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إّن MODBAR AV عبارة عن ماكينة إسبرسو أنيقة تخفي تعقيد الماكينة التقليدية تحت المنضدة. 
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مثبت بالصناعة.
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1( إجراءات وقائية هاّمة
المقاس 	  الصوت  ضغط  مستوى  أّما 

.dBA 70 للماكينة، فيكون أقل من
يمكن استخدام، تنظيف وصيانة ماكينة 	 

تحضير القهوة هذه من قبل الناس )بما في 
ذلك األطفال األكبر من سن 8 سنوات( 
أو  الحسية  أو  الجسدية  القدرات  ذوي 
في  نقص  لديهم  أو  المنخفضة،  العقلية 
الخبرة والمعرفة، وذلك فقط عند توفير 
اإلشراف عليهم أو عند تقديم التعليمات 
الخاّصة باستعمال الجهاز إليهم من ِقبل 

كان  وإذا  مسئول عن سالمتهم  شخص 
هؤالء الناس على وعي بالمخاطر.

يجب اإلشراف على األطفال للتأّكد من 	 
عدم تالعبهم بالجهاز.

بعيًدا 	  له  التابع  والكابل  بالجهاز  احتفظ 
 8 سن  من  أقل  األطفال  متناول  عن 

سنوات.
2( يعتبر دليل التشغيل هذا جزًء ضرورياً 
توفيره  من  بد  وال  المنتج  من  يتجزأ  ال 
فيجب  المستخدمون،  أّما  للمستخدمين. 
عليهم قراءة التحذيرات والتنبيهات الواردة 
أنها  حيث  بعناية،  هذا  التشغيل  دليل  في 
أثناء  بالسالمة  تتعلق  قيِّمة  معلومات  تقدم 
والصيانة.   واالستخدام  التركيب  عمليات 
كما ويجب االحتفاظ بهذا الدليل في مكان 
من  لالستعمال  متاًحا  يكون  بحيث  آمن، 
الخبرة  وذوي  الحديثين  المستخدمين  ِقَبل 

على السواء.
طريق  عن  المنتج  سالمة  من  د  تأكَّ  )3
أية  وجود  عدم  من  وتحقَّق  العبوة  فحص 
بالجهاز  ألّمت  لتلف قد تكون قد  عالمات 

المعبأ.

ة ومواصفات السالمة 1. التحذيرات العامَّ

تحذير

إّن هذه الماكينة مخصصة لالستخدام 
المهني فقط، فلذلك يجب تركيبها 
في األماكن حيثما يكون استعمالها 
وصيانتها قاصرين على األفراد 

المدربين. كما ويحظر على األطفال 
استخدام هذه الماكينة أو العبث بها.

تحذير
إّن هذه الماكينة غير مالئمة لالستخدام 

الخارجي. لتنظيف هذه الماكينة، ال 
ينبغي استعمال دفقات الماء، كما وال 
ينبغي أن توضع الماكينة نفسها حيثما 

ُتستخدم دفقات المياه.

تحذير
كما هو مذكور في المالحظات السابقة، 
فلن يكون الُمصنع مسؤوالً عن أي تلف 
قد يحدث لألشخاص، الحيوانات و/أو 

األشياء، وذلك عند عدم تركيب الماكينة 
حسب التعليمات المضمنة في هذا 

الدليل وأيضاً عند عدم استخدام الماكينة 
لألغراض المصمم لها )أي تحضير 

القهوة والمشروبات الساخنة(.
تحذير

يجب أن يوضع الصنبور لصرف 
قهوة اإلسبرسو في موضع أفقي على 
منضدة أعلى من 80 سم عن مستوى 

سطح األرض.
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العبوة بحرص، قم بفحص  إزالة  بعد   )4

سالمة الماكينة ذاتها.
مالحظة: عند وجود أي شك، ال تستمر في 
الخاّص  ع  بالموزِّ فاتصل  التركيب  عملية 
بك أو تاجر التجزئة فوراً. سوف يقومون 
لهم  مصّرح  متخصصين  أفراد  بإرسال 

بصيانة ماكينة اإلسبرسو.
5( ال يجب ترك العبوات )مثل الصناديق، 
الحقائب البالستيكية، األجزاء من الرغوة 
المتناول  في  مهملة  أخرى(  مادة  أية  أو 
للخطر  نظراً  وذلك  لألطفال،  السهل 
المحتمل الذي تمثله هذه العبوات، كما وال 

يجب التخلّص منها دون مراعاة البيئة.
على  الموجودة  البيانات  أن  من  تأّكد   )6
تلك  مع  تتوافق  الكهربائي  الجهد  لوحة 
الخاّصة بمصدر الكهرباء الرئيسي والذي 

ستكون الماكينة موصولة به.
7( يجب تثبيت هذا الجهاز لكي يتوافق مع 
القوانين  أو  الحكومية  الفدرالية،  القوانين 
وشباك  الكهربائية  باألنظمة  الخاّصة 
األنابيب المحلية المعمول بها. كما وال بد 
تعليمات  تتوافق مع  أن  التركيب  لعمليات 
األفراد  بها  يقوم  أن  ويجب  المصنِّع 

المؤهلون والمصرح لهم فقط.
الخاطئ  التركيب  يتسبب  أن  يحتمل   )8
لألشخاص،  األضرار/اإلصابات  في 
الحيوانات أو األشياء، فلن يكون المصنِّع 

مسئوالً عن تلك األضرار أو اإلصابات.
فقط  اآلمن  الكهربائي  العمل  سيتحقق   )9
الطاقة  منفذ  إلى  الجهاز  توصيل  عند 
كافة  وبمراعاة  سليمة  بصورة  )المقبس( 
السالمة  وقواعد  الكهربائية  القوانين 
عن  وخاصًة  والدولية،  القومية  المحلية، 
من  تأّكد  بعناية.  الماكينة  تأريض  طريق 
تنفيذ التأريض بشكل سليم، حيث أنه يمثل 
من  وتأّكد  كما  لألمان.  أساسّيًا  اشتراًطا 
عمليات  مثل  من  المؤهلين  األفراد  تحقق 

التوصيل هذه.
تضمن  أن  بد  ال  ذلك،  على  عالوة   )10
تكون  المتاح  الكهربائي  النظام  قدرة  بأن 
مناسبة للحد األقصى من استهالك الطاقة 

المبين على ماكينة اإلسبرسو.
المهيئات  باستعمال  نوصي  ال  إننا   )11
اإلطالة.  كوابل  و/أو  المتعددة  والقوابس 
االستغناء  بإمكانك  يكن  لم  إذا  ذلك،  ومع 
تكون  أنها  من  فتأّكد  استخدامها،  عن 

حصرًيّا من النوع الذي يتوافق مع القوانين 
الكهربائية وقواعد األمان المحلية، القومية 
والدولية؛ كما ويجب - عند استعمال تلك 
المهيئات وكوابل اإلطالة - الحرص على 
والتيار  للقدرة  المقّننة  القيم  تجاوز  عدم 

حة عليها. الكهربائي الموضَّ
الجهاز حصرًيا  هذا  استخدام  يجب   )12
للوظائف التي قد تّم تصميمه وإنتاجه من 
أجلها. ويعتبر أي تطبيق آخر غير مناسب 

وخطيراً.
لن يكون الُمصنع مسؤوالً عن أية تلفيات 
قد تحدث نتيجة االستخدام غير المناسب 

و/أو غير العقالني.
ال ينبغي تثبيت هذه الماكينة في المطابخ.

كهربائي  جهاز  أي  استخدام  إّن   )13
األساسية،  القواعد  بعض  مراقبة  يتطلب 

وهي باألخص:
أو 	  يداك  تكون  عندما  الجهاز  تلمس  ال 

قدماك مبللة أو رطبة؛
في حال عدم ارتداء الحذاء، ال تستخدم 	 

الجهاز؛
ال تستخدم الكوابل الممتدة في الحمامات 	 

أو غرف االستحمام؛
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الطاقة 	  منفذ  عن  الجهاز  بفصل  تقم  ال 
)المقبس( عن طريق سحب كابل التغذية 

الكهربائية؛
ال تعّرض الجهاز إلى العوامل المناخية 	 

)مثل األمطار، الشمس، وما إلى ذلك(؛
غير 	  األشخاص  أو  األطفال  تدع  ال 

المدربين يقوموا باستخدام هذا الجهاز؛
باستخدام 	  التحّكم  لوحة  بتنظيف  تقم  ال 

قطعة مبللة من القماش، حيث أنها غير 
محمية ضد المياه.

و/ صيانة  عمليات  أية  تنفيذ  قبل   )14
الرئيسي،  المفتاح  بتدوير  قم  تنظيف،  أو 
األيسر  األمامي  الجانب  على  الموجود 
 "OFF" من الماكينة، إلى وضع "0" أو
ذاتها  الماكينة  بفصل  قم  ثم  ومن  )مطفأ( 
الكهربائية، وذلك عن طريق  الشبكة  عن 
المقبس  عن  الطاقة  كابل  قابس  نزع 
الدائرة  قاطع  تشغيل  إيقاف  بواسطة  أو 
عمليات  بأية  وللقيام  المتعلق.  الكهربائية 
المضمنة  التعليمات  اتباع  يجب  تنظيف، 

في هذا الدليل حصرًيا.
بطريقة  تعمل  الماكينة  كانت  إذا   )15
قم  العمل،  عن  تتوقف  أو  صحيحة  غير 
بفصلها عن الشبكة الكهربائية )وذلك كما 
قد تّم التوضيح في النقطة السابقة( وبعدها 

أغلق صمام توفير المياه أيًضا. وال تحاول 
عمليات  أية  إلجراء  بإصالحه.  تقوم  أن 
ومصرح  مؤهلين  بأفراد  اتصل  إصالح، 
إصالح  أعمال  أي  تنفيذ  يجب  فقط.  لهم 
بواسطة الُمصنع أو بواسطة مركز معتمد 
الغيار  قطع  باستخدام  وهذا  حصرًيا، 
بما  االلتزام  عدم  عند  فقط.  األصلية 
اآلمن  العمل  يتهدد  أن  يمكن  أعاله،  ُذكر 

للماكينة.
أن  يجب  التركيب،  عملية  أثناء   )16
األقطاب،  متعدد  موصل  استخدام  تخطط 
كما تستوجب القواعد والقوانين الكهربائية 

المحلية، القومية والدولية.
للتسخين  أية مشاكل خطيرة  لتجنب   )17
التغذية  كابل  يكون  بأن  يوصى  الزائد، 

الكهربائية ظاهراً للعين بالكامل.
وخروج  دخول  فتحات  تعيق  ال   )18
صينية  تغطي  ال  وباألخص  الهواء، 
تسخين األكواب باستعمال قطع قماش أو 

أية عناصر أخرى.
19( ال بد أال يقوم المستخدمون باستبدال 
كابل التغذية الكهربائية الخاّص بالماكينة.  
الكهربائية  التغذية  كابل  تعّرض  حال  في 
للتلف، أوقف الماكينة عن العمل وافصلها 
عن الشبكة الكهربائية بواسطة إطفاء قاطع 

الدائرة المتعلق وقم بإغالق مصدر المياه؛ 
الكهربائية اتصل  التغذية  والستبدال كابل 

حصرّيًا باألشخاص المهنيين المؤهلين.
بصيغة  أيًضا  التعليمات  هذه  تتوفر   )20

بديلة على الموقع اإللكتروني التالي:
h t t p s : / / m o d b a r. c o m / s u p p o r t /
international/
https://modbar.com/support/us/
21( كما وينبغي وضع الماكينة على منضدة 
مسطحة وال بد أن يتّم تركيبها في أماكن 
لحد  ا تكون درجات حرارتها كاآلتي: 
 األدنى لدرجة حرارة الغرفة: C°5 مئوية؛
الغرفة:  حرارة  لدرجة  األقصى  الحد 

C°32 مئوية.
22( تحقق من العبوة كى تتأكد من كون 

الملحقات التالية متضمنة:
	 عدد من حوامل المرشحات بجرعة واحدة 

و 2 جرعتين مقابل لعدد المجموعات؛
	 مرشحات بجرعة واحدة و 2 جرعتين 

بديلة، واحد لكل نوع؛
	 1 منعم؛

	 1 مرشح غير نافذ؛
	 المادة المنظفة للمجموعات؛

	 3 خراطيم مجدولة من الصلب المقاوم 
للصدأ لوصالت الماء؛

المقواة  البالستيك  مواسير  من  م   1,5  	
للتصريف؛

	 ماسك خرطوم واحد.
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23( تحوإذا كانت الماكينة قد تّم تسكينها 
مؤقًتا في أماكن ذات درجة حرارة الغرفة 
أقل من C°0 مئوية، فيجب وضع الماكينة 
من  الصقيع  إلزالة  وذلك  أدفأ،  بيئة  في 
النظام الهيدروليكي تدريجًيا قبل البدء في 

االستخدام.
24( يجب أن يكون ضغط الماء بين 0.2 

و MPa 0.6 )ميجا باسكال(.
 ىصقألا طغضلا نوكي نأ بجي
 MPa 1.0 ةميقب مداقلا ءاملل
 كلذو ،لقألا ىلع )لاكساب اجيم(
 جورنلا ،كرمنادلا دالبل ةبسنلاب

.ديوسلاو
25( إّن الغرض من تركيب هذه الماكينة 
شبكة  إلى  دائم  بشكل  توصيلها  هو 
يتوفر  أن  ويجب  كما  الكهربائية،  التغذية 
 RCD( المتخلف  للتيار  خاّص  جهاز 
 / RESIDUAL CURRENT
تيار  من  محددة  بقدرة   )DEVICE
 30 مقدار  تتجاوز  ال  المتخلف  التشغيل 

مللي أمبير.
لتحضير  الجهاز  تّم تصميم هذا  لقد   )26

القهوة والمشروبات الساخنة فقط.

تغيير  أو  تعديل  أي  إجراء  ممنوع   )27
للجهاز ألّن الُمصنع لن يكون مسؤوالً عن 
أي عطل أو اذى قد يحدث في األغراض، 
للحيوانات و/أو لألفراد، وذلك إذا تعّرض 
أية  أو  تقنية  تغّيرات  ألية  ذاته  الجهاز 
في  تغّيرات  مكّوناته،  هيئة  على  تغّيرات 
إذا  وأيًضا  كما  والخاصيات،  األداء 
تعّرض، بشكل عام، ألّي َعَبث أو تالعب 

في مكّوناته.

A ]مم[

B ]مم[
C ]مم[

وزن )الوحدة( ]كجم[

28( األبعاد واألوزان المشتركة بكل الماكينات

A

C

B

D
E F

356

16.5

203
406

D ]مم[

E ]مم[
F ]مم[

وزن )الصنبور( ]كجم[

316

137
115
10.5
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2. تعريف الطرازات المتوفرة
عنا الخاّص: يشير كتيب التشغيل هذا بصورة حصرية إلى الطرازات التالية لمصنِّ

MODBAR AV، نظام اإلسبرسو

شاشة العرض الرقمية4
5USB وصلة الفالش القلمي
مفتاح الطاقة6
مفتاح االختيار7
مقياس الضغط8
لوحة المفاتيح9

مخرج التصريف10
مدخل الماء11

منفذ الطاقة )المقبس(12

صنبور التخمير13

صنبور الجهد المنخفض14

صنبور الجهد العالي15

تسلسلي AUX - الجهد المنخفض16

الميزان - الجهد المنخفض17

الميزان الدقيق18

العنوان التفسيري

شكل 1a - نظام اإلسبرسو 
)ESPRESSO System(

1

2 3

6

5

4

7
8

9

10

12

الصنبور لصرف قهوة اإلسبرسو

وحدة إسبرسو

13
11

14 16

15

17

18
ABR

المفاتيح  لوحات  اإللكترونيات،  عن  المعلومات  من  لمزيد 
الذي  القسم  راجع  رجاء  البرمجيات،  أو  التطبيقات  وبرمجة 
يحمل عنوان "برمجة البرامج" لماكينة اإلسبرسو الخاّصة بك.

رافعة تشغيل صرف قهوة اإلسبرسو1
مؤشر التحديد2
المؤّقت3
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عنا الخاّص: يشير كتيب التشغيل هذا بصورة حصرية إلى الطرازات التالية لمصنِّ

MODBAR AV بمجموعة واحدة، نظام اإلسبرسو

الصنبور لصرف قهوة اإلسبرسو1
صنبور التخمير2
صنبور الجهد المنخفض3
صنبور الجهد العالي4
مضخة الماء5
صنبور غالية القهوة6

العنوان التفسيري

شكل 1b - نظام اإلسبرسو 
بمجموعة واحدة )1(

1

الصنبور لصرف قهوة اإلسبرسو

2

4
لمزيد من المعلومات عن اإللكترونيات، لوحات المفاتيح وبرمجة 
التطبيقات أو البرمجيات، رجاء راجع القسم الذي يحمل عنوان 

"برمجة البرامج" لماكينة اإلسبرسو الخاّصة بك.

وحدة إسبرسو

3

5

6

جانب معّد القهوة

جانب معّد القهوة
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1( الوصف العاّم
لقد تّم تصميم هذه الماكينة باإلصدار ذي مجموعة واحدة )1( 

وتتكون بشكل أساسي من األجزاء التالية:

غالية قهوة واحدة )1(؛	 
صنبور التخمير؛	 
مضخة الماء )الداخلية(.	 

2( وصف األجزاء المختلفة
• غالية القهوة

تتكون غالية القهوة من خزان اسطواني مصنوع من الُصلب 
هذه  تعّرضت  لقد   .AISI 300 سلسلة  من  للصدأ  المقاوم 
ولكّن  بار،   18 بضغط  هيدروليكي  اختبار  إلى  الوحدة 
ضغطها العامل يقدر بقيمة 9 بار. فيما يلي الحجوم الفعالة:

1.4 لتر 1 غالية القهوة 

الخزان  طرفي  من  طرف  أي  في  األغطية  لحام  تّم  لقد 
تسخين  لعناصر  إطاراً  ستجد  أحدهما  وعلى  األسطواني 
المياه. كما ويتّم الحفاظ على درجة الحرارة في غالية القهوة، 
حرارة  درجة  في  للتحّكم  إلكترونية  أداة  طريق  عن  وذلك 

)مزّودة بوحدة PID( بدقة C°0.2 مئوية. 
 .AISI 300 مكّونة من أنبوب ُصلب مقاوم للصدأ من سلسلة
تسخين مطلي  بواسطة عنصر  بالتسخين  الماكينة  هذه  تقوم 

من نوع الغمر.
تعديلها( 	  )يمكن  مئوية   95°C  - التشغيل  حرارة  درجة 

وتقوم الماكينة بالتحّكم فيها تلقائًيا بواسطة أداة إلكترونية 
بدقة C°0.2 مئوية. ضغط التشغيل - 9 بار.

بتدريج من 	  يتّم عرض الضغط من خالل مقياس ضغط 
0 إلى 18 بار.

نوع 	  من  ميكانيكي  صمام  على  عمله  يعتمد  أمان  جهاز 
المعاكس ومضبوط  التمدد، ذو زنبرك يعمل في االتجاه 

على ضغط 13 بار.

يتّم 	  بار   18 بضغط  هيدروليكي  اختبار  االختبار:  كيفية 
وذلك  لالستعمال،  جاهزة  غاليات صغيرة  على  إجراؤه 

بمصنعنا.

• مجموعة التخمير
ومصنوع  عالية  بدقة  القالب  في  مصبوب  جزء  من  تتألف 
تقبل  التخمير  مجموعة  إّن  للصدأ.  المقاوم  الصلب  من 
حامل المرشح المستخدم الحتواء البن المطحون. أّما القهوة 
اإلسبرسو فتتدفق عبر كل من مجموعة التخمير، سلة حامل 
الكوب  إلى  تصل  ثم  ومن  المرشح،  حامل  وفوهة  المرشح 

)األكواب(، وذلك بعد تشغيل رافعة التخمير.

• الغطاء الخارجي
من  ولوحات  مطلية  لوحات  من  الخارجي  الجزء  يتألف 
لتحسين  جّيدة،  جماليات  لتوفير  للصدأ.  المقاوم  الصلب 
مقاييس العمل لمشغل الماكينة ولتقليل فرصة التلف إلى الحد 

األدنى.

	 لوحة ETL الخاّصة بهذه الماكينة )115 فولت من التيار 
المتناوب(:

فولت   240-208( الماكينة  بهذه  الخاّصة   ETL لوحة   	
من التيار المتناوب(:

	 لوحة CE الخاّصة بالماكينة:

MODEL: MFG. DATE:

MAX. PRESSURE: 217,5 PSICAPACITY: 1.4L

208 Vac / 6,2A / 1,286W / 60hz. / 1-Phase

240 Vac / 7A / 1,672W / 60hz. / 1-Phase

READ OPERATING
MANUAL BEFORE USING

THIS EQUIPMENT

WATER SUPPLY:
1-GAL. / MINUTE
MIN 35 PSI - MAX 70 PSI
CONFORMS TO UL STD 197
CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.109

Espresso AV 1GR System 05/15/2019

SERIAL #:
PR000000

MODEL: MFG. DATE:

MAX. PRESSURE: 1.5 MPaCAPACITY: 1.4L

220-240 V / 50/60Hz 

READ OPERATING
MANUAL BEFORE USING

THIS EQUIPMENT

WATER SUPPLY:
3.8 l/min
MIN 0.24 MPa - MAX 0.6 MPa

Espresso AV 1GR System 15/05/2019

SERIAL #:
PR000000

6.7A / 1545W 

MADE IN
ITALY

CONFORMS TO UL STD 197
CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.109

MODEL: MFG. DATE:

MAX. PRESSURE: 217,5 PSICAPACITY: 1.4L

110 Vac / 13,7A / 1,513W / 60hz. / 1-Phase

120 Vac / 15A / 1,801W / 60hz. / 1-Phase

READ OPERATING
MANUAL BEFORE USING

THIS EQUIPMENT

WATER SUPPLY:
1-GAL. / MINUTE
MIN 35 PSI - MAX 70 PSI
CONFORMS TO UL STD 197
CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.109

Espresso AV 1GR System 05/15/2019

SERIAL #:
PR000000

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

MODEL: MFG. DATE:

MAX. PRESSURE: 217,5 PSICAPACITY: 1.4L

208 Vac / 6,2A / 1,286W / 60hz. / 1-Phase

240 Vac / 7A / 1,672W / 60hz. / 1-Phase

READ OPERATING
MANUAL BEFORE USING

THIS EQUIPMENT

WATER SUPPLY:
1-GAL. / MINUTE
MIN 35 PSI - MAX 70 PSI
CONFORMS TO UL STD 197
CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.109

Espresso AV 1GR System 05/15/2019

SERIAL #:
PR000000

MODEL: MFG. DATE:

MAX. PRESSURE: 1.5 MPaCAPACITY: 1.4L

220-240 V / 50/60Hz 

READ OPERATING
MANUAL BEFORE USING

THIS EQUIPMENT

WATER SUPPLY:
3.8 l/min
MIN 0.24 MPa - MAX 0.6 MPa

Espresso AV 1GR System 15/05/2019

SERIAL #:
PR000000

6.7A / 1545W 

MADE IN
ITALY

CONFORMS TO UL STD 197
CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.109

MODEL: MFG. DATE:

MAX. PRESSURE: 217,5 PSICAPACITY: 1.4L

110 Vac / 13,7A / 1,513W / 60hz. / 1-Phase

120 Vac / 15A / 1,801W / 60hz. / 1-Phase

READ OPERATING
MANUAL BEFORE USING

THIS EQUIPMENT

WATER SUPPLY:
1-GAL. / MINUTE
MIN 35 PSI - MAX 70 PSI
CONFORMS TO UL STD 197
CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.109

Espresso AV 1GR System 05/15/2019

SERIAL #:
PR000000

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY

MODEL: MFG. DATE:

MAX. PRESSURE: 217,5 PSICAPACITY: 1.4L

208 Vac / 6,2A / 1,286W / 60hz. / 1-Phase

240 Vac / 7A / 1,672W / 60hz. / 1-Phase

READ OPERATING
MANUAL BEFORE USING

THIS EQUIPMENT

WATER SUPPLY:
1-GAL. / MINUTE
MIN 35 PSI - MAX 70 PSI
CONFORMS TO UL STD 197
CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.109

Espresso AV 1GR System 05/15/2019

SERIAL #:
PR000000

MODEL: MFG. DATE:

MAX. PRESSURE: 1.5 MPaCAPACITY: 1.4L

220-240 V / 50/60Hz 

READ OPERATING
MANUAL BEFORE USING

THIS EQUIPMENT

WATER SUPPLY:
3.8 l/min
MIN 0.24 MPa - MAX 0.6 MPa

Espresso AV 1GR System 15/05/2019

SERIAL #:
PR000000

6.7A / 1545W 

MADE IN
ITALY

CONFORMS TO UL STD 197
CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.109

MODEL: MFG. DATE:

MAX. PRESSURE: 217,5 PSICAPACITY: 1.4L

110 Vac / 13,7A / 1,513W / 60hz. / 1-Phase

120 Vac / 15A / 1,801W / 60hz. / 1-Phase

READ OPERATING
MANUAL BEFORE USING

THIS EQUIPMENT

WATER SUPPLY:
1-GAL. / MINUTE
MIN 35 PSI - MAX 70 PSI
CONFORMS TO UL STD 197
CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.109

Espresso AV 1GR System 05/15/2019

SERIAL #:
PR000000

MADE IN
ITALY

MADE IN
ITALY
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شكل 2 - تعديل ضغط مضخة الماء

صامولة القفل

 البرغي الخاّص 
بتعديل الضغط

3( تعديل ضغط مضخة الماء
لقد تّم ضبط ضغط مضخة المياه بالمصنع على قيمة 9 بار. 
استخدام  يرجى  الضغط،  تغيير  الضروري  من  أصبح  إذا 

اإلجراء التالي:

قم بإزالة الصينية العلوية والصينية السفلية.  .1
حدد موقع البرغي الخاّص بتعديل ضغط مضخة الماء   .2

وقم بإرخاء صامولة القفل.

3. قم بتعديل ضغط مضخة الماء حتي حصولك على 
القيمة المطلوبة.

الضغط  لزيادة  الساعة  عقارب  باتجاه  باإلدارة  قم   .4
وعكس اتجاه عقارب الساعة لتخفيض الضغط.

حامل  في  موجودة  والقهوة  الماكينة  استخدام  عند  مالحظة: 
المرشح، ينبغي تعديل ضغط مضخة الماء.
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3. تركيب الماكينة

THE DETAILS ON THE LEFT DESCRIBE
HOW TO CONNECT EACH WIRE TO THE PLUG.

RESPECT ALSO THE LOCAL SAFETY
REGULATIONS.

MODEL/SERIES BOILER
GROUP V/Hz

RATED
POWER

(W)

RATED
INPUT

(A)

MODULE
WATTAGE

TAP
WATTAGE

TOTAL
WATTAGE

POWER CORD
SIZE (mm²)

MODBAR AV
1 BOILER
1GR

AC220-240V/50-60Hz   
AC115V/60Hz

1545 6.7 875 551 1545
SEE ELECTRICAL

 

1650 1093 437 1650 CONNECTIONS
715-952 451-600

FOR DETAILS
AC208-240V/60Hz   1286-1672

WARNING

13.8

POWER CORD SINGLE PHASE:
1 X BLUE (NEUTRAL)
1 X BROWN (PHASE) 
1 X YELLOW & GREEN (GROUND)

3 X WIRES
220V

6,2-7 1286-1672

تحذير
لكي تتمكن من منع التصدعات أو 
التسريب، ال تقم بتخزين أو تركيب 
ماكينة تحضير القهوة في األماكن 
التي قد يتجمد فيها الماء الموجود 
بالغالية أو بالنظام الهيدروليكي.

تحذير
لتوصيل الماكينة، يجب توفير جهاز 

فصل مناسب بالقرب من موقع 
التركيب، بحيث يكون من الممكن في 
حال الفصل تشغيل الجهاز بالقرب من 

الماكينة.

تحذير
التثبيت على المنضدة:

لقطع المنضدة، ارجع إلى قالب القطع 
الموجود داخل العبوة.

تحذير
التركيب على المنضدة مع الميزان:

 يجب أن يكون ُسمك المنضدة 
بين 20 و 100 مم.

تحذير
 ال ينبغي تثبيت هذه الماكينة 

في المطابخ.

تحذير
استبدل المصهرات بتلك ذات نفس 

الحجم، من نفس النوع وبنفس القدرة 
F1 = 2A )أمبير(، 250 فولت.
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شكل 3 - دليل التركيب

قيم الخلوص الموصى بها

200 ملم
الخلوص بالجانب األيمن

75 ملم
الخلوص بالجانب الخلفي

150 سم
الخلوص فوق الوحدة

75 ملم
الخلوص بالجانب األيسر

350 ملم
الخلوص األقل بين الصنابير لصرف قهوة 

اإلسبرسو

تحذير
إّن الغرض من تركيب هذه الماكينة هو 
توصيلها إلى شبكة التغذية الكهربائية 

بشكل دائم، كما ويجب أن يتوفر 
 RCD /( جهاز خاّص للتيار المتخلف

 )RESIDUAL CURRENT DEVICE
بقدرة محددة من تيار التشغيل المتخلف 
.)mA( ال تتجاوز قيمة 30 مللي أمبير

88 ملم
 الخلوص بين حامل المرشح ذي فهوة 

لـ 2 كوبين والمنضدة

135 ملم
الخلوص بين حامل المرشح المجرد والمنضدة
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تحذير
عند كل تركيب، ينبغي أن يتّم تجهيز 
الماكينة بمجموعة جديدة من األنابيب 
)من أجل مواسير المياه( واألطواق 

المتعلقة.

تحذير
يجب أن يكون إمداد ضغط الماء بين 
0.2 و MPa 0.4 )ميجا باسكال(. 
أّما إذا لم يكن الضغط الكافي متوفًرا، 

فإننا نقترح استخدام نظام إضافي 
لتوفير المياه.

تحذير
قبل القيام بأي توصيل كهربائي، 

تأّكد من كون 2 موصلي إزالة الشد 
)لحماية الكوابل( مثبتين بإحكام على 
جسم الماكينة، وذلك لمنع أي حمل 

غير متعمد على كوابل الطاقة.

تحذير
جهد كهربائي خطير - قبل إجراء 
الصيانة، افصل عن مصدر التيار 

الكهربائي.

تحذير
ال بد أن توضع المضخة ذات محرك 
على مقربة من الماكينة ذاتها وفي 
مكان سهل الوصول إليه من أجل 

الصيانة، ولكن ليس للتدخل العرضي، 
وبشكل عاّم يجب تركيب هذه المضخة 

حيثما يكون هنالك تيار هواء أمثل.

تحذير
في حال عدم إتمام التأريض بما 
يتوافق مع القوانين الكهربائية 

وقواعد السالمة المحلية، القومية 
والدولية الحالية، أو عند توصيل 
األجزاء الكهربائية األخرى بشكل 
غير سليم، فلن يتحمل الُمصنع أية 
مسئولية عن أي حدث قد يؤدي إلى 

أية قضايا قانونية.

تحذير
تحتوي غالية القهوة على ماء بدرجة 
حرارة عالية. يمكن للمياه ذات درجة 
حرارة تفوق قيمة C°52 مئوية أن 
تتسبب في حروق خطيرة على الفور 
أو أن تؤدي إلى الوفاة نتيجة السفع 

)غالية القهوة C°97 مئوية(.

تحذير
 - في الواليات المتحدة وكندا فقط - 
ال تقم بالتوصيل إلى دائرة كهربائية 

 )V( تعمل بطاقة أكبر من 150 فولت
إلى األرض على كل من األرجل.

تحذير
إّن هذا الجهاز غير موجه لالستخدام 

من قِبل األشخاص )ومن بينهم 
األطفال( ذوي القدرات الجسدية، 

الحسية أو العقلية المنخفضة، أو مع 
نقص الخبرة والمعرفة، إال عند توفير 
اإلشراف عليهم أو تقديم التعليمات 

إليهم فيما يخص استعمال الجهاز من 
قِبل شخص مسئول عن سالمتهم.
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مالحظة:
يجب تحديد موضع كل من الصنبور الخاّص بمياه الشرب 	 

وقاطع الدائرة الكهربائية في المكان األكثر مالئمة، وذلك 
بسهولة  إليهما  الوصول  الماكينة  مشغل  يستطيع  لكي 

وسرعة.

1( مفتاح الطاقة
إّن مفتاح الطاقة بالوضعين والموجود على اللوحة األمامية 
 ON وهما:  منفصلتان  وظيفتان  له   Modbar لوحدة 

)التشغيل( و OFF )اإلطفاء(.

الموضع،  هذا  عند  )اإلطفاء(:   OFF  -  0
إيقاف  )أي  اإلطفاء  حالة  في  الوحدة  تكون 

التشغيل(.

هذا  عند  االستعداد(:  )وضعية   Standby Mode - I
هذه  في  االستعداد.  وضعية  في  الوحدة  تكون  الموضع، 
ولكن  عادي،  بشكل  العمليات  بكل  الوحدة  تقوم  الوضعية، 
التسخين. استخدم هذه  أية طاقة على عناصر  يتّم تسليط  ال 
الوضعية لتجهيز النظام عقب التركيب، كما وقد تكون مفيدة 

أيًضا لبعض التطبيقات التشخيصية.

أّما عند  التشغيل(:  Operating Mode - II )وضعية 
هذا الموضع، فتكون الوحدة في وضعية التشغيل )أو العمل(. 
في هذه الوضعية، يتّم تسليط الطاقة على عناصر التسخين 

وتعمل كل الوظائف بشكل عادي.

2( دليل التركيب
عقب التركيب، يجب تجهيز وحدة Modbar قبل االستخدام. 

فعليك القيام بذلك بواسطة الخطوات التالية.
تأّكد من تزويد الوحدة بالماء المرّشح.	 
تأّكد من وجود مفتاح الطاقة في موضع OFF )اإلطفاء(.	 
تأّكد من أن كابل التغذية الكهربائية للوحدة يكون موصواًل 	 

بمصدر الطاقة المالئم والخاّص به.
قم بإدارة مفتاح الطاقة في اتجاه عكس عقارب الساعة، 	 

)وضعية   Standby Mode في  لوضعه  وذلك 
االستعداد(.

قم بتفعيل مقبض الصنبور في الوضعية اليدوية، كما تّم 	 
توضيحه في قسم "عمليات الصرف" بهذا الدليل.

بعد بدء تدفق الماء من الصنبور )وقد يستغرق ذلك بعض 	 
الوقت بنظام جديد(، دع الماء ينساب لمدة 30 ثانية على 

األقل، وهذا لضمان تجهيز النظام.
الطاقة 	  مفتاح  إدارة  اآلمن  من  يكون  النقطة،  هذه  عند 

 Operating Mode إلى  الساعة  عقارب  اتجاه  في 
)وضعية التشغيل(.

تحذير
إّن هذه الماكينة غير مالئمة لالستخدام 

الخارجي. لتنظيف هذه الماكينة، ال 
ينبغي استعمال دفقات الماء، كما وال 
ينبغي أن توضع الماكينة نفسها حيثما 

ُتستخدم دفقات المياه.
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3( االستخدام العام
أثناء االستخدام العاّم، تكون الوحدة قد تّم تجهيزها بالفعل، فلذلك 
ليس من الضروري تجهيز النظام من جديد. وللبدء في تشغيل 

الوحدة، اتبع الخطوات التالية:
تأّكد من تزويد الوحدة بالماء المرّشح.	 
)اإلطفاء( 	   OFF موضع  من  الطاقة  مفتاح  بإدارة  قم 

في  لوضعه  وذلك  الساعة،  عقارب  اتجاه  في 
Operating Mode )وضعية التشغيل(.

عند هذه النقطة، سوف يبدأ تسخين العناصر. عندما تصل 	 
فإّن  المضبوطة،  الحرارة  إلى درجة  كل منطقة حرارية 

الوحدة تكون جاهزة لالستخدام.

4( الملحقات
وللقيام بعملية التركيب، يجب توفر ما يلي:

 	 G 3/8" مواسير تحمل مياه الشرب ذات وصلة طرفية
BSP )ضغط "3/8 للواليات المتحدة األمريكية وكندا(؛

مصدر التيار الكهربائي وفًقا لمواصفات ماكينة اإلسبرسو 	 
المشتراة:

فولت 	  بـ 220  األطوار  أحادي/ثالثي  كهربائي  توصيل 
من التيار المتناوب - 60/50 هرتز، مع التأريض، مقبس 

محمى ومفتاح تأمين داخلي معتمد
توصيل كهربائي أحادي الطور بـ 200 فولت من التيار 	 

 

 

 

 WATER TREATMENT
RECOMMENDED VALUES  

www.lamarzocco.com/water_calculator

 POWER SUPPLY 
CORD

WASTE/DRAIN

 MAIN SWITCH
AND ELECTRICAL SUPPLY CONNECTION

COFFEE
BOILER

BRAIDED HOSE

MAIN WATER 
SUPPLY VALVE

TAP
BREWING

TAP
LOW VOLTAGE

TAP
HIGH VOLTAGE

شكل 4 - دليل التركيب

المتناوب - 60/50 هرتز، مع التأريض، مقبس محمى 
ومفتاح تأمين داخلي معتمد

نظام تصريف المياه المستخدمة.	 

5( عدة اختبار المياه

بك  الخاّصة  المياه  إمداد  كان  إذا  ما  معرفة  من  تتمّكن  ولكي 
التابعة  الماكينات  تجهيز  فسيتّم  المقترحة،  النطاقات  ضمن 
لشركة La Marzocco بوحدتين )2( الختبار المياه السريع 
)انظر الصورة أدناه(، بما في ذلك 6 شرائط لالختبار وبطاقات 

التعليمات.
الماء  عسر  درجة  هي  قياسها  يمكنك  التي  المتغيرات  إّن 
اإلجمالي،  الكلور  الحر،  الكلور  اإلجمالي،  الحديد  اإلجمالية، 

درجة الحموضة )مستوى pH( والقلوية الكلية، والكلوريدات.
الماء  على  األّول  اختبارك  إجراء  عليك  المثالية،  الناحية  من 
نظام  بعد  آخر  باختبار  القيام  ثّم  ومن  المياه  معالجة  نظام  قبل 
معالجة المياه، وذلك لكي تستطيع التحقق مما إذا كان هذا مطابًقا 

للنطاقات المقترحة لدينا في الواقع.
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عند اكتمال عملية االختبار، تعلم أي نظام معالجة هو األنسب 
حاسبة  استعمال  طريق  عن  وذلك  بك،  الخاّصة  المياه  لتوفير 
الخاّص  الويب  موقع  على  الموجودة  اإلنترنت  عبر  المياه 

بشركتنا:
LA MARZOCCO WATER CALCULATOR  

)http://www.lamarzocco.com/water_calculator/(.

6( وصلة مصدر الماء
لكي تقوم بتوصيل الماكينة إلى أنابيب الماء، تابع العمل وفًقا 
لإلرشادات المبينة في الفصل المتعلق بالتركيب وبالتوافق مع 
أية مقاييس أمان محلية/قومية للمكان المراد تركيب الماكينة 

به.
تمنع  كافية  حماية  أداة  باستخدام  الجهاز  هذا  تثبيت  يجب 
الدفق الخلفي، وذلك من أجل التوافق مع القوانين الفدرالية، 

الحكومية والمحلية المعمول بها.
وأيًضا  للماكينة  وآمن  صحيح  عمل  ضمان  أجل  ومن 
الحفاظ على مستوى أداء مناسب وجودة عالية للمشروبات 
على  الواردة  المياه  تكون  أن  الهام  فمن  تخميرها،  يتّم  التي 
من  وأقل   )70ppm, 4°d( °7 ف  من  أكبر  درجة عسر 
°10 ف )100ppm, 6°d(، كما وينبغي أن تكون درجة 
الحموضة )مستوى pH( بين 6.5 و 8.5 وأن تكون كمية 
الكلوريدات أقل من 30 مج/ل. ألّن االلتزام بهذه القيم سيتيح 
تشغيل الماكينة بأقصى قدر من الكفاءة. أّما إذا لم تكن تلك 
المتغيرات موجودة، فينبغي تركيب أداة ترشيح مخصصة، 
بالمقاييس المحلية والقومية فيما يتعلق  وذلك بااللتزام دوًما 

بمياه الشرب.
ومن ثم أوِصل مدخل مرشح/منقي الماء )إن كان موجوًدا( 
إلى مصدر مياه الشرب باستخدام إحدى الخراطيم المجدولة 
بتوصيل  القيام  قبل  المزودة.  للصدأ  المقاوم  الصلب  من 
توصيل  خط  على  الماء  ادفق  الماء،  مضخة  إلى  المرشح 
قد  متبقية  جسيمات  أية  إلزالة  وهذا  الترشيح،  ونظام  المياه 
العمل  من  تمنعها  وبذلك  الصمامات  أو  بالصنابير  تعلق 
الخاّصة  المياه  توصيل  وصلة  أوِصل  المالئمة.  بالصورة 
بماكينة اإلسبرسو إلى مخرج مضخة الماء، وذلك باستخدام 

قد  التي  للصدأ  المقاوم  الصلب  المجدولة من  الخراطيم  أحد 
تّم تزويدها. ومن ثم أوِصل مدخل مضخة الماء إلى مخرج 

مرشح/منقى الماء )إن كان موجوًدا(.

عن  عبارة  بالماكينة  المتوفرة  الماء  مضخة  إّن  مالحظة: 
مضخة حجمية للضغط التفاضلي وقد تّم تصميمها للعمل مع 
متواجًدا  الماء  كون  من  تأّكد  بشكل حصري.  الباردة  المياه 
دائما عندما تكون المضخة قيد التشغيل، وإال فقد يمر الهواء 
التخمير متسبًبا في حالة غير مرغوب بها، كما  إلى غالية 

ويمكن أن تتعرض المضخة للتلف.

7( الوصالت الكهربائية
كابل التغذية الكهربائية

يوفر 	  الذي  الكهربائية  للتغذية  الرئيسي  الكابل  هو  هذا 
الطاقة إلى ماكينة اإلسبرسو بأكملها. هنالك أنواع مختلفة 
لماكينة  الكهربائية  المتطلبات  على  بناًء  الكوابل  من 

اإلسبرسو المشتراة:
كابل ثالثي اللب وأحادي الطور بـ 200/220 فولت - 

من التيار المتناوب ذو قسم متقاطع 10/6/4 مم2 ويتّم 
اإلسبرسو عن طريق  ماكينة  إلى  الكابل  توصيل هذا 

موصل إزالة الشد )لحماية الكوابل(.
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8( وصلة تصريف المياه المستخدمة
المواسير  طريق  عن  اإلسبرسو  ماكينة  تصريف  بتوصيل  قم 
المواسير  نهايات  إحدى  أوِصل  المزّودة.  المقواة  البالستيكية 
الموجودة  التصريف  خرطوم  وصلة  إلى  المقواة  البالستيكية 
بتثبيتها  قم  ثم  ومن  اإلسبرسو  ماكينة  من  األيسر  الجانب  على 
نظام  إلى  اآلخر  الطرف  أوِصل  المتضمن.  الخراطيم  بمشبك 

مالئم لتجميع مياه الصرف.
السوائل  تجميع  يمكنك  النظام،  هذا  توفر  عدم  حال  وفي 
امتدادات  أية  تركيب  ويجب  كما  مناسبة،  عبوة  في  المنصرفة 
المبطنة   PVC أنابيب باستخدام  التصريف  ألنابيب  ضرورية 

بالصلب ومواسك الخراطيم المناسبة.

جدول مواصفات المياه
الحد األقصىالحد األدنى

90150جزء في المليونTDS )مجموع المواد الصلبة الذائبة(
70100جزء في المليوندرجة عسر الماء اإلجمالية

)Fe+3/Fe+2( 00.02جزء في المليونالحديد اإلجمالي
)Cl2( 00.05جزء في المليونالكلور الحر

)Cl2( 00.1جزء في المليونالكلور اإلجمالي
6.58.5القيمةpH )درجة الحموضة(

4080جزء في المليونالقلوية
)Cl–( 30ال يزيد عنجزء في المليونالكلوريد

مالحظة هاّمة: قم باختبار جودة المياه )وذلك ألّن الضمان يعتبر الغًيا إذا لم تكن المتغير ات الخاّصة بالمياه ضمن النطاق 
المحدد في القسم "تركيب الماكينة"(.
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4. تشغيل الماكينة وتحضير القهوة

1( البدء في تشغيل ماكينة اإلسبرسو
أ( ملء الغاليات بالماء

التركيب، يكون من الضروري  اكتمال إجراءات  بعد 
التالية  اإلجراءات  أكمل  بالماء.  الغالية  ملء خزانات 

لملء خزانات الغالية بصورة مالئمة:

 • غالية القهوة
بعد فتح الصنابير الخاّصة بكل من نظام معالجة المياه ووحدة 
غالية  داخل  المياه  ستتدفق  وجودها(،  عند  )وذلك  التصفية 

القهوة مباشرًة.
بما أّن تدفق الماء الداخل سيقوم بضغط الهواء في الغالية، 
فسيكون من الضروري إزالة أو "تفريغ" الهواء من غاليات 
"لتشبع"  وذلك  بالكامل،  الهواء  إزالة  من  بد  ال  القهوة. 

تجميعات غالية القهوة/المجموعة.
المجموعات"، سوف  "تفريغ  أو  الغالية،  من  الهواء  إلزالة 
من  الماء  يتدفق  حتى  الصنبور  رافعة  تفعيل  الزًما  يكون 
المجموعة، وذلك بكون الوحدة في وضعية االستعداد )المفتاح 

:)I مفتاح االختيار في الموضع ،I الرئيسي في الموضع

كرر هذه اإلجراءات لكل الصنابير.

ماكينة  تقوم  أن  فنبغي  اآلن  التركيب  عملية  اكتملت  لقد 
اإلسبرسو بالتسخين لكى تصل إلى درجة حرارة التشغيل.

درجة  إلى  اإلسبرسو  ماكينة  تسخين  لحين  االنتظار   )2
حرارة التشغيل.

الخاّص  المؤشر  يصل  أن  يحدث  فقد  الوقت،  ذلك  أثناء 
بار.    15-14 حوالي  قيمة  إلى  القهوة  غالية  في  بالضغط 
وقد يحدث ذلك في أي وقت عندما يكون عنصر التسخين في 
تعديل صمام  الحال، يجب  التشغيل )ON(. وفي هذا  حالة 
وذلك  هذا(،  التمدد  عن صمام  أدناه  الصورة  )انظر  التمدد 

بطريقة تجعل الضغط ال يتجاوز أبًدا قيمة 13 بار.

المقياس  قراءة  أن تشير  يمكن  العادية،  العمل  وفي ظروف 
الخاّص بالضغط في غالية القهوة إلى قيمة ما بين 0 و 12 

بار، وذلك أثناء عملية التخمير.

3( التخمير بعد أول تركيب
بعد االنتهاء من إجراءات أول تركيب وقبل المتابعة بتخمير 

القهوة، رجاء اتبع الخطوات التالية:
قم بوضع حوامل المرشحات قيد العمل عن طريق إدخالها 	 

إلى كل مجموعة وقم بتخمير الماء من خالل كل مجموعة 
لمدة 2 دقيقتين على األقل.

أو 	  واحدة  مجموعة  ذات  لماكينة  األقل  على  لتر   1 
2 مجموعتين.

تنبيه
عند توريد المياه، ال تقم أبداً بإزالة 
حامل المرشح. ألّن هذه العملية قد 
تكون في شدة الخطورة حيث أن 

الضغط العالي الموجود في المرشح 
غير النافذ يمكن أن يقوم برش المياه 

الساخنة والكاوية إلى حد ما، مما 
قد يؤدي إلى حروق خطيرة. تحتوي 
غالية القهوة على ماء بدرجة حرارة 
عالية. يمكن للمياه ذات درجة حرارة 
تفوق قيمة C°52 مئوية أن تتسبب 
في حروق خطيرة على الفور أو أن 

تؤدي إلى الوفاة نتيجة السفع.

هاّم
لتحسين مذاق قهوة اإلسبرسو، يمكنك عند الضرورة رفع أو 
تقليل درجة حرارة الماء الموجود في غالية القهوة، وبذلك 
ستستطيع زيادة أو تخفيض درجة الحرارة في المجموعات 
)وللحصول  الرقمية  العرض  شاشة  خالل  من  وهذا  ذاتها، 
على تعليمات مفصلة حول هذا الموضوع، يرجى مراجعة 

كتيب برمجة البرامج(.

تحذير
ال بد أال يتّم غمس الماكينة أو دفقها 

بالماء في سبيل تنظيفها. للقيام 
بعمليات التنظيف، يرجى اتباع 

التعليمات الواردة أدناه بعناية تاّمة.

تحذير
لقد تّم تصميم هذه الماكينة لتحضير 
القهوة والمشروبات الساخنة فقط.

صمام التمدد



19

العربية

4( تركيب حوامل المرشحات
قم بتثبيت حامل )حوامل( المرشح)ات( عن طريق إدخالها 
من  المقبض  أدر  ثم  ومن  )بها(  به  الخاّصة  المجموعة  إلى 
تّم  قد  المرشحات  حوامل  تكون  عندما  اليمين.  إلى  اليسار 
التخمير  رافعة  تحريك  يمكنك  المالئم،  بالشكل  إدخالها 
عليك  المرشح.  حامل  عبر  الماء  تدفق  في  البدء  أجل  من 
)حوامل(  حامل  خالل  من  بالمرور  الساخن  للماء  السماح 
المرشح)ات( الخاوية لمدة ثوان معدودة كل مرة، وذلك لكي 

تقوم بالتسخين المسبق لحامل )حوامل( المرشح)ات(.

في  مثبتة  المرشحات  تترك حوامل  أن  المهم  من  مالحظة: 
ماكينة اإلسبرسو عندما ال تكون قيد االستخدام. ال بد أن يظل 
النحو  على  التخمير  عملية  تتّم  لكي  مسخًنا  المرشح  حامل 

الصحيح.

تخمير القهوة  )5
حوامل  أحد  فك  إسبرسو.  قهوة  بتخمير  القيام  يمكنك  اآلن 
القهوة  دك  المطحونة،  بالقهوة  المرشح  امأل  المرشحات، 
م المرفق )وهذا مستخدًما قوة 20 كج( وأعد  المطحونة بالمنعِّ
الصنبور  رافعة  استخدم  بالمجموعة.  المرشح  حامل  تثبيت 

للبدء في عملية التخمير.

مالحظة: يعتقد بعض معدي القهوة أنه من الهاّم الضغط على 
أداة التخمير قبل القيام بتركيب حامل المرشح، وذلك من أجل 
من  القهوة  زيوت  بقايا  أو  أية جسيمات  لدفق  للماء  السماح 
المجموعة ذاتها. ويقوم البعض اآلخر كذلك بالدفق فوًرا بعد 
تخمير القهوة لنفس السبب. والكتشاف أفضل إجراء ممكن 

بالنسبة لك، يرجى القيام بالتجريب.

6( مضخة الماء
كلما قمت بعملية تخمير القهوة، يمكنك تعديل ضغط المضخة 
بواسطة تدوير مفتاح التجاوز )أسفل السدادة الموجودة على 
الجانب الموصل به مصدر الطاقة الخاّص بالمضخة ذاتها(، 
وفي  الضغط  لزيادة  الساعة  اتجاه حركة عقارب  في  وذلك 
فقط  الضغط  ضبط  عليك  لتخفيضه.  الساعة  اتجاه  عكس 

عندما تقوم مجموعة واحدة على األقل بتخمير القهوة.

مالحظة: عندما يتّم تنشيط عنصر التسخين الموجود بغالية 
وبعد  التشغيل.  بدء  من ضغط  مزيًدا  الماء  سيتمدد  القهوة، 
الوصول إلى الضغط األقصى، سيبدأ صمام التمدد )األمان( 
المياه، وذلك  تفريغ عدة قطرات من  العمل عن طريق  في 

لمنع هذا الضغط من تجاوز قيمة 11-12 بار.
التمدد  قم بضبط صمام  بار،   12 قيمة  وإذا تجاوز الضغط 
عن طريق فك الغطاء قليالً. إذا لم يكن هذا األمر كافياً، قم 
بإزالة الصمام والقضاء على أي تكوينات للكالسيوم. يصلح 
في وضع  الصمام مفتوحاً  بقاء  في حال  أيضاً  هذا اإلجراء 
إلى  الضغط  زيادة  إمكانية  عدم  حال  في  )أي   التصريف 

8 بار تقريباً(.

مالحظات عاّمة حول تحضير القهوة  )7
المكان  في  ألنها  مسخنة  المرشحات  حوامل  تظل  أن  بد  ال 
األدنى للمجموعة نفسها، وهي تكون معزولة جزئّيًا بفضل 
ذلك  إنجاز  ويمكنك  بينها.  فيما  الموجودة  المطاطية  الحلقة 
ماكينة  في  مثبتة  المرشحات  حوامل  ترك  طريق  عن 
تسخين  يمكنك  االستخدام.  قيد  تكون  ال  عندما  اإلسبرسو 
حوامل المرشحات أيًضا بصورة نشطة. لتنفيذ هذا اإلجراء 
قم بتخمير بعض من الماء الساخن عن طريق حامل المرشح 

ومن ثم قم بإيقاف تدفق الماء، وذلك قبل تحضير القهوة.
إننا نوصي بإزالة قرص القهوة المستخدم بعد التخمير.

األهمية  شديدة  األمور  من  يعتبر  القهوة  جزئيات  حجم  إّن 
لتحضير كوب جّيد من القهوة، فضالً عن نوع خليط القهوة 
المستخدم. ويمكنك تحديد درجة الطحن المثالية عن طريق 
القهوة  من  كمية  باستعمال  القهوة  من  متعددة  أكواب  صنع 
المطحونة التي عادًة تستخدمها لكل كوب )فإننا ننصح بكمية 
ال تقل عن 6-7 جرام(. ويعتبر أفضل درجة طحن هي التي 

ببطء  ليس  المرشح  حامل  أنابيب  من  بالتدفق  للقهوة  تسمح 
زائد )أي قطرة بقطرة( وال بسرعة شديدة )تدفق بني خفيف 
وسريع(. إّن القاعدة العاّمة هي أن الجرعة المضاعفة ينبغي 
في غضون  اإلسبرسو  قهوة  من  سم3   25 حوالي  تنتج  أن 

25 ثانية تقريًبا.

عمليات الصرف  )8

وحدة  على  الموجود  اإلسبرسو  قهوة  لصرف  الصنبور  إّن 
وهذا  متعددة،  وظائف  في  التحّكم  على  قادر   Modbar

باستخدام مقبض وحيد.
ونقوم بذلك عن طريق تحريك مقبض الصنبور لحظًيا إلى 
الموضع العلوي أو إلى الموضع السفلي. من الممكن ضبط 
وذلك  المتاحة،  السبع  العمليات  بين  منفصلة  عمليات  أربع 

بواسطة لوحة مفاتيح الوحدة.

)Short up( الحركة القصيرة إلى األعلى
يتّم رفع مقبض الصنبور وتركه فوًرا يعود إلى موضع عدم 

التشغيل

سلة المرشح

حامل المرشح
"O-ring" الطوق الدائري

الفوهة المزدوجة

الزمن < 2 ثانيتين
الزمن = 1 ثانية

الزمن = 1 ثانية
الزمن < 2 ثانيتين
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)Short down( الحركة القصيرة إلى األسفل

موضع  إلى  يعود  فوًرا  وتركه  الصنبور  مقبض  يتّم خفض 
عدم التشغيل

)Long up( الحركة الطويلة إلى األعلى
قبل تركه  ثانيتين   2 لمدة  الصنبور وإبقاؤه  يتّم رفع مقبض 

يعود إلى موضع عدم التشغيل

)Long down( الحركة الطويلة إلى األسفل
يتّم خفض مقبض الصنبور وإبقاؤه لمدة 2 ثانيتين قبل تركه 

يعود إلى موضع عدم التشغيل

العمليات السبع المتاحة:
- الجرعة 1؛
- الجرعة 2؛
- الجرعة 3؛
- الجرعة 4؛

- العمليات المستمرة؛
- الشطف؛

- دورة التنظيف.

 ،3 الجرعة   ،2 الجرعة   ،1 )الجرعة  الحجمية  العمليات 
الجرعة 4(

يتّم  الماء حتى  الوحدة بصرف  تقوم  الحجمية  الوضعية  في 
تنهي  وحينئذ  الماء  من  مسبقا  المضبوطة  الكمية  توصيل 

الماكينة عملية االستخالص تلقائًيا.

األدنى(  أو  )األعلى  اتجاه  أي  إلى  المقبض  تحريك  يمكنك 
لتوقيف الصرف.

العمليات المستمرة
معّد  ينهي  حتى  الماء  صرف  يتّم  المستمرة  الوضعية  في 
القهوة عملية االستخالص، وذلك عن طريق تحريك مقبض 

الصنبور لحظًيا مرة أخرى.

الشطف
تقوم هذه العملية بتفعيل دورة الشطف.

دورة التنظيف
إّن وحدة Modbar بها أيًضا وظيفة مدمجة متكاملة للقيام 

بدورة التنظيف/الرحض الخلفي.
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الخطوط اإلرشادية العاّمة ألمان عمليات الخدمة أو الصيانة
قبل تنفيذ أية عمليات صيانة و/أو تنظيف، قم بتدوير مفتاح 	 

الطاقة الرئيسي إلى الموضع OFF )اإلطفاء( ومن ثم قم 
بفصل الماكينة عن مصدر الطاقة، وذلك عن طريق نزع 
الكابل أو إيقاف تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية المتعلق. 
للقيام بأية عمليات تنظيف، يجب اتباع التعليمات المضمنة 

في هذا الدليل حصرًيا.
أن 	  حيث  الصيانة،  عمليات  إجراء  عند  دائًما  حذًرا  كن 

يبرد  الجهاز  بترك  نوصي  إننا  ساخًنا.  يكون  قد  الجهاز 
تماًما قبل تنفيذ أية عمليات صيانة عليه.

5. عمليات الصيانة والتنظيف الدوري

تحذير
لتنظيف هذه الماكينة، ال ينبغي 

استعمال دفقات الماء، كما وال ينبغي 
أن توضع الماكينة نفسها حيثما 

ُتستخدم دفقات المياه.

تحذير
إّن هذه الماكينة مخصصة لالستخدام 

المهني فقط، فلذلك يجب تركيبها 
في األماكن حيثما يكون استعمالها 
وصيانتها قاصرين على األفراد 

المدربين.

تحذير
ُيراد بالماكينة هذه أن تكون موصولة 
على الدوام بشبكة التغذية الكهربائية، 

كما وُينصح بتركيب جهاز خاّص 
 / RCD( للتيار المتخلف 

 )RESIDUAL CURRENT DEVICE
بقدرة محددة من تيار التشغيل 

المتخلف ال تتجاوز قيمة 30 مللي 
.)mA( أمبير

تحذير
يجب تركيب الماكينة بحيث يتسنى 
للفنيين المؤهلين الوصول إليها 

بسهولة بغرض إجراء الصيانة عند 
الضرورة.

تحذير
ال بد أال يتّم غمس الماكينة أو دفقها 

بالماء في سبيل تنظيفها. للقيام 
بعمليات التنظيف، يرجى اتباع 

التعليمات الواردة أدناه بعناية تاّمة.

تحذير
عندما تقوم المجموعة بتخمير 

السوائل الساخنة، ال تنزع حامل 
المرشح التابع لها.

تحتوي غالية القهوة على ماء بدرجة 
حرارة عالية. يمكن للمياه ذات درجة 
حرارة تفوق قيمة C°52 مئوية أن 
تتسبب في حروق خطيرة على الفور 
أو أن تؤدي إلى الوفاة نتيجة السفع.

تحذير
لكي تتمكن من منع التصدعات أو 
التسريب: ال تقم بتخزين أو تركيب 
ماكينة تحضير القهوة في األماكن 
التي قد تتسبب درجة حرارتها في 
تجمد الماء الموجود بالغالية أو 

بالنظام الهيدروليكي.

تحذير
وعند عدم اتباع التعليمات المذكورة 
أعاله ال يمكن أن يتحمل المصنِّع 
أية مسؤولية عن حدوث أي ضرر 

لألشخاص أو األشياء.
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1( تنظيف المجموعات وأوعية التصريف

المخصص -  التنظيف  مسحوق  من  صغيرة  ملعقة  ضع 
المزّود  النافذ  المرشح غير  في  القهوة  لماكينات تحضير 
المجموعة  على  بشده  قم  ثّم  ومن  اإلسبرسو  ماكينة  مع 
عادي  حامل  باستخدام  وذلك  تنظيفها،  في  ترغب  التي 

للمرشحات.
ك رافعة الصنبور إلى الموضع الذي قد قمت باختياره -  حرِّ

للتنظيف فسيتّم تفعيل الدورة على كل مجموعة.
وهذا -  عادي،  أي مرشح  باستخدام  المجموعة  بشطف  قم 

عن طريق تمرير المياه الساخنة عبره عدة مرات.

2( تنظيف المرشحات
التنظيف -  مسحوق  من  صغيرة  مالعق   3 أو   2 ضع 

 2/1 حوالي  في  القهوة  تحضير  لماكينات  المخصص 
)نصف( لتر من المياه داخل حاوية مقاومة للحرارة وقم 

بغليها.
واتركها -  المغلي  المحلول  في  المرشحات  بغمس  قم 

مغموسة بالكامل لمدة حوالي 30 دقيقة.
المياه -  بتمرير  وقم  النظيف  الماء  باستخدام  جّيداً  اشطفها 

وجود  عند  وهذا  مرات،  عدة  المجموعة  عبر  الساخنة 
المرشحات في المكان المحدد لها.

إلزالة -  منه  وتخلص  القهوة  من  واحد  كوب  بتحضير  قم 
أية نكهة كريهة.

3( تنظيف حوامل المرشحات
المالئمة  التنظيف  أداة  باستخدام  المرشحات  حوامل  اغسل 
)فرشاة( وتحت الماء الساخن، كما ويمكنك استعمال منظف 
راجع  عادي  غير  تنظيف  على  وللحصول  أيًضا.  محايد 

الكتيب الخاّص بحوامل المرشحات.

4( تنظيف جامع تصريف المياه
على  األسبوع  في  2 مرتين  التصريف  صينية  شبكة  أزل 

األقل وقم بتنظيفها.

أسبوعياً  واحدة  مرة  التصريف  صندوق  تغطية  لوحة  أزل 
على األقل وقم بتنظيفها. تفحص ونظف صندوق التصريف 

أيًضا وأزل أية حبيبات متروكة.

5( تنظيف جسم الماكينة
قم بمسح األسطح باستخدام قطعة ناعمة وغير كاشطة من 
القماش في اتجاه العالمات البراقة، إن وجدت. ال تستخدم أية 
كحوليات أو مواد مذيبة من أي نوع على األجزاء المطلية أو 

المطبوعة حتى ال تتلف.

6( تنظيف حجاب الموزع
بسبب عمليات التصريف التي تجري في حامل المرشِّح - 

)وذلك بعد تخمير القهوة(، فإّن كمية معّينة من جسيمات 
القهوة قد تتراكم تدريجياً، مما يمكن أن يعيق، ولو جزئّيًا، 
ع. ولتنظيفه عليك أن تقوم أواًل بإزالته عن  حجاب الموزِّ

طريق فك برغي الموزع.
التنظيف -  عامل  من  صغيرة  مالعق   3 أو   2 ضع 

المخصص لماكينات تحضير القهوة في حوالي 2/1 لتر 
من المياه داخل حاوية مقاومة للحرارة وقم بغليها.

في -  الموزع  )مسامير(  ومسمار  )حجب(  حجاب  ضع 
المحلول واتركها مغموسة بالكامل لمدة حوالي 30 دقيقة. 
أشطف جّيًدا بالماء النظيف. قم بالتركيب وبتمرير الماء 
الساخن عبر كل مجموعة عدة مرات، وهذا عند وجود 

الحجاب مثبًتا.

7( مرشح/منقي الماء
برجاء  الصحيح،  والتنظيف  االستخدام  تعليمات  لمعرفة 

االطالع على الوثائق المرفقة بمرشح/منقي الماء.

8( الرحض الخلفي
يجب إجراء الرحض الخلفي بصفة منتظمة، وذلك لضمان 
العمل السليم والنظافة في نظام اإلسبرسو. إننا نوصي باتباع 

هذا اإلجراء في كل ليلة.
داخل 	   Puro Caff ف  المنظِّ من  واحدة  مغرفة  ضع 

ستقوم  التي  المجموعة  داخل  وأدخله  نافذ  غير  مرشِّح 
بها  الموصى  ف  المنظِّ بتنظيفها. )عند ذلك استخدم كمية 

على العبوة(
إلى 	  المقبض  نقل  طريق  عن  التنظيف  دورة  بتفعيل  قم 

الموضع المعّين.
سوف تعرض شاشة الصنبور رسالة "@@". أثناء هذه 	 

مدة من الوقت، سوف تقوم الوحدة تلقائًيا بتشغيل وإطفاء 
المضخة بالتبادل لدورة تنظيف نموذجية.

عند االنتهاء، قم بتوجيه دفق مستمر من الماء خالل رأس 	 
التخمير.

بتشغيل 	  وقم  جديد  من  النافذ  غير  المرشِّح  إدخال  أعد 
دورة التنظيف التلقائي مجدًدا، ولكن في هذه المرة بإزالة 
المرشِّح أثناء التوقفات، تفريغ الماء من المرشِّح وإعادة 
دفق  تشغيل  الدورة  تعيد  أن  قبل  وذلك  المرشِّح،  إدخال 
لديك  تكون  أن  قبل  التدفق  في  الماء  بدأ  إذا  )أّما  الماء. 
فرصة إلدخال المرشِّح، فانتظر حتى تتوقف الدورة مرة 
أخرى، وهذا لتجنب خطر رشك وحرقك بالماء الساخن(.

قبل 	  اإلسبرسو  قهوة  من  األولى  الجرعة  من  تخلّص 
استئناف الخدمة العادية، وذلك "لتجفيف" رأس التخمير.

هاّم
الماكينة ألكثر من 8 ساعات أو في  يتّم استخدام  لم  إذا 
أية حالة بعد الفترات الطويلة من عدم االستعمال، فيكون 
إجراء  المشروبات،  بتخمير  القيام  قبل  الضروري،  من 

الصنبور لصرف 
قهوة اإلسبرسو

مسمار الموزع

حجاب الموزع
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الماكينة بكامل  التنظيف، وذلك الستخدام  بعض دورات 
قدرتها، كما يلي:

 2 لمدة  المجموعة  عبر  الماء  بتخمير  قم  المجموعة:   -
دقيقتين على األقل، وهذا عند وجود حوامل المرشحات 

فيها.

وإذا كان ينتوى عدم استخدام الماكينة لفترات طويلة من 
الزمن، فإننا ننصح باتباع تعليمات األمان التالية:

افصل الماكينة عن مصدر المياه أو أغلق صنبور المياه.- 
افصل الماكينة عن مصدر التيار الكهربائي.- 

6. تفكيك الماكينة والتخلٌّص منها
 1( تفكيك الماكينة والتخلص منها

الموضع  الرئيسي على  المفتاح  العملية بوضع  ابدأ في هذه 
."OFF" 0" أو الموضع"

الفصل عن منفذ الطاقة )المقبس(
افصل ماكينة اإلسبرسو عن الشبكة الكهربائية بواسطة إطفاء 
قاطع الدائرة أو جهاز حماية الدائرة المتعلق. أزل كابل التغذية 
الطاقة  تغذية  كابل  أزل  الكهربائية.  الوصلة  من  الكهربائية 

لمحرك المضخة من محرك مضخة الماء.

الفصل عن نظام المياه
قم بإيقاف توصيل المياه عن طريق إغالق الصنبور الخاّص 
الماء  الماء. افصل أنبوب  الموجود قبل مدخل مرشح/منقي 
عند مدخل مرشح/منقي الماء. أزل الخرطوم الذي يصل ما 
بين ماكينة اإلسبرسو ومضخة الماء. أزل أنابيب البالستيك 

المقوى الموجودة بوصلة التصريف.

عند هذه النقطة، يمكنك إزالة الماكينة من المنضدة وعندها 

سحق  أو  إسقاطها  عدم  على  بشدة  الحرص  عليك  يجب 
أصابعك.

لقد تّم صنع هذا الجهاز من مواد متنوعة ولذلك، إذا لم تكن 
تنوي استخدامه من جديد، يجب عليك التخلص منه بواسطة 
شركة تخلص خاّصة ستقوم بتحديد المواد التي يمكن إعادة 

تدويرها وبالتخلص من الباقي.

إّن القواعد الحالية تجعل التخلص من هذا الجهاز عن طريق 
تركه على األراضي العمومية أو في أية ملكية خاّصة أمًرا 

غير قانوني.

ملحوظة إعادة التدوير: تحذير من أجل حماية البيئة
تحتوي النفايات الكهربائية واإللكترونية المستعملة على خامات 
خطرة، وكذلك خامات نادرة يمكن استرجاعها وإعادة تدويرها 
على النحو المالئم. ونطلب منكم التفضل بالمساهمة في حماية 
البيئة والموارد الطبيعية، وهذا عن طريق توصيل الجهاز - بعد 
االنتهاء من استخدامه - إلى مراكز إعادة التدوير ذات الصلة، 

وذلك إذا كانت هذه المراكز متوفرة في بالدكم.
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7. عمليات الصيانة والفحص اإلجبارية

استبدل أطواق المجموعات	 
استبدل حجب الموزع	 
تحقق من درجة حرارة التخمير	 
تحقق من ضغط التخمير	 
الماء 	  عسر  درجة  الحظ  أو  من   تحقق 

)ألّن جودة الماء يجب أن تكون في نطاق 
القيم المبينة في الفصل الخاّص بالتركيب 

وإال فسيتّم إبطال الضمان(

افحص الصمام أو الصمامات ذات الملف 	 
اللولبي

افحص السباكة الكتشاف أية تسريبات أو 	 
انسدادات

تأّكد من العمل الالئق لجميع المفاتيح	 
تحقق من سالل المرشِّحات.	 

إّن هذه العمليات تتّم باإلضافة إلى عمليات الصيانة والتنظيف الدوري المحددة في الفصل رقم 6.

يجب تنفيذ عمليات الصيانة والفحص المشار إليها أدناه على يد فني مؤهل فقط.
إّن الوقت المطلوب للصيانة الدورية يمكن تحديده عن طريق حجم العمل اليومي و/أو استهالك القهوة.

مالحظة هاّمة: ال يغطي هذا الضمان عمليات الصيانة الدورية هذه.

حقق من حالة الجزء الداخلي للغاليات، وإذا اقتضت الضرورة، قم بشطفه مستخدًما منتج مالئم للتنظيف سيكون مسموًحا لألجهزة الخاّصة باألطعمة والمشروبات.	 

كل ثالثة/أربعة أشهر

كل عام )باإلضافة لما ذكر أعاله(

كل 3 أعوام )باإلضافة إلى ما ذكر أعاله( 

استبدل سالل حوامل المرشحات	 
افحص حالة األسالك الكهربائية	 
افحص مفاتيح أمان الغاليات	 
افحص حالة األسالك الكهربائية	 
ثم نظف/افحص مسابر درجة 	  أزل ومن 

الحرارة الخاّصة بالغاليات

 	 2.4 بمقدار  إلحكام  الدقيقة  بالمراقبة  فم 
نيوتن متر )2.4Nm( لكل كابل موصول 

بصندوق األطراف.
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8. الميزان الدقيق
1( االحتياطات التي يجب اتخاذها عند االستخدام

الثابتة )*( هي  الدقة المقدرة لنظام الوزن في الظروف  إّن 
+/- 0.5 جم.

ولعمله السليم، احرص على ما يلي:
يجب إجراء الصيانة بالشكل الصحيح ومن قبل أشخاص 	 

معتمدين وباألسلوب الوارد في هذا الدليل؛
كما ويجب استخدام الماكينة طبًقا لإلرشادات المحددة في 	 

هذا الدليل؛
تأّكد من تركيب الماكينة على سطح مستو وصلب؛	 
أي 	  صدور  عدم  ومن  الطاقة  إمداد  ثبات  من  وتأّكد 

ضوضاء عند تشغيل الكهرباء.

بطبعها  حساسة  نقطة  عن  عبارة  فهي  الوزن،  مرحلة  أّما 
وتتأثر بما يلي:

اهتزاز المنضدة، مثالً بسبب األجهزة األخرى؛	 
مجموعة 	  استخدام  بسبب  مثالً  ذاتها،  الماكينة  اهتزاز 

مجاورة.

)*( إننا نعني بالوزن الثابت وزن جسم ثابت الوزن طوال 
عملية الوزن.

بالوزن  للقيام  معتمد  وزن  جهاز  ليست  هذه  الماكينة  ولكّن 
القانوني.

إّن نظام الوزن عبارة عن جهاز دقيق يتطلب الكثير من - 
االنتباه فيما يتعلق بعمليات االستخدام، التنظيف والصيانة.

وفي حال إزالة الشبكة أو الصينية الرئيسية، احرص على - 
عدم تعريض خاليا الحمل للصدمات أثناء عمليات الفك 

وإعادة التجميع.

أّما للبدء في عملية وزن حامل المرشح، سواء كان فارًغا - 
أو معبأ بمسحوق القهوة، فعليك وضعه بالشكل الموضح 

أدناه:

لمستخدمي 2 صنبورين بالميزان الدقيق فقط:
األصلية -  المرشحات  وحوامل  المرشحات  استخدام  يجب 

من شركة La Marzocco والمميزة بالرمز التالي:

استعمل فقط حوامل المرشحات مزدوجة الفوهة؛- 

ال تضع على الميزان أية أجسام تزن أكثر من 1 كجم؛- 

وال تضع مطلًقا أكثر من 1 كجم عليه، وذلك لتفادي تلف - 
الميزان ذاته؛

استعمل الميزان العالي الدقة بعناية، ال تعرضه للصدمات - 
أية زيادة حمل بشكل  أو  وتجنب أي سقوط أجسام عليه 

مفاجئ؛

كما ويجب وضع أي موزون على شبكة الميزان بالشكل - 
الصحيح.

2( التنظيف
تعريض -  بعناية ودون  المنفردة"  "الشبكات  تنظيف  يجب 

الخاليا للحمل الزائد؛

الصحيح، -  بالشكل  المرشح  تتمّكن من وزن حامل  ولكي 
تأّكد من كون الشبكة نظيفة وجافة؛

قبل -  وجففها  الشبكة  نظف  المرشح،  حامل  اتساخ  لتفادي 
وضع الحامل عليها؛

الرجاء االنتباه أثناء عمليات التنظيف، وهذا لتفادي سقوط - 
قطرات المياه على الميزان وعلى مكوناته الكهربائية.

تنبيه
ينبغي التداول بعناية، الحمل األقصى بقيمة 1 كجم وال تقم 

بالرفع. 




