروج البخار مسدود
البخار. 



ما العملالسبب املمكناملشكلة
القهوة تتّرسب 

من جوانب 
حامل الفلرت

يحتمل وضع كمية زائدة من 
القهوة املطحونة يف حامل 

الفلرت، مام منع من شّد حامل 
الفلرت يف مقرّه حتى النهاية.

أبعد حامل الفلرت، ثم نظّف املكان الذي يشبك فيه بواسطة 
ممسحة من اإلسفنج (شكل 21). أعد العملية من خالل وضع 

كمية صحيحة من القهوة يف الفلرت. 

توجد بقايا من القهوة عىل 
طوق منع الترسب املركب يف 

املقّر الذي يشبك به حامل 
الفلرت. 

نظّف طوق منع الترسب من بقايا القهوة بواسطة عود نكش 
األسنان وممسحة من اإلسفنج (شكل 21).

ثقوب الفلرت الذي توضع 
بداخله القهوة مسدودة.

أبعد حامل الفلرت بلطف، مع مراعاة أن الضغط املتبقي ميكن 
أن يحدث رّش أو تدفق للامء. نظّف ثقب الفلرت املسدود 

بواسطة الدبّوس املورد مع املاكينة. اغسل الفلرت من خالل 
استعامل أقراص COFFEE CLEAN التي تنتجها رشكة 

Ariete مع اتباع التعليامت املبينة يف العلبة.

أبعد واسحب حامل الفلرت بلطف، مع مراعاة أن الضغط قرص القهوة معطوب
املتبقي ميكن أن يحدث رّش أو تدفق للامء. نظّف مقر شبك 
حامل الفلرت بواسطة قطعة إسفنج (شكل 21). استبدل قرص 

القهوة املتواجد يف حامل الفلرت.   

القهوة ال  تخرج 
أو تخرج بشكل 

بطيء للغاية.

ثقوب القرص املثقوب املتواجد 
يف مقّر شبك حامل الفلرت 

مسدودة.

شغل املاكينة بدون حامل الفلرت ليك يخرج املاء بهذا الشكل. 
إذا استمر املاء الخروج بشكل غري متجانس، أجري عملية 
التنظيف من الرتسبات الكلسية من خالل استخدام منتج 

 Ariete NOCAL املتوفر يف مراكز الصيانة التابعة لرشكة 
Ariete مع اتباع التعليامت املتواجدة داخل العلبة.

ثقوب الفلرت الذي توضع 
بداخله القهوة مسدودة.

أبعد حامل الفلرت بلطف، مع مراعاة أن الضغط املتبقي ميكن 
أن يحدث رّش أو تدفق للامء. نظّف ثقب الفلرت املسدود 

بواسطة الدبّوس املورد مع املاكينة. اغسل الفلرت من خالل 
استعامل أقراص Coffee Clean  التي تنتجها رشكة Ariete مع 

اتباع التعليامت املبينة يف العلبة.

حاول استعامل قهوة مطحونة بشكل أخشن.القهوة املطحونة ناعمة جدا.ً

القهوة املطحونة مضغوطة 
بشكل زائد.

اضغط القهوة داخل الفلرت مبعدل أقل.

أدخل الخزان بشكل جيد من خالل دفعه حتى النهاية.الخزان غري مدخل بشكل جيد

يوجد ماء قليل، وبالتايل 
املضخة ال تشفط.

تحقق من أن الخزّان مدخل بالشكل الصحيح، وتأكد من أن 
مستوى املاء داخل الخزان منتظم. امأل الخزان باملاء الطبيعي 

 .MAX الطازج إىل غاية الحد األقىص

أبعد واسحب حامل الفلرت بلطف، مع مراعاة أن الضغط قرص القهوة معطوب
املتبقي ميكن أن يحدث رّش أو تدفق للامء. نظّف مقر شبك 
حامل الفلرت بواسطة قطعة إسفنج (شكل 21). استبدل قرص 

القهوة املتواجد يف حامل الفلرت.   

أبعد واسحب حامل الفلرت بلطف، مع مراعاة أن الضغط قرص القهوة مكسور
املتبقي ميكن أن يحدث رّش أو تدفق للامء. نظّف مقر شبك 
حامل الفلرت بواسطة قطعة إسفنج (شكل 21). استبدل قرص 

القهوة املتواجد يف حامل الفلرت.   

القهوة خفيفة 
جدا وباردة

القهوة مطحونة بشكل خشن 
جدا.

للحصول عىل قهوة مركزة (ثقيلة) وساخنة، يجب استعامل 
قهوة مطحونة بشكل أنعم.




