دليل سريع
1

امأل خزان الماء:
امأل خزان الماء بمياه شرب عذبة ( 600مل بحد أقصى).

2

وصل الجهاز بالطاقة وشغل الجهاز:
قم بتوصيل قابس الطاقة بمقبس أرضي.
اضغط على زر التشغيل/اإليقاف لتشغيل الماكينة .تبدأ مصابيح ثنائية باعثة للضوء ( )LEDالخاصة
بأزرار القهوة والماء الساخن في الوميض؛ مما يشير إلى أن الماكينة تعمل على التسخين (تقريبًا  30ثانية).
ً
جاهزا لالستخدام عند إضاءة مصابيح ثنائية باعثة للضوء ( )LEDبصورة دائمة.
ويصبح الجهاز

3

تعديل ارتفاع صينية الكوب:
3أ :حرك صينية الكوب إلى أعلى أو إلى أسفل أو أخرجها ،وفقًا لحجم الكوب.
ضع كوبًا مناسبًا للمشروبات التي تريد تناولها على صينية الكوب.

4

أدخل الكبسولة:
افتح المقبض وأدخل الكبسولة.
أغلق المقبض.

5

ابدأ بصناعة المشروبات:
يرجى الضغط على زر اختيار المشروب الذي تريد أن تتناوله:
5أ :اإلسبريسو :زر اختيار مشروب اإلسبريسو.
5ب :لونجو :زر اختيار مشروب اللونجو.
5ج :مياه ساخنة :زر اختيار الماء الساخن.
تتوقف عملية اإلعداد تلقائيًا عند اكتمالها.
افتح المقبض إلخراج الكبسولة المستخدمة في حاوية النفايات.

احتياطات السالمة
اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل استخدام ماكينة القهوة الجديدة ألول مرة .احتفظ بهذه االحتياطات في مكان يمكنك العثور عليه والرجوع إليه الحقًا.
فورا من مقبس الطاقة.
•في حاالت الطوارئ :افصل القابس ً
•ال يمكن لألطفال استخدام هذا الجهاز أبدًا دون إشراف عن قرب من البالغين.
•تحقق مما إذا كان الجهد المذكور في لوحة المعايرة هو نفسه جهد التيار الكهربائي.
صل جهازك بمقابس طاقة مؤرضة فقط .االستخدام غير الصحيح للوصالت يبطل الضمان.
•و ّ
•قبل التنظيف والصيانة ،افصل القابس من المقبس الرئيسي ودع الماكينة تبرد.
•ال تغمر الماكينة أو الكابل أو قابس الطاقة في الماء أو أي سائل آخر.
•أبعِد كابل الطاقة بعيدًا عن أيدي األطفال.
•ال تترك الكابل بالقرب من األجزاء الساخنة من الماكينة ،أو مصدر الحرارة ،أو الحواف الحادة.
•ال تضع الماكينة فوق سطح ساخن أبدًا ،مثل لوح تسخين.
•ال تستخدمه على مقربة من ألسنة اللهب المكشوفة.
•ضع الماكينة على سطح مست ٍو وثابت ومقاوم للحرارة بعيدًا عن رذاذ الماء.
•في حالة حصول ضرر لسلك الطاقة ،يجب تبديل السلك من قبل الصانع ،أو من قبل مركز وكيل الصيانة المختص ،أو من قبل شخص مؤهل؛ وذلك لتجنب مخاطر استخدام
أسالك الطاقة دون المستوى المطلوب.
•هذا الجهاز غير مخصص الستخدام األشخاص (بما في ذلك األطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية ،أو ليست لديهم خبرة
ومعرفة ،ما لم يتم اإلشراف عليهم أو تُقدَّم لهم اإلرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم.
•يجب إخبار األطفال بالخطر ويجب أال يعبثوا بالجهاز.

مهم :للحصول على إرشادات التعامل والتنظيف والصيانة ،يرجى االطالع على دليل المشغل على
.www.jacobsdouweegbertsprofessional.support/singleserve
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