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Machine a cafè
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A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE

Le informazioni riportate in questo manuale sono marcate dai seguenti simboli che indicano:

 Pericolo per i bambini

 Attenzione - danni materiali

USO PREVISTO

RISCHI RESIDUI
-

Attenzione!

AVVERTENZE DI SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO.

  Pericolo per i bambini
• L’apparecchio può essere usato dai bambini con un età superiore a 8 anni solo 

riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio in sicurezza ed hanno compreso i pericoli 
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sere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un’età superiore a 8 anni e ope-

-

di rendere innocue quelle parti dell’apparecchio suscettibili di costituire un peri-

 Pericolo dovuto a elettricità
-

riali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, solo 

istruzioni riguardanti l’utilizzo dell’apparecchio in sicurezza ed hanno compreso i 

• Prima di collegare l’apparecchio alla rete di alimentazione controllare che la ten-
sione indicata sulla targhetta posta al di sotto della macchina corrisponda a quel-

• L’uso di prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante dell’apparecchio può 

• Prima di procedere all’operazione di riempimento del serbatoio dell’acqua, 

cortocircuito!

• Prima di spostare l’apparecchio, scollegarlo dalla rete e procedere allo 
-

parecchio e far fuoriuscire l’acqua dal beccuccio), prestando la massima atten-

 Pericolo di danni derivanti da altre cause
-
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-

essere eseguite solamente dal Centro Assistenza Ariete o da tecnici autorizzati 

 Avvertenza relativa a ustioni
-

-

-

 Attenzione - danni materiali

-

• CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI.
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IT DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO 
A - Vasca raccogligocce
B - Griglia appoggiatazze

D - Gocciolatore

H - Serbatoio acqua

J - Coperchio serbatoio

O - Spia temperatura caldaia

R - Pulsante di accensione
S - Spia accensione

della macchina:
• costruttore e marcatura CE

• tensione elettrica di alimentazione (V) e frequenza (Hz)
• potenza elettrica assorbita (W)

FASI PRELIMINARI PER L’USO

Messa in funzione
Controllare che la tensione della rete domestica sia uguale a quella indicata sulla targhetta dati tecnici dell’ap-

Prima accensione

-

COME FARE IL CAFFÈ

e pressare leggermente con l’apposito pressino: per due caffè riempire completamente due misurini, mentre 
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Attenzione!

Attenzione!
Al termine dell’erogazione del caffè attendere almeno una decina di secondi prima di disinserire il 

Riempimento del serbatoio d’acqua durante l’uso
-

Funzione di autospegnimento (MOD. 1337A)
-

COME FARE IL CAFFÈ CON CIALDA
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IT COME FARE IL CAPPUCCINO

-

RIUTILIZZO PER CAFFÈ
-
-

sizionare un recipiente sotto al cappuccinatore, premere l’interruttore (P) e contemporaneamente mantenere 

COME FARE TÈ O INFUSI

CONSIGLI UTILI PER PREPARARE UN BUON ESPRESSO ALL’ITALIANA

PULIZIA DELL’APPARECCHIO

Attenzione!

Attenzione!

Attenzione!
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Attenzione!
-

-

-

Pulizia del disco in silicone

Pulizia del dispositivo Maxi Cappuccino
Attenzione!

Pulizia del serbatoio

Pulizia della griglia e della vasca raccogligocce

-
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IT Pulizia del corpo macchina
Attenzione!

DECALCIFICAZIONE

-

non si assume alcuna responsabilità per danni ai componenti interni della macchina da caffè arrecati dall’uso 

MESSA FUORI SERVIZIO

GUIDA ALLA SOLUZIONE DI ALCUNI PROBLEMI

Attenzione!

CAUSE
La macchina non eroga 
acqua bollente per 

Probabilmente è entrata aria nel 
circuito e ciò ha disinnescato la 

Ripetere le operazioni descritte nel paragrafo “Fasi 

erogatore ostruito
Si sta cercando di erogare caffè 

Controllare che il tasto della 

La macchina non eroga C’è poca acqua e la pompa non 
aspira
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CAUSE
Fuoriuscita di caffè dai 

è stata immessa una quantità 

ha impedito di stringere a fondo il 

Sulla guarnizione della sede di 

piegandolo leggermente ai lati in modo da liberare il 

L’erogazione del caffè La sede di aggancio del 

da tutti i fori, eseguire la pulizia anticalcare utilizzando il 

Miscela di caffè macinata troppo 

piegandolo leggermente ai lati in modo da liberare il 

C’è poca acqua e la pompa non 
regolare e in caso riempire con acqua naturale fresca

La miscela è stata macinata 

ogni caso questo problema si elimina grazie al Sistema 
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WITH REGARD TO THIS MANUAL
-

 Danger for children  Warning of burns

 Warning – material damage

 Danger of damage originating from other 
causes

INTENDED USE

RESIDUAL RISKS

Warning!

SAFETY WARNINGS

• 

-
-

• 

  Danger for children
• 
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during the appliance use
• 

Children must 

• 

 Danger due to electricity
• 

-
-

indicated on the plate on the bottom of the machine corresponds to the local 

• 

-

-

 Danger of damage originating from other causes
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-

 Warning of burns

-
-

 Warning – material damage

• 

-

• SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE RE-
FERENCE.
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DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

B - Cup-resting grill
C - Filter holder
D - Drain pan

H - Water tank

O - Boiler temperature light

S - On light

base:
• manufacturer and CE mark

• assistance toll-free number

PRELIMINARY PHASES FOR USE

turn on to indicate that the machine is on

-

HOW TO MAKE COFFEE

 Measure out the 
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Warning!

Warning!

Warning!
-

light (O) is off
Filling the water tank during use

-

Auto-off function (MOD.1337A)

How to make coffee with a pod

HOW TO MAKE CAPPUCCINO
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-

MAKING FURTHER CUPS OF COFFEE

HOW TO MAKE TEA OR TISANES

-

USEFUL TIPS FOR OBTAINING A GOOD ITALIAN ESPRESSO

CLEANING THE APPLIANCE

Warning!

Warning!

Warning!

Warning!

-
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Cleaning the silicone disc

Cleaning the Maxi Cappuccino device
Warning!

Cleaning the tank

Cleaning the grill and drip tray

Cleaning the machine body
Warning!

DECALCIFICATION
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PUTTING OUT OF SERVICE

TROUBLESHOOTING

Warning!

PROBLEMS CAUSES

from the edges of the 

steam function button has not 

from the edges of the of ground coffee has been 

Residues of ground coffee 

containing coffee grounds are 
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PROBLEMS CAUSES

containing coffee grounds are 
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A PROPOS DU MANUEL

 Danger pour les enfants

 Danger électrique  Attention - dégats matériels

UTILISATION PRÉVUE

RISQUES RÉSIDUELS
Les caractéristiques de construction de l’appareil, qui sont l’objet de cette publication, ne permettent pas de 

Attention!

CONSEILS DE SÉCURITÉ

• L’appareil est destiné seulement à un usage domestique et ne doit en aucun cas 

• Le constructeur décline toute responsabilité pour une utilisation erronée ou pour 

joue pas pour les dommages causés par un emballage du produit non adéquat 

• 

  Danger pour les enfants
• L’appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans à condition qu’ils 

-
nement de l’appareil pour l’utiliser en toute sécurité et en toute conscience face 
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• 

• 
enfants de moins de 8 ans

• Lorsqu’on décidera de jeter cet appareil, il est recommandé de le mettre hors 

protéger les parties susceptibles de constituer un danger spécialement pour les 

 Danger électrique
• 

-

aient compris les instructions fournies concernant l’utilisation en toute sécurité et 

indiquée sur la plaquette placée sous la machine corresponde bien à celle du 

• L’utilisation de rallonges électriques non autorisées par le fabricant de l’appareil 

• -

• Le cordon d’alimentation endommagé doit être remplacé par le constructeur ou 

engendrer un court-circuit!

 Dangers provenant d’autres causes
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 Avertissements sur les brûlures

 Attention - dégats matériels

peine humide et seulement quelques gouttes de détergents neutres non agres-

• CONSERVER CES INSTRUCTIONS.
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL
A - Bac recueille-gouttes
B - Grille pour tasses

D - Goutteur

K - Presse doseuse pour café

R - Bouton d’allumage

• constructeur et marque CE

• tension électrique d’alimentation (V) et fréquence (Hz)
• puissance électrique absorbée (W)

-

OPERATIONS AVANT L’EMPLOI

Mise en marche
-

Faire très attention à ce que l’eau ne pénètre pas dans la zone des interrupteurs durant la phase de remplis-

Premier allumage

La machine 
est prête à faire le café

COMMENT FAIRE LE CAFÉ

 Doser 
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Attention!

Attention!

Attention!

-

Remplissage du réservoir d’eau durant l’utilisation

Fonction extinction automatique (MOD.1337A)

-

Comment faire le café avec les dosette

-
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COMMENT FAIRE LE CAPPUCCINO

-

REUTILISATION DU CAFÉ
Pour préparer un café immédiatement après le cappuccino, il faudra ramener la chaudière à la température 

COMMENT FAIRE LE THÉ OU LES INFUSIONS

CONSEILS UTILES POUR OBTENIR UN BON CAFÉ ESPRESSO A 
L’ITALIENNE

-

NETTOYAGE DE L’APPAREIL

Attention!

Attention!

Attention!
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Attention!

-

-

Nettoyage du disque en silicone

-

Nettoyage du dispositif Maxi Cappuccino
Attention!

Nettoyage du réservoir

Nettoyage de la grille et du bac recueille-gouttes

Nettoyage du corps de la machine
Attention!

-
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DÉCALCIFICATION
-

des composants internes de la machine à café, dues à l’utilisation de produits non conformes à cause de 

MISE HORS SERVICE

COMMENT REMEDIER AUX INCONVENIENTS SUIVANTS

Attention!
En cas de fonctionnement anormal, éteindre immédiatement la machine et débrancher la prise de cou-

PROBLEMES CAUSES
La machine ne débite 
pas d’eau bouillante soit entré dans le circuit et 

cela ait pu désamorcer la 

incrustations qui se seraient formées dans le trou du 

les bords du porte-

n’ait pas été pressée par 

La machine ne débite 
n’aspire pas

incrustations qui se seraient formées dans le trou du 
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PROBLEMES CAUSES
Ecoulement de 
café des bords du 

empêché de serrer à fond le 

Des résidus de café moulu 
sont restés sur le joint de 
garniture du siège du porte-

Le trou du disque en silicone 

moulu a les perforations 

La distribution du café 
n’a pas lieu ou a lieu 

Le disque perforé sur le 

moulu a les perforations 

Mouture du café trop 

Le trou du disque en silicone 

échéant

Le café est trop Le grain de la mouture est Pour obtenir un café plus concentré et plus chaud, 
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ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

-

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

RESTRISIKEN

Achtung!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

-

-

  Gefahr für Kinder
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-

-

-

 Gefahr wegen Strom

-

-
-

-

-

kommen: es besteht Kurzschlussgefahr!
• Vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten stets den Stecker aus der Steckdose 

 Gefahr von Schäden wegen anderer Ursachen
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-

 Hinweise zu Verbrühungsgefahr

-

-

 Achtung - Sachschäden

-

-

-

-
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• DIE BEDIENUNGSANLEITUNG STETS GUT AUFBE-
WAHREN.

GERÄTEBESCHREIBUNG

C - Filterhalter

P - Schalter zum Kaffee-Ausgabe

R - Einschalttaste
S - Anzeige “Eingeschaltet”

Kenndaten

• Hersteller und CE-Kennzeichnung

• Versorgungsspannung (V) und Frequenz (Hz)
• Stromaufnahme (W)

-

BEDIENUNGSANLEITUNG

Inbetriebnahme

Erstes Einschalten

-

-
-
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EINEN KAFFEE ZUBEREITEN

-

Achtung!

-

Achtung!

Achtung!

-

Auffüllen des Wasserbehälters bei Gebrauch
-

Funktion für das automatische Ausschalten (MOD. 1337A)

Einen Kaffee mit Projektionsebene zubereiten
-
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-

-

EINEN CAPPUCCINO ZUBEREITEN
-

-

WIEDEREINSTELLEN AUF KAFFEEZUBEREITUNG

-

-
-

WIE TEE ODER AUFGÜSSE ZUBEREITEN

WIE SIE EINEN GUTEN ITALIENISCHEN ESPRESSOS ZUBEREITEN



36

D
E

PFLEGE

Achtung!

Achtung!

Achtung!

Achtung!

-

-

-

Reinigung der Silikonscheibe

Reinigung der Maxi Cappuccino Vorrichtung
Achtung!
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Reinigung des Wassertanks

Reinigung des Grills und des Wasserauffangbehälters

Reinigung des Gerätegehäuses
Achtung!

ENTKALKUNG

-

-

AUSSERBETRIEBNAHME
-
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WAS TUN, WENN ES PROBLEME GIBT

Achtung!

PROBLEME
Die Maschine gibt 

sich Luft im Kreislauf und 
die Pumpe hat sich deshalb 

Die Dampf-Austrittsöffnung 
am Dampfröhrchen ist 

Es tritt Dampf 
an der Seite des mit eingeschalteter 

Dampffunktion Kaffe 

Dampffunktion nicht 

Es kommt kein 
und die Pumpe kann nicht 

Die Dampf-Austrittsöffnung 
am Dampfröhrchen ist Austrittsöffnung am Dampfröhrchen gebildet haben, 

Es tritt Wasser 
an der Seite des 

in der Fassung nicht richtig 

gemahlenem Kaffee auf der 

Das Loch der Silikonscheibe 

Die Öffnungen am Auslass 
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PROBLEME
Der Kaffee kommt zu 
langsam oder kommt 

Die Löcher an der 
Lochscheibe an der Fassung 
des Filterhalters sind 

Die Öffnungen am Auslass 

Das Loch der Silikonscheibe 

und die Pumpe kann nicht 

Die Portionsbeutel ist 

Der Kaffee ist nicht 
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A PROPOSITO DE ESTE MANUAL

-

Las informaciones contenidas en este manual están marcadas por los siguientes símbolos que indican:

 Peligro debido a electricidad

USO PREVISTO

-

RIESGOS RESIDUOS
-

¡Atención!
-

ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

• 

• 

  Peligro para los niños
• 

una persona responsable o si han sido instruidos sobre el uso del aparato en 

• -



41

E
S

Es 

• 

-

-

 Peligro debido a electricidad
• El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales 

-

• 

-

-

• Desenchufe la máquina antes de efectuar las operaciones de limpieza o mante-

-
-

 Peligro de daños derivados de otras causas
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-

 Advertencias relativas a quemaduras

-

 Atención – daños materiales

• 

-

• GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
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DESCRIPCIÓN DEL APARATO
A - Bandeja recolectora de gotas

D - Goteador

-

-

• potencia eléctrica absorbida (W)

FASES PRELIMINARES DE USO

Puesta en marcha

-

Primer encendido
Después de haber llenado el deposito con agua natural fresca, ponga en funcionamiento la máquina apre-

Se ilumina el indicador (S) para indicar que la máquina está encendida
indicador (O) se apague

COMO HACER EL CAFÉ
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¡Atención!

-

¡Atención!

¡Atención!

-

Llenado del deposito de agua durante el uso
-

Función de autoapagado (MOD.1337A)
-

Como preparar el café con pastilla monodosis

en el modo siguiente:
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-

COMO HACER EL CAFÉ CON LECHE (CAPUCHINO)

-

REUTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA PARA UN CAFÉ

quiere acelerar el enfriamiento de la caldera, colocar un contenedor bajo el capuchinador, pulsar el interruptor 

CÓMO PREPARAR TÉ O INFUSIONES

CONSEJOS ÚTILES PARA OBTENER UN BUEN CAFÉ EXPRÉS A LA 
ITALIANA

-
-

LIMPIEZA DEL APARATO

¡Atención!

¡Atención!
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¡Atención!

¡Atención!

-

-

Si la máquina del café se usa todos los días se recomienda realizar las operaciones de limpieza por lo menos 

Limpieza del disco de silicona

Limpieza del dispositivo Maxi Cappuccino
¡Atención!

Limpieza del tanque

Limpieza de la rejilla y de la bandeja recolectora de gotas
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Limpieza del cuerpo de la máquina
¡Atención!

DESCALCIFICACIÓN
-

-

-

PUESTA FUERA DE SERVICIO

CÓMO SOLUCIONAR ALGUNOS PROBLEMAS

Atención!

PROBLEMAS CAUSAS
La máquina no 
suministra agua 

Probablemente ha entrado 

Repetir las operaciones descritas en el párrafo “Fases 

Se está intentando erogar el café 

La máquina no 
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PROBLEMAS CAUSAS
Salida de café por los 

lo cual ha impedido de ajustar 

En la junta del asiento de Limpiar la junta con un escarbadientes o con una esponja 

no se produce o se 
produce demasiado 

El disco agujereado que se 
encuentra en el asiento de 

de asistencia Ariete siguiendo las instrucciones indicadas 

Mezcla de café molido Probar a utilizar mezcla de café con una moledura más 

Mezcla de café demasiado 

El deposito no está bien 

El café contiene mucha El café ha sido molido 

maneras este problema se soluciona gracias al Sistema 
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A PROPÓSITO DESTE MANUAL

As informações apresentadas neste manual estão marcadas com os seguintes símbolos, que indicam:

 Perigo para as crianças

 Atenção - danos materiais

USO PREVISTO

-

RISCOS RESÍDUOS
As características de fabrico do aparelho, objecto do presente documento, não permitem proteger o utilizador 

Atenção!

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-

  Perigo para as crianças
• O aparelho pode ser usado por crianças com idade superior a 8 anos somente se 

-
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• Manter sempre o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças 

-

 Perigo devido à electricidade
• O aparelho pode ser usado por pessoas que possuem capacidades físicas, sen-

-
da na placa de características colocada na parte inferior da máquina correspon-

um curto-circuito!

saia pelo bico) prestando muita atenção para que a água não molhe a área dos 

 Perigo de danos devidos a outras causas
• Escolher um ambiente bem iluminado, limpo e com a tomada de corrente facil-
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realizadas somente por Centros de Assistência Ariete ou por técnicos autoriza-

 Aviso relativo a queimaduras

-
ras!

 Atenção - danos materiais

• Utilizar somente com café moído ou com cápsulas que apresentam a marcação 

-
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• CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES.

DESCRIÇÃO DO APARELHO
A - Bandeja de recolha de gotas

D - Gotejador O - Sinalizador luminoso de temperatura da caldeira

R - Botão ligar - desligar
S - Sinalizador luminoso ligação

da máquina:
• fabricante e marcação CE

• tensão eléctrica de alimentação (V) e frequência (Hz)

FASES PRELIMINARES PARA A SUA UTILIZAÇÃO

Accionamento

Ligar a máquina pela primeira vez

o sinalizador luminoso

-

-
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COMO PREPARAR O CAFÉ

Atenção!

Atenção!

Atenção!

-

Enchimento do depósito de água durante o uso

-

Função de auto-desligamento (MOD- 1337A)
-

Como fazer o café com pastilhas
-

guinte modo:
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COMO FAZER O CAPPUCCINO
Para preparar um cappuccino, um chocolate quente ou aquecer qualquer outra bebida, pressionar o interrup-

-

PARA PREPARAR NOVAMENTE O CAFÉ
Para preparar um café logo depois de ter feito o cappuccino será necessário que a caldeira atinja a tempe-
ratura de preparação de café realizando estas operações: se quiser adiantar o arrefecimento da caldeira, 

-

COMO PREPARAR CHÁ OU INFUSOS

CONSELHOS ÚTEIS PARA OBTER UM BOM EXPRESSO À ITALIANA

LIMPEZA DO APARELHO

Atenção!
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Atenção!

Atenção!

Atenção!
-

-
-

modo:

• Desligar a máquina, desligar o cabo de alimentação da tomada de corrente e limpar com uma esponja a 

Se a máquina de café for utilizada todos os dias, aconselhamos que seja efectuada a operação de limpeza 

Limpeza do disco de silicone

Limpeza do dispositivo Maxi Cappuccino
Atenção!

-



56

P
T

Limpeza do reservatório

Limpeza da grelha e da bandeja de recolha de gotas

Limpeza do corpo da máquina
Atenção!

DESCALCIFICAÇÃO

responsabilidade por danos aos componentes internos da máquina de café causados por uso de produtos 

PÔR O APARELHO FORA DE SERVIÇO

COMO REMEDIAR OS SEGUINTES INCONVENIENTES

Atenção!

PROBLEMAS CAUSAS SOLUÇÕES

as operações descritas no parágrafo “Preparação da 

Está tentando produzir o café 

Há pouca água e a bomba não 
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PROBLEMAS CAUSAS SOLUÇÕES
Ocorre saída de café 
pelas bordas do porta-

sido apertado até o fundo em 

O furo do disco de silicone está 
ligeiramente aos lados de modo a liberar o furo central 

está com os furos de saída 

A saída do café não 
ocorreu ou ocorre muito 

O disco com furos presente na 
Se a água não sair de modo uniforme de todos os furos 

está com os furos de saída 

Mistura de café muito 

O furo do disco de silicone está 
ligeiramente aos lados de modo a liberar o furo central 

Há pouca água e a bomba não 

O café está aguado O grau de moagem da mistura Para obter um café mais concentrado e mais quente, 

um café quentíssimo e um creme rico, mesmo com o café 
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OVER DEZE HANDLEIDING
-

-

 Let op – schade aan materialen

 Risico op schade door andere oorzaken

BEDOELD GEBRUIK
-

OVERIGE RISICO’S

Let op!

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

-

-

  Gevaar voor kinderen
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dan 8 jaar

 Gevaar als gevolg van elektriciteit
-

-

-

-

-
sluiting ontstaan!

-

 Risico op schade door andere oorzaken
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-

 Waarschuwing voor verbrandingsgevaar
-

-

-

 Let op – schade aan materialen

-

geen krassen achterlaat en met een zachte zeepoplossing (gebruik nooit reini-
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• BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

B - Kopjesrooster
C - Filterhouder
D - Doorloopelement O - Lampje temperatuur ketel

 

• abrikant en EG-merk

• gratis telefoonnummer assistentie

FASES VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK

Inwerkingstelling
-

Voor het eerst inschakelen

-

HOE MAAK JE KOFFIE
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-

Let op!

-

Let op!
-

Let op!

normaal.
-

Reservoir met water vullen tijdens gebruik

Automatische uitschakelfunctie (MOD. 1337A)
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-
pelen.

CAPPUCCINO MAKEN
-

normaal.

-

HET OPNIEUW GEBRUIKEN VOOR HET KOFFIEZETTEN

HOE MAAK JE THEE EN DERGELIJKE

NUTTIGE INFORMATIE VOOR HET MAKEN VAN EEN GOEDE ESPRESSO

REINIGING VAN HET APPARAAT

Let op!
-

Let op!
Regelmatig onderhoud en een regelmatige reiniging maken dat de machine behouden blijft en langer 

-

Let op!
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Let op!

-

-

-

Reiniging van de siliconenring

Schoonmaak van het Maxi Cappuccino apparaat
Let op!

-

Reiniging van het reservoir

Reiniging van het rooster en de druppelopvangbak
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Reiniging van de behuizing van de machine
Let op!

ONTKALKEN
Goed onderhoud en een regelmatige reiniging beschermen de machine en maken dat hij langer goed blijft 

-

BUITENWERKINGSTELLING

OVERZICHT VAN OPLOSSINGEN VOOR EEN AANTAL PROBLEMEN

Let op!

Er komt geen kokend Waarschijnlijk is er lucht in het 
circuit gekomen die de pomp 

Er ontsnapt stoom 

stoomfunctie niet per ongeluk is 

De machine produceert 
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Maak het leertje met een tandenstoker of een sponsje 

uit het apparaat, of de 
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بخصوص هذا الكتّيب
عىل الرغم من أن األجهزة مصنوعة حسب املقاييس املحددة من قبل مجموعة الدول األوروبية، ومحميّة يف جميع األجزاء التي ممكن أن 

تشكل مصدر للخطر، يجب قراءة هذه التنبيهات بحرص واستعامل الجهاز فقط للغرض الذي صنع من أجله، ملنع وقوع الحوادث واألرضار. 
احتفظ بهذا الكتيّب لالطالع عليه يف املستقبل وعند الحاجة. أرفق هذه التعليامت مع الجهاز يف حالة بيعه أو إهدائه للغري.

املعلومات الواردة يف هذا الكتيّب، مميزة بالرموز التالية:

 تنبيهات تتعلق باالحرتاق خطر عىل األطفال

 تنبيهات – أرضار مادية خطر بسبب الكهرباء

 أخطار تعود ألسباب أخرى

الغرض من الجهاز
ميكن استعامل املاكينة من أجل إعداد القهوة والكبّوتشينو; زيادة عىل ذلك، وبفضل إمكانية توزيع ماء ساخن، ميكن إعداد أيضا شاي 

ومرشوبات منقوعة. تم تصميم هذا الجهاز فقط لالستعامل الخاص، وبالتايل فهو غري مناسب لالستعامل التجاري أو الصناعي.
ال يتحمل الصانع أي مسئولية عن األرضار الناتجة عن استعامل الجهاز بطريقة غري الئقة. زيادة عىل ذلك، يؤدي االستعامل الغري الئق للجهاز 

إىل إبطال شهادة الضامن، مهام كانت صيغتها.

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

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

الكتيب.
ينصح االحتفاظ مبواد التغليف األصلية، ألن الصيانة املجانية ال تتضمن العطب الناتج عن تغليف املنتج مبواد غري الئقة أثناء نقله إىل مركز   •

الصيانة املرّخص.
الجهاز مطابق لنظم مجموعة الدول األوروبية رقم ١٩٣٥/٢٠٠٤ الصادرة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٤ واملتعلقة باملواد املالمسة لألغذية.  •

  خطر عىل األطفال
ميكن استعامل الجهاز من قبل األطفال الذين تزيد أعامرهم عن ٨ سنوات، رشيطة أن يتم مراقبتهم من قبل الشخص املسؤول عنهم أو إذا   •

تم تعليمهم عىل استعامل الجهاز بشكل آمن وأدركوا األخطار املعرضني لها أثناء االستعامل.
أعامل التنظيف والصيانة التي تأيت ضمن مهام املستخدم، يجب أن ال يقوم بها أوالد تقل أعامرهم عن ٨ سنوات، ورشيطة أن يتم مراقبتهم من   •

قبل الشخص املسؤول عنهم. من الرضوري حراسة األطفال، خوفا من أن يلعبوا بالجهاز، ويعرضون أنفسهم إىل الخطر.
يجب حفظ الجهاز والكبل الكهربايئ بعيداً عن األطفال الذين تقل أعامرهم عن ٨ سنوات.  •

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

اتخاذ التدابري الالزمة، بحيث ال تشكل بعض أجزاء من الجهاز خطر عىل األطفال يف حالة اللعب به.

 خطر بسبب الكهرباء
ميكن استعامل الجهاز من قبل األشخاص تالذين ال ميلكون كامل قواهم الفيزيائية أو الحّسية أو العقلية، رشييطة أن يتم مراقبتهم من قبل   •
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الشخص املسؤول عنهم أو إذا تم تعليمهم عىل استعامل الجهاز بشكل آمن وأدركوا األخطار املعرضني لها أثناء االستعامل.
لفلطيّة  املاكينة مطابقة  التي تجدها أسفل  املعلومات  املبينة عىل بطاقة  الفلطيّة  أن  الكهربائية، تحقق من  بالشبكة  الجهاز  قبل توصيل   •

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

أفصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية قبل تعبئة الخزان باملاء.  •
يف حالة تلف الكبل الكهربايئ، يجب استبداله من قبل الرشكة الصانعة أو من قبل قسم الخدمات 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.  •
قبل نقل الجهاز، يجب فصله عن الشبكة الكهربائية ومن بعدها تفريغ الخزان (عند القيام بذلك استخدم املقبض ليك تتمكن من إمالة   •

الجهاز وإخراج املاء من الفّوهة) مع الحرص التام عىل أن ال يبلّل املاء منطقة املفاتيح الكهربائية ويتّرسب إىل داخل األجزاء الكهربائية.
ال تستعمل مواد حاكّة لتنظيف صفيحة املكواة.  •

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

ال تضع يف الخزان كمية زائدة من املاء.  •
يجب عدم استعامل الجهاز يف حالة سقوطه عىل األرض وظهور عالمات تلف عليه أو تّرسب املاء منه. ال تستعمل الجهاز إذا كان الكبل أو   •
القابس الكهربايئ متلفان أو إذا كان الجهاز نفسه متلف. جميع عمليات اإلصالح، مبا فيها استبدال كبل التغذية الكهربائية، يجب أن تتم فقط 

من قبل مركز الخدمات التابع لرشكة Ariete أو من قبل خرباء مخولني من قبل رشكة Ariete، لتاليش وقوع أي خطر.

 تنبيهات تتعلق باالحرتاق
ال توّجه البخار أو املاء الساخن املتدفق باتجاه أجزاء من جسمك; استعمل أنبوب البخار/املاء الساخن بحذر:   خطر 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 . ويف هذه الحالة أبعد حامل الفلرت ببطء، خوفاً من أن يؤدي الضغط املتبقي   •
إىل رّش املاء. بعد ذلك، أبعد حامل الفلرت ببطء ألن الضغط املتخلف ممكن أن يحدث رذاذ أو رّش املاء. عند ذلك، ابدأ بعملية التنظيف 

حسب ما هو مبني يف الفقرة املحددة 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 تضع مطلقا يف حامل الفلرت عنارص تختلف عن القهوة. ميكن أن يلحق ذلك أرضار كبرية يف الجهاز.  •
ال ترتك املاكينة يف بيئة تقل درجة حرارتها عن ٠ 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).

•  للتخلص من املنتج بالشكل الصحيح، وحسب ما تنص عليه التعليامت األوروبية رقم  ١٩/٢٠١٢ يرجى قراءة الورقة الخاصة لهذا 
الغرض واملرفقة مع املنتج.

احتفظ بهذه التعليامت.  •
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مواصفات الجهاز
A -حوض تجميع القطرات
B -شبكة إلسناد الفناجني

C -حامل فلرت
D -قطّارة

(®Thermocream) قرص مثقوب من السيليكون- E
F -فلرت ٢ فنجان

G -فلرت ١ فنجان/قرص
H -خزان ماء

I -جسم املاكينة
J -غطاء الخزان

K -ِمقياس/ضاغط للقهوة
L -كبل التغذية الكهربائية + قابس

M -أداة Maxi Cappuccino وقلم توزيع املاء والبخار
N -املفتاح الكهربايئ للبخار

O -إشارة ضوئية تدل عىل درجة حرارة الغّالية
P -املفتاح الكهربايئ لتوزيع القهوة

Q -إشارة ضوئية تدل عىل توزيع القهوة
R -زّر اإلشعال

S -إشارة ضوئية تدل عىل التشغيل
T -حنفية توزيع البخار

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

CE الصانع والعالمة  •
(.Mod) املوديل  •

(SN) رقم املجموعة  •
(Hz) والرتدد (V) فلطيّة التغذية الكهربائية  •

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

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

تعليامت االستعامل

تشغيل املاكينة
تحقق من أن فلطية الشبكة الكهربائية مساوية للفلطيّة املبينة عىل لوحة املعلومات الفنية للجهاز. ضع املاكينة عىل سطح مستٍو.

افتح غطاء الخزان (J). امأل الخزان إىل غاية املستوى املبني بعبارة MAX (شكل ٣).
أثناء عملية التعبئة، يجب الحرص التام عىل أن ال يبلّل املاء منطقة املفاتيح الكهربائية ويتّرسب إىل داخل األجزاء الكهربائية.

أدخل القابس يف املأخذ الكهربايئ الذي يجب أن يكون مؤرّض.

تشغيل املاكينة ألول مرة
عند االنتهاء من تعبئة الخزان باملاء الطبيعي الطازج، شّغل املاكينة من خالل الضغط عىل الزّر (R). يشعل املؤرش الضويئ (S) ليك يدل عىل 

أن املاكينة مشعلة. انتظر إىل حني أن تطفأ اإلشارة الضوئية (O). اضغط عىل مفتاح توزيع القهوة (P) إىل غاية أن تشاهد خروج ماء من مقر 
حامل الفلرت (شكل ٤).

 وّزع املاء من مقّر حامل الفلرت ملدة دقيقتني.  اضغط عىل املفتاح الكهربايئ الخاص بتوزيع القهوة (P) من أجل إيقاف عملية 
التوزيع.  أوقف الجهاز عن العمل ملدة دقيقة.  وّزع ماء بسعة خزان عىل األقل ليك تنظّف الدورة الداخلية للغّالية.  تقّيد بأوقات توزيع 

املاء وتوّقف الجهاز عن العمل.

 MAXI من خالل لّفها بشكل خفيف بعكس اتجاه عقارب الساعة، وبعد أن تقوم بوضع وعاء تحت قلم آلية (T) افتح الحنفية 
.(M) املشار إليها بالحرف CAPPUCCINO
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أغلق الحنفية (T) من خالل لّفها باتجاه عقارب الساعة، ثم اضغط عىل مفتاح توزيع القهوة (P) ليك يتوقف خروج املاء. انتظر إىل حني أن 
تطفأ اإلشارة الضوئية (O). انتظر إىل حني أن تشعل اإلشارة الضوئية.

طريقة إعداد القهوة
أدخل مقطّر القهوة (D) وقرص السيليكون املثقوب (E) وفلرت ٢ فنجان (F) أو فلرت ١ فنجان (G) يف حامل الفلرت (C) (شكل ٥). ميكن إدخال 
قرص السيليكون املثقوب عىل مقطّر القهوة فقط باتجاه واحد. ضع جرعة من القهوة يف الفلرت واضغط بشكل خفيف بواسطة األداة الخاصة 

لهذا الغرض: امأل مقياسني بشكل تام إلعداد فنجانني من القهوة، بينام امأل مقياس واحد إلعداد فنجان واحد من القهوة. اشبك حامل الفلرت يف 
املقر الخاص به.

تنبيه!
، ومن بعدها شّده بشكل جيد من خالل لّفه من اليسار نحو اليمني، مع مراعاة شبكه بشكل جيد عىل الفلنشة (شكل ٦).

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.

تحقق من أن زّر وظيفة البخار (N) مل يتم ضغطه بشكل عفوي

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.

للبدء بتوزيع القهوة اضغط عىل املفتاح (P): تبدأ القهوة بالخروج من فّوهات حامل الفلرت. إليقاف توزيع القهوة، اضغط من جديد عىل الزّر 
(P). الجرعة القصوى لفنجان من القهوة هي ٥٠ مليلرت.

تنبيه!
عىل غرار ماكينات القهوة املهنية، ال تبعد حامل الفلرت عندما يكون املفتاح الكهربايئ لتوزيع القهوة (R) شّغال; خطر 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.

عندما تكون املاكينة متوقفة وجاهزة الستقبال األوامر (ستاندباي)، تطفأ اإلشارة الضوئية (O) وتشعل من بعدها بشكل دوري، مام 
يدل بحد ذاته عىل تدخل ثريموستات السّخانة الذي يحافظ عىل درجة حرارة املاء املناسبة إلعداد القهوة.

إذا خرج قليل من البخار أثناء مرحلة االنتظار من حامل الفلرت، فيجب عدم القلق واعتبار هذه الظاهرة طبيعية.

ينصح االنتظار إىل غاية أن تطفأ اإلشارة الضوئية (O) قبل البدء بإعداد أول فنجان من القهوة أو إعداد الفناجني الالحقة.

ملئ الخزان باملاء أثناء االستعامل
ال تتطلب أي عملية خاصة عندما ينتهي املاء من الخزان، ألن املاكينة متلك صامم خاص لإلشعال الذايت. يكفي، بعد فصل القابس عن املأخذ 

الكهربايئ مأل الخزان من جديد باملاء الطبيعي الطازج و إىل غاية مستوى MAX املبني. يجب الحرص التام عىل أن ال يبلّل املاء منطقة املفاتيح 
الكهربائية ويتّرسب إىل داخل األجزاء الكهربائية.

١٣٣٧A وظيفة اإلطفاء الذايت املوديل
إذا كانت املاكينة مشعلة وال يتم استخدامها، بعد ٣٠ دقيقة تقريباً يتم تفعيل وظيفة اإلطفاء الذايت. تضع هذه الوظيفة املاكينة يف وضعية 

.(R) مطفأة. إلعادة إشعال املاكينة، اضغط من جديد عىل زّر اإلشعال (S) جاهزة لالستخدام. إشارة اإلشعال

كيفية إعداد القهوة بواسطة القرص
إلعداد القهوة بواسطة القرص، يجب استعامل الفلرت الخاص ١ فنجان/قرص (G) املورّد مع املاكينة بالطريقة التالية:

١ ضع القرص داخل الفلرت (شكل ١٤).
٢ ادفع القرص باألصابع باتجاه الداخل. يجب أن يكون قرص القهوة متمركز بشكل جيد داخل الفلرت.

٣ ميكن اآلن إدخال حامل الفلرت يف مقرّه. شّد حامل الفلرت، مع التأكد بأنك شبكته عىل الفلنشة (شكل ٦).
٤ عند االنتهاء من إعداد القهوة، وأثناء إبعاد حامل الفلرت، ميكن أن يبقى القرص محشور يف الجزء العلوي من املاكينة. وليك يتم إبعاده، 

أحني حامل الفلرت كام هو مبني يف الشكل وبشكل يسمح من هبوط القرص عىل حامل الفلرت نفسه (شكل ١٥).
 حامل الفلرت كام هو مبني يف الشكل وبشكل يسمح من هبوط القرص عىل حامل الفلرت نفسه( شكل ١٦).

للحصول دامئا عىل قهوة من النوع املمتاز، يجب رشاء أقراص من القهوة E.S.E. 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.



92

S
A

طريقة إعداد الكّبوتشينو
إلعداد كأس من الكبّوتشينو أو الشوكوالته الساخنة أو لتسخني أي مرشوب كان، اضغط عىل الزّر (N); تطفأ اإلشارة الضوئية (O) عندما تصل 

املاكينة إىل درجة الحرارة املناسبة لتوزيع البخار.

إذا خرج قليل من البخار أثناء مرحلة االنتظار من حامل الفلرت، فيجب عدم القلق واعتبار هذه الظاهرة طبيعية.

 MAXI CAPPUCCINO بعكس اتجاه عقارب الساعة، مع مراعاة وضع كأس تحت آليّة (T) يف هذه الحالة، افتح حنفية توزيع البخار
املشار إليها بالحرف (M) شكل ٨: يخرج يف البداية قليل من املاء، ومن بعدها دفعة قوية من البخار.

أغطس القلم حتى النهاية يف إبريق الحليب (شكل ٩) وافتح من جديد حنفية توزيع البخار (T) إىل غاية أن تحصل عىل النتيجة املطلوبة. 
وأثناء هذه العملية، يالحظ أن اإلشارة الضوئية (O) تشعل وتطفأ بشكل دوري، مام يدل بحد ذاتها عىل تدخل ثريموستات السّخانة الذي 

يحافظ عىل درجة الحرارة الالزمة لخروج البخار.

ينصح االنتظار إىل غاية أن تطفأ اإلشارة الضوئية املذكورة قبل البدء بتوزيع البخار. بعد كل مرة يتم فيها استعامل املاكينة، أخرج البخار 
لبضع ثواين، ليك تنظف الثقب بهذا الشكل من بقايا الحليب.

.(N) عند االنتهاء من إعداد الكبّوتشينو، ألغي وظيفة البخار من خالل الضغط عىل الزّر

استخدام املاكينة من جديد إلعداد القهوة
إلعداد القهوة بعد تحضري الكبّوتشينو، يجب إعادة السّخانة إىل درجة الحرارة املناسبة إلعداد القهوة، وذلك من خالل إجراء العملية التالية:

إذا أردت تربيد الغالّية برسعة، ضع وعاء تحت أداة إعداد الكبّوتشينو، ثم اضغط عىل املفتاح الكهربايئ (P) وبنفس الوقت أترك الحنفية 
مفتوحة (T). أترك املاء يخرج من أداة إعداد الكبّوتشينو; أغلق الحنفية (T)، ثم أقفل املفتاح الكهربايئ (P). انتظر إىل غاية أن تطفأ اإلشارة 

الضوئية (O) من جديد، ليك تبدأ بإعداد فنجان من القهوة.

طريقة إعداد الشاي واملرشوبات األخرى التي تنقع باملاء
ععندما تكون املاكينة يف وضعية جاهز إلعداد القهوة، اي عندما يكون املؤرش الضويئ (O) مشعل، ضع فنجان تحت قلم املوّزع (M)، ثم 

اضغط املفتاح الكهربايئ لتوزيع القهوة (P). افتح فورا حنفية توزيع البخار (T) وبهذا الشكل يخرج ماء ساخن من الفوهة القلم; بهذا الشكل 
يخرج من القلم املوّزع ماء ساخن. الجرعة القصوى إلعداد كأسني من الشاي هي ٢٠٠ مليلرت.

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. إذا ازدادت مدة التوزيع ، فهذا 
يعني أن القهوة مطحونة بشكل ناعم جدا، وأن دقيق القهوة الذي وضع داخل حامل الفلرت قد تم ضغطه بشكل زائد. .

تنظيف املاكينة

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. ال 

تغسل مطلقا أجزاء املاكينة. داخل غسالة الصحون. ال تستعمل ماء متدفق بشكل مبارش.

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

تنظيف فلرتات القهوة
تحقق من عدم انسداد الثقوب، وإذا وجدتها مسدودة يجب تنظيفها بواسطة الفرشاة (شكل ١٠). أخرج ماء يغىل من حامل الفلرت، وذلك من 

خالل إدخال الفلرت بدون قهوة، بحيث يتم بهذا الشكل إذابة وتنظيف بقايا القهوة أو الشوائب املتخلفة.

تنبيه!
فك وأبعد حامل الفلرت ببطء، ألن الضغط املتخلّف ميكن أن يؤدي إىل رشق أو تدفق السوائل.

ينصح تنظيف الفلرتات بعناية كل ٣ شهور، من خالل استخدام أقراص التنظيف COFFEE CLEAN التي تنتجها رشكة Ariete واملتوفرة 
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يف مراكز البيع ومراكز الصيانة املرّخصة، مع مراعاة اتباع التعليامت املتواجدة داخل العلبة. وبدالً عن ذلك، ميكنك استخدم أقراص التنظيف 
العادية (بدون إضافة ملّمع أو مضافات كياموية أخرى) التي  تستخدم  لغساالت الصحون، وذلك حسب الطريقة التالية:

أدخل قرص من مسحوق الغسيل الخاص بغسالة الصحون يف الفلرت (بدون قهوة) عندما تكون املاكينة ساخنة بشكل جيد (بعد ٥ دقائق   •
من التسخني).

اشبك حامل الفلرت باملاكينة، ثم ضع وعاء تحت حامل الفلرت.  •
اضغط عىل زّر إعداد القهوة ليك يخرج املاء، ثم اترك املاء يخرج ملدة ١٥-٢٠ ثانية.  •

أوقف خروج املاء، ثم اترك القرص يأخذ مفعوله ملدة ١٥ دقيقة عىل األقل، مع ترك حامل الفلرت مدخل باملاكينة.  •
أعد عملية توزيع املاء، من خالل تشغيل املضخة ملدة ١٥-٢٠ ثانية، وتركها ترتاح ملدة ١٥-٢٠ 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 ٢ فنجان من املاء عىل األقل إلمتام عملية الشطف. يف حالة استعامل   

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

تنظيف قرص السيليكون
اغسل قرص السيليكون (E) تحت املاء الجاري، مع ثنيه عىل الجوانب لتحرير الثقب املركزي من بقايا دقيق القهوة (شكل ١١).

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 ١٢) أو ترك املاء يجري بدون شبك حامل الفلرت (شكل ٤).

تنظيف آلية ”ماكيس كّبوتشينو“

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

فّك اآلليّة (M) عن األنبوب، ثم اغسلها باملاء الجاري. ميكن تنظيف األنبوب بواسطة ممسحة غري حاكّة. أعد تركيب آلية إعداد الكبّوتشينو من 
خالل لّفها إىل غاية نهاية املسار. عند الرضورة، استعمل دبوس لتنظيف ثقب خروج البخار. يف كل مرة يتم فيها استعامل املاكينة، أخرج البخار 

لبضع ثواين لتحرير الثقب من الرتسبات.

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

تنظيف الشبكة وحوض تجميع القطرات
.(A) تذكر بني الحني واألخر تفريغ حوض تجميع القطرات

أبعد الشبكة (B) واغسلها تحت املاء الجاري; اسحب حوض تجميع القطرات (A) 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. 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 التوقف عن استعامل الجهاز، يجب فصل املاكينة عن الشبكة الكهربائية. فّرغ الخزان من املاء. استعامل املقبض إلمالة الجهاز وإخراج 

املاء من الفّوهة، مع الحرص التام عىل أن ال يبلّل املاء منطقة املفاتيح الكهربائية ويتّرسب إىل داخل األجزاء الكهربائية. فّرغ حوض تجميع 
القطرات ونظّفه (راجع فقرة ”تنظيف الجهاز“).
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إرشادات لحل بعض املشاكل

تنبيه!

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

ما العملالسبب املمكناملشكلة

املاكينة ال توزع ماء يغىل 
للمرشوبات املنقوعة.

يحتمل دخول هواء يف دورة املاء، مام 
أدى إىل إبطال عمل املضخة.

تحقق من أن مستوى املاء منتظم داخل الخزان، ثم أضف ماء 
طبيعي طازج عند الرضورة. أعد العمليات املبينة يف فقرة ” املراحل 

األولية لالستعامل“.

ثقب القلم الذي يخرج منه البخار 
مسدود.

أبعد الرتسبات التي أدت إىل انسداد ثقب القلم بواسطة دبوس.

تّرسب البخار من جوانب 
حامل الفلرت.

يجري توزيع القهوة ضمن إدخال 
وظيفة البخا. تحقق من أن زّر وظيفة 

البخار مل يتم ضغطه بشكل عفوي.

أوقف توزيع القهوة. اضغط عىل الزر (N) الستثناء وظيفة البخار. 
انتظر إىل غاية أن تطفأ اإلشارة الضوئية (O) من جديد، ليك تبدأ 

بإعداد فنجان من القهوة.

يوجد ماء قليل، وبالتايل املضخة ال ال يخرج بخار من املاكينة.
تشفط.

تحقق من أن مستوى املاء منتظم داخل الخزان، ثم أضف ماء 
طبيعي طازج عند الرضورة.

ثقب القلم الذي يخرج منه البخار 
مسدود.

أبعد الرتسبات التي أدت إىل انسداد ثقب القلم بواسطة دبوس.

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.

فك وأبعد حامل الفلرت ببطء، ألن الضغط املتخلّف ميكن أن يؤدي 
إىل رشق أو تدفق السوائل. نظّف طوق منع الترسب من بقايا 

القهوة بواسطة عود نكش األسنان وممسحة من اإلسفنج (شكل 
12). أعد العملية، مع مراعاة وضع كمية صحيحة من القهوة داخل 

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 12).

اغسل قرص السيليكون (I) تحت املاء الجاري، مع ثنيه عىل ثقب قرص السيليكون مسدود.
الجوانب لتحرير الثقب املركزي من بقايا دقيق القهوة (شكل 11).

ثقوب الفلرت الذي توضع بداخله 
القهوة مسدودة.

فك وأبعد حامل الفلرت ببطء، ألن الضغط املتخلّف ميكن أن يؤدي 
إىل رشق أو تدفق السوائل. نظّف ثقوب الفلرت املسدودة بواسطة 

 COFFEE فرشاة أو دبّوس. اغسل الفلرت من خالل استعامل أقراص
CLEAN التي تنتجها رشكة Ariete مع اتباع التعليامت املبينة يف 

العلبة.

استبدل القرص املتواجد يف حامل الفلرت.القرص غري صالحة.
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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 مل 
يخرج املاء بشكل متجانس من جميع الثقوب، يجب العمل عىل 
 NOCAL تنظيف املاكينة من الرتسبات الكلسية بواسطة منتج
الذي تنتجه رشكة Ariete والذي ميكن الحصول عليه من مراكز 

الصيانة التابعة للرشكة مع التقيد بالتعليامت املبينة يف العلبة.

ثقوب الفلرت الذي توضع بداخله 
القهوة مسدودة.

فك وأبعد حامل الفلرت ببطء، ألن الضغط املتخلّف ميكن أن يؤدي 
إىل رشق أو تدفق السوائل. نظّف ثقوب الفلرت املسدودة بواسطة 

 COFFEE فرشاة أو دبّوس. اغسل الفلرت من خالل استعامل أقراص
CLEAN التي تنتجها رشكة Ariete مع اتباع التعليامت املبينة يف 

العلبة.

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

اضغط القهوة داخل الفلرت مبعدل أقل.القهوة املطحونة مضغوطة بشكل زائد.

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

اغسل قرص السيليكون تحت املاء الجاري، مع ثنيه عىل الجوانب ثقب قرص السيليكون مسدود.
لتحرير الثقب املركزي من بقايا دقيق القهوة (شكل 11).

يوجد ماء قليل، وبالتايل املضخة ال 
تشفط.

تحقق من أن مستوى املاء منتظم داخل الخزان، ثم أضف ماء 
طبيعي طازج عند الرضورة.

استبدل القرص املتواجد يف حامل الفلرت.القرص غري صالحة.

أبعد حامل الفلرت الخاص باألقراص ثم نظّف املقر بواسطة ممسحة القرص مكسورة.
إسفنج، ومن أبعدها أدخل قرص جديد.

للحصول عىل قهوة مركزة (ثقيلة) وساخنة، يجب استعامل قهوة القهوة مطحونة بشكل خشن جدا.القهوة خفيفة جدا وباردة.
مطحونة بشكل أنعم. يف جميع األحوال، يتم التخلص من هذه 

املشكلة بفضل نظام ”ثريموكريم“ الذي يضمن الحصول عىل قهوة 
ساخنة جدا ودسمة حتى لو كانت القهوة مطحونة بشكل خشن.


