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1

السالمة

1.1

معلومات مھمة

يھدف دليل المستخدم ھذا إلى مساعدتك في تشغيل ھذا الجھاز بأمان وفعالية .ويقدم ھذا الدليل معلومات حول تركيب الجھاز وتشغيله وصيانته .تأكد
من قراءة وفھم ھذا الدليل قبل االستخدام.
تقع على عاتقك مسؤولية تشغيل ھذا الجھاز بما يتوافق مع جميع تعليمات وإجراءات السالمة الواردة في ھذا الدليل ومع جميع إجراءات السالمة
األخرى الموجودة في مكان عملك .وتقع على عاتق المستخدم مسؤولية التأكد من أن الجھاز تم تركيبه وضبطه وإعداده وتشغيله وخدمته وصيانته
بشكل صحيح ،وأن مثل ھذه األعمال تتم فقط بواسطة أشخاص مُدربين بشكل كامل ومناسب للقيام بمثل ھذه المھام .كما أن من مسؤولية المستخدم
التأكد من أن الجھاز يُستخدم فقط بما يتفق تمامًا مع القوانين  -واللوائح التنظيمية ،التي لھا قوة القانون  -في الوالية القضائية التي يتم فيھا تركيب
الجھاز.
تحذير
قبل محاولة استخدام ھذا الجھاز ،يتعين عليك قراءة وفھم ومعرفة جميع معلومات السالمة الواردة في ھذا الفصل .ويتعين عليك توجيه
عناية خاصة إلى جميع التحذيرات والتنبيھات في ھذا الدليل .في حالة عدم اتباعك لجميع التحذيرات واإلجراءات الواردة في ھذا
الدليل ،فقد يؤدي ھذا إلى تعرضك إلصابة بالغة أو لغيرك ،بما في ذلك الوفاة.
تحذير
إذا كانت ھناك أي تعليمات أو إجراءات للسالمة غير مفھومة بالنسبة لك ،فتجنب استخدام ھذا الجھاز .يُرجى االتصال بالمشرف
الخاص بك والترتيب معه للحصول على تدريب مناسب حول كيفية استخدام ھذا الجھاز .إن استخدام الجھاز دون فھم وعدم اتباع
جميع تعليمات وإجراءات السالمة الواردة في ھذا الدليل يمكن أن يتسبب في التعرض إلصابة بالغة لك أو لغيرك ،بما في ذلك الوفاة.
تحذير
ال تستخدم ھذا الجھاز إال بعد تلقي تدريب مناسب وكاف حول كيفية استخدامه بطريقة آمنة وفعالة .إذا كنت غير متأكد من قدرتك على
استخدام ھذا الجھاز بأمان وفعالية ،فال تقم بذلك .ال تحاول مطل ًقا إزالة أو تعديل أو إبطال أو إعاقة أي جھاز من أجھزة السالمة
الموجودة بالجھاز .ويمكن أن يتسبب العبث في أجھزة السالمة في حدوث إصابات جسدية خطيرة أو مميتة.
مالحظة
ويكون مستوى ضغط صوت الجھاز المُرجح ) (Aأقل من  70ديسيبل.

2.1

عالمات التحذير

إن عالمات السالمة مُرفقة بالجھاز لتوفير معلومات عن السالمة .وتتكرر جميع عالمات السالمة في ھذا الدليل ويتم شرحھا عادة بمزيد من
التفصيل.

1.2.1

ﺗﺻﻧﻳف ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ

عالمات السالمة ھي من األنواع المقبولة دوليًا والموضحة أدناه.
تحذير
عالمة التحذير التي تحدد أحد المخاطر.
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2.2.1

ﺗﺣذﻳر وﺗﻧﺑﻳﻪ وﻣﻼﺣظﺔ
تحذير
تحدد كلمة "تحذير" أحد المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة جسدية ،بما في ذلك الوفاة.
تنبيه
تحدد كلمة "تنبيه" أحد المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الجھاز و/أو تلف أي جھاز آخر و/أو تلوث بيئي.
مالحظة
تستخدم كلمة "مالحظة" لتسليط الضوء على المزيد من المعلومات اإلضافية.

3.1

االستخدام المقصود

يقوم الجھاز بإعداد القھوة أو الشاي .وأي استخدام آخر أو إضافي سيعتبر غير مطابق لالستخدام المقصود .ولن تتحمل الجھة المُصنعة المسؤولية
عن أي تلف نتيجة االستخدام في أي أغراض أخرى غير الموضحة أعاله أو نتيجة التشغيل الخاطئ.
تحذير
ال تستخدم المنتجات التي ال تتوافق مع لوائح المواد الغذائية المعمول بھا.
مالحظة
ً
جھازا منزليًا.
يجوز استخدام ھذا الجھاز في األغراض التجارية فقط .فھذا ليس

4.1

التعديالت
تحذير
ال تحاول إجراء أي تعديالت أو تغييرات في الجھاز دون موافقة صريحة مسبقة من شركة  .Animoحيث يمكن أن تؤدي أي
تعديالت أو تغييرات غير مصرح بھا في الجھاز إلى إصابات جسدية خطيرة ،بما في ذلك الوفاة.
تحذير
ال تحاول القيام بأي تغيير أو إزالة أو إلغاء لخصائص السالمة.
تحذير
ال تحاول إجراء أي تغييرات تنتھك اللوائح التنظيمية المحلية أو اإلقليمية أو الوطنية.
تحذير
تأكد أن المفتاح الرئيسي وزر التشغيل يسھل الوصول إليھما.
تحذير
كل ما عليك فقط ھو توصيل الوعاء )األوعية( بمقبس الطاقة الموجود على الوحدة الرأسية .تجنب توصيل أي جھاز آخر.

إن شركة  Animoدائمًا على استعداد لمناقشة تحسين قيمة أجھزتھا للمستخدمين عن طريق إدخال تعديالت أو تغييرات .يُرجى الرجوع إلى .11.1
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5.1

أجھزة السالمة

1.5.1

ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ/إﻳﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ

A

يقوم مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل )أ( بوضع الجھاز في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل .يمكن أن يظل الجھاز مشحو ًنا بعد إيقاف تشغيله .افصل
الجھاز من المقبس الكھربائي للتأكد من أنه غير مشحون تمامًا.
تحذير
إن مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل ال يطفئ جميع األجزاء الداخلية .قم دائمًا بفصل الجھاز عن الكھرباء قبل فتحه.

2.5.1

زر إﻳﻘﺎف اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم

A

يعمل زر إيقاف التشغيل )أ( على إيقاف عملية تحضير المشروب .ويظل الجھاز مشحو ًنا بعد إيقاف عملية تحضير المشروب .افصل الجھاز من
المقبس الكھربائي للتأكد من أنه غير مشحون تمامًا.
تحذير
إن زر إيقاف التشغيل ال يطفئ جميع األجزاء الداخلية .قم دائمًا بفصل الجھاز عن الكھرباء قبل فتحه.

3.5.1

اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣوﺿﻊ اﻟذراع اﻟدوار واﻟوﻋﺎء

تبدأ عملية تحضير المشروب فقط إذا كان الذراع الدوار والوعاء في الموضع الصحيح .أثناء التشغيل ،تتوقف عملية تحضير المشروب تلقائيًا إذا
تحرك الذراع الدوار أو الوعاء.
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4.5.1

ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟذراع اﻟدوار ﻟﻠﻣودﻳﻼت  CBو  CB Wاﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط

5.5.1

ﻣﺧرج ﺑﺧﺎر ﻧظﺎم اﻟﺳﺧﺎن ﻟﻣودﻳﻼت CB W

6.5.1

ﺟﻬﺎز ﺳﻼﻣﺔ درﺟﺔ اﻟﺣ اررة ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗﺣﺿﻳر ﻣﺷروب اﻟﻘﻬوة

7.5.1

ﺟﻬﺎز ﺳﻼﻣﺔ درﺟﺔ اﻟﺣ اررة ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺳﺧﺎن

8.5.1

ﻣﻔﺗﺎح ﺗﺟﺎوز ﺗﺣﻣﻳﻝ اﻟﺗﻳﺎر

9.5.1

ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌرض

يوجد بالموديالت  CBو  CB Wالتي يمكن تثبيتھا على الحائط مثبت قابل للتعديل في الجزء السفلي من الذراع الدوار .يمنع ھذا المثبت بدء عملية
تحضير المشروب عندما ال يكون الذراع الدوار في الموضع الصحيح المحدد مسب ًقا.

جميع موديالت  CB Wتحتوي على مخرج بخار موجود في الجزء العلوي من الوحدة الرأسية .يسمح مخرج البخار بخروج البخار الزائد من نظام
السخان .تجنب لمس مخرج بخار السخان أثناء تشغيل الجھاز .حيث إن مخرج بخار السخان يكون ساخ ًنا.

يقوم جھاز سالمة درجة الحرارة في نظام تحضير مشروب القھوة بإيقاف عنصر التسخين إذا كانت درجة حرارة النظام مرتفعة للغاية.

يقوم جھاز سالمة درجة الحرارة في نظام السخان بإيقاف عنصر التسخين إذا كانت درجة حرارة النظام مرتفعة للغاية.

يعمل مفتاح تجاوز تحميل التيار على عزل مصدر التيار الكھربائي الرئيسي من الجھاز في حالة تجاوز تحميل التيار.

A

تعرض الشاشة )أ( األعطال التقنية مع رموز الخطأ الخاصة بھا .كما تعرض الشاشة أيضًا معلومات إضافية للمستخدم أو تحذيرات.

6.1

احتياطات السالمة

1.6.1

اﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

•
•

•
•
•

تأكد من أن المكان المحيط بالجھاز جاف ونظيف ومضاء بشكل كاف.
يُسمح فقط لألشخاص الذين لديھم معرفة محددة وخبرة عملية بالجھاز ،السيما فيما يتعلق بالسالمة والنظافة ،بالتواجد في منطقة الخدمة حيث
يتم تحضير المشروبات.
ابتعد عن األجزاء المتحركة.
استخدم قطع غيار  Animoفقط.
استخدم منتجات  Animoالموصى بھا فقط.

2.6.1
•
•
•

أﺛﻧﺎء اﻟﺗرﻛﻳب

يجب االلتزام باللوائح المحلية واستخدام مواد وقطع غيار معتمدة.
يجب فقط تركيب الجھاز في أماكن حيث يمكن لألفراد المُدربين اإلشراف عليھا.
تجنب وضع الجھاز في منطقة درجة حرارتھا تحت الصفر.
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•
•
•
•
•
•
•

تجنب وضع الجھاز في منطقة يمكن أن يستخدم بھا مضخة مياه.
يمكن استخدام الجھاز في األماكن المفتوحة إذا تحققت جميع شروط السالمة المحددة في القسم رقم  1من ھذا الدليل.
ضع الجھاز بارتفاع سطح العمل على سطح ثابت ومستو.
قم بتوصيل الجھاز بمقبس كھربائي مؤرض.
تأكد من عدم تسريب الجھاز.
تحقق ما إذا كانت التفاصيل الموجودة على لوحة النوع متطابقة مع الدولة.
استخدم دائمًا مجموعة الخراطيم الجديدة الواردة مع الجھاز .تجنب استخدام مجموعات الخراطيم القديمة أو أي مجموعات خراطيم أخرى.

3.6.1

أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻌﺎدي

4.6.1

أﺛﻧﺎء أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

افحص الجھاز للبحث عن موجود أي تلف به قبل االستخدام.
تجنب إمالة الجھاز.
تجنب غمر الجھاز أو رشه بالماء.
تجنب استخدام أدوات حادة لتشغيل الجھاز.
حافظ على نظافة أزار التحكم في التشغيل من األوساخ والشحوم.
تجنب تسخين الوعاء باستخدام نار مباشرة أو عنصر أو جھاز تسخين خارجي.
افصل الجھاز من المقبس الكھربائي قبل تحريك الوعاء.
قم بإيقاف تشغيل الجھاز وافصل مصدر المياه عند عدم استخدام الجھاز لفترة طويلة من الوقت.

قم بإجراء أعمال صيانة دورية للجھاز.
ارتد قفازات واقية ونظارات السالمة عند إجراء أعمال الصيانة.
تجنب تنظيف الجھاز باستخدام رشاش المياه.
تجنب ترك الجھاز أثناء عملية الصيانة.
تأكد من قيام األفراد المُدربين والمختصين فقط بأعمال الصيانة.
افصل الجھاز من المقبس الكھربائي للقيام بأعمال الصيانة المتعلقة برسائل الخطأ.
قم بإزالة الترسبات بانتظام أو عند ظھور التنبيه على شاشة العرض.
تحذير
إلفراغ شحن الجھاز تمامًا ،افصله من المقبس الكھربائي.

5.6.1
•

•
•

اﻟﺗوﺻﻳﻝ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ

عند االستخدام ألول مرة ،يجب أن يقوم كھربائي مختص ومؤھل بتركيب القابس الصحيح المناسب لمنطقتك .يجب أن تزود التوصيالت بأداة
تعمل بالتيار المتبقي من  30مللي أمبير مع جميع األطوار ،بما في ذلك نقطة الصفر .يجب أيضًا أن يكون من الممكن فصل جميع التوصيالت
بسھولة )فاصل تالمس ال يقل عن  3مم(.
يجب توصيل الجھاز بمقبس طاقة مؤرض بشكل صحيح بما يتوافق مع اللوائح الوطنية المعمول بھا.
إذا أصبح كابل الطاقة مھتر ًئا أو تال ًفا بعد االستخدام:
 إذا كان كابل الطاقة في الجھاز منفصالً أو قابالً للفصل ،استخدم كابل طاقة جديد بدالً من كابل الطاقة التالف .استخدم قطع غيار Animoفقط .يُرجى الرجوع إلى 14.3.2
 إذا كان الجھاز يحتوي على كابل طاقة ثابت ،يجب استبدال الكابل التالف بواسطة شركة  Animoأو وكيل خدمة معتمد من  Animoأوشخص مؤھل على نحو مماثل.
تحذير
إلفراغ شحن الجھاز تمامًا ،افصله من المقبس الكھربائي.
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7.1

المستخدمون

1.7.1

ﻣؤﻫﻼت اﻷﻓراد

•
•

•
•
•
•
•
•

إن الجھاز مُصمم فقط لألفراد الذين يبلغون من العمر  8أعوام أو أكبر .مع مراعاة اللوائح الوطنية المعنية بالصحة والسالمة المھنية.
يمكن استخدام ھذا الجھاز بواسطة األطفال البالغين  8سنوات أو أكبر واألشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو
الذين يفتقدون إلى الخبرة ،إذا تم األشراف عليھم أو إعطائھم تعليمات حول تشغيل الجھاز بطريقة آمنة واستيعابھم للمخاطر المتضمنة.
يجب على األطفال عدم اللعب الجھاز.
يجب أال يقوم األطفال بالتنظيف والصيانة دون إشراف.
يُسمح فقط لألفراد الذين لديھم تصريح باستخدام الجھاز.
يجب على جميع األفراد القيام فقط بالعمل الذين تلقوا تدريبًا على أدائه .وينطبق ذلك على كل من أعمال الصيانة والتشغيل العادي للجھاز.
يجب أن يكون لدى جميع األفراد الذين يعملون باستخدام الجھاز حق الوصول المجاني إلى األدلة المعمول بھا.
يجب أن يكون المشغلون على دراية بجميع الحاالت التي قد تحدث حتى يتمكنوا من التصرف بسرعة وفعالية في حاالت الطوارئ.

2.7.1

اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻐذاﺋﻳﺔ

يُحضر الجھاز المشروبات لالستھالك األدمي .ولذلك يجب الحفاظ على أعلى معايير النظافة داخل منطقة التجھيز.
تنبيه
بوصفك أحد المشغلين ،يتعين عليك أن تكون قد تلقيت تدريبًا في النظافة الشخصية والصحة الغذائية من قبل صاحب العمل الخاص
بك .وإذا لم تتلق مثل ھذا التدريب ،ال تستخدم الجھاز أو تدخل منطقة التجھيز .قم بالترتيب للحصول على التدريب مع المشرف
الخاص بك أو مدير التدريب .حيث إن العمل في منطقة التجھيز دون فھم جيد للنظافة يمكن أن يؤدي إلى تلوث المشروبات.

•
•
•

8.1

اغسل يديك جي ًدا قبل دخول منطقة التجھيز.
قم بخلع ساعتك وأي حُلي أخرى قبل دخول منطقة التجھيز.
تأكد من تنظيف الجھاز بانتظام.

توجيھات

يمتثل ھذا الجھاز إلى توجيھات المفوضية األوروبية التالية:
توجيه التوافق الكھرومغناطيسي )EMC): 2014/30/EC
توجيه الجھد المنخفض2014/35/EC :
توجيه الماكينات2006/42/EC :
i/

i/

9.1

توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة )RoHS): 2011/65/EC
توجيه نفايات المعدات الكھربائية واإللكترونية )WEEE): 2012/19/EC

توجيه مالمسة األغذية1935/2004/EC :

الضمان

إن بنود الضمان التي تنطبق على ھذا الجھاز ھي جزء من الشروط العامة للتسليم.
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10.1

التخلص من الجھاز

إن استخدام الجھاز وصيانته ال يتضمن أي مخاطر بيئية .يمكن التخلص من معظم األجزاء بالطريقة العادية.
مالحظة
تأكد من التوافق مع التشريعات واللوائح والتعليمات واالحتياطات المحلية المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة.

11.1

المزيد من المساعدة والمعلومات

تلتزم شركة  Animoبتوفير أعلى مستوى من الدعم لمستخدمي ولمشغلي منتجاتھا .يُرجى االتصال بالموزع للحصول على معلومات حول
اإلعدادات وأعمال الصيانة واإلصالح غير المُدرجة في ھذه الوثيقة.

2018/07 Rev 3.0

11

AR

ComBi-line

2

الوصف

1.2

نظرة عامة

1.1.2

اﻟﻣودﻳﻼت

عادة ما تعرض الرسوم التوضيحية في ھذا الدليل أحد موديالت  .CB 2x Wتجاھل الرسوم التوضيحية والمواصفات والتعليمات التي ال تتعلق
بالموديل الخاص بك.

:A
:B
:C
:D
:E
:F
:G

D

C

B

A

H

G

F

E

موديل CB 1x L
موديل CB
موديل CB 1x R
موديل CB 2x
موديل CB 1x W L
موديل CB W
موديل CB 1x W R
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 :Hموديل CB 2x W

2.1.2

اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻷﻣﺎﻣﻳﺔ

A
J

B

C

I

D
E

H
:A
:B
:C
:D
:E
:F
:G
:H
:I
:J

G

F

الذراع الدوار
لوحة التحكم )يؤجى الرجوع إلى (5.1.2
القاعدة )فقط في الموديالت المذكور بھا " "1xأو " "2xفي اسم الموديل(
درج تنقيط مزود بشبكة
الوحدة الرأسية
صنبور مياه ساخنة )فقط في الموديالت المذكور بھا " "Wفي اسم الموديل(
مفتاح التشغيل  /إيقاف التشغيل
مقبس خاص بتسخين الوعاء
الوعاء )يُرجى الرجوع إلى (6.1.2
فتحات تعبئة إزالة الترسبات
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3.1.2

اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ

A
B

C

D
:A
:B
:C
:D

فتحة تعبئة إزالة الترسبات الخاصة بنظام تحضير مشروب القھوة
فتحة تعبئة إزالة الترسبات الخاصة بنظام السخان
أغطية أجھزة سالمة درجة الحرارة
مقبس مزود بواقي من الرذاذ )فقط في وعاء موديل (CNe
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اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺳﻔﻠﻳﺔ

4.1.2

A

B
C

D
E

:A
:B
:C
:D
:E

خرطوم تصريف نظام تحضير مشروب القھوة
خرطوم تصريف نظام السخان )موديالت  Wفقط(
لوح حماية
كابل طاقة
مصدر إمداد المياه الرئيسي
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5.1.2

ﻟوﺣﺔ اﻟﺗﺣﻛم

A1

A2

B

A4

:A
:B
:C
:D
:E
:F
:G
:H

A3

F

C

G

D

H

E

)أ ،1أ ،2أ ،3أ (4أزرار اختيار .استخدم أيضًا زر أ 2لالنتقال إلى قائمة المُشغل .يُرجى الرجوع إلى قسم 1.5.2
شاشة العرض
إيقاف العملية أو إلغاء زر االختيار
تشغيل /إيقاف تشغيل سخان المياه الساخنة
زر تشغيل /إيقاف تشغيل مقبس الطاقة الخاص بتسخين الوعاء على الناحية اليسرى
تأكيد العملية أو زر اختيار البدء
زر برنامج المؤقت
زر تشغيل /إيقاف تشغيل مقبس الطاقة الخاص بتسخين الوعاء على الناحية اليمنى
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ﺗﺟﻣﻳﻊ اﻟوﻋﺎء

6.1.2

مالحظة
قد يختلف الموديل  CN 40عن الرسوم التوضيحية والمواصفات الواردة في ھذا الدليل .في جميع الجوانب األخرى ،اتبع التعليمات
والبيانات حسبما يقتضي األمر.

L

A
B
C

H
D

I

E

F

J
:A
:B
:C
:D
:E

G

K

غطاء موزع المياه
سلة الترشيح
غطاء معزول
خالط  -قرص نقل
زجاج قياس مدمج
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:F
:G
:H
:I
:J
:K
:L

صنبور
لمبة LED
أنبوب تعبئة )لتحضير مشروب الشاي(
فلتر شاي مزود بقرص )لتحضير مشروب الشاي(
مقبض
الوعاء
مقبس كھربائي مزود بواقي من الرذاذ )(CNe

2.2

طريقة التشغيل

1.2.2

ﻧظﺎم ﺗﺣﺿﻳر ﻣﺷروب اﻟﻘﻬوة

A

B

يحدد المستخدم كمية المشروب المرغوبة على لوحة التحكم )أ( .يسخن نظام تحضير القھوة )ب( داخل الوحدة الرأسية الكمية المناسبة من المياه.

2.2.2

اﻟذراع اﻟدوار

A

يوجه الذراع الدوار )أ( المياه الساخنة من نظام تحضير القھوة إلى الجزء العلوي من غطاء الموزع.
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3.2.2

ﺧﻼط اﻟﻘﻬوة وﺳﻠﺔ اﻟﺗرﺷﻳﺢ

A

B

سلة الترشيح )أ( ،وفلتر ورقي وكمية من القھوة موضوعة مسب ًقا ثم يُضاف إليھا المياه الساخنة .ومن ثم تتدفق القھوة المصفاة عبر خالط القھوة )ب(
إلى الوعاء.

4.2.2

أﻧﺑوب ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﺎي ووﺣدة اﻟﻔﻠﺗر

A

يستقبل أنبوب تعبئة الشاي ووحدة الفلتر )أ( الماء الساخن ويمزجاه مع كمية الشاي الموضوعة مسب ًقا داخل الوعاء.
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5.2.2

اﻟوﻋﺎء

A
B
C

ً
جاھزا لالستخدام .الوعاء مزود بصنبور )ج( لصب المشروب .وعاء الموديل  CNeمزود بعنصر كھربائي
يحتفظ الوعاء )أ( بالمشروب الساخن
)ب( للحفاظ على المشروب ساخ ًنا.

6.2.2

اﻟﻘﺎﻋدة واﻟﻣﻘﺎﺑس اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ

B
A

يجب وضع الوعاء بشكل صحيح على القاعدة )أ( للتشغيل .الوعاء موديل  CNeموصل بالمقابس الكھربائية )ب( باستخدام كابل كھربائي.
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7.2.2

ﺻﻧﺑور اﻟﻣﻳﺎﻩ اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟرأﺳﻳﺔ

B

A

موديالت  CBالمذكور بھا حرف " "Wفي اسم الموديل ،مزودة بصنبور مياه ساخنة )أ( لصب المياه الساخنة من أحد السخانات اإلضافية )ب(
داخل الوحدة الرأسية.

3.2

المواصفات

1.3.2

اﺳﻣﺎء اﻟﻣودﻳﻼت وأرﻗﺎﻣﻬﺎ

i/

الوحدة

) CB 5لتر(

) CB 10لتر(

) CB 20لتر(

النوع /
الوصف

اسم الموديل /
رقم الموديل

اسم الموديل /
رقم الموديل

اسم الموديل /
رقم الموديل

CB 2x
قاعدتين

CB 2x5
1005390

CB 2x10
1005398

CB 2x20
1005406

CB 1x5L
CB 1x L
قاعدة على الناحية اليسرى 1005392

CB 1x10L
1005400

CB 1x20L
1005408

CB 1x5R
1005391

CB 1x10R
1005399

CB 1x20R
1005407

CB 1x R
قاعدة على الناحية اليمنى
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الوحدة

) CB 5لتر(

) CB 10لتر(

) CB 20لتر(

النوع /
الوصف

اسم الموديل /
رقم الموديل

اسم الموديل /
رقم الموديل

اسم الموديل /
رقم الموديل

CB
 CBيثبت على الحائط

CB 5
1005393

CB 10
1005401

CB 20
1005409

CB 2x W
قاعدتان مزودتان بسخان
وصنبور مياه ساخنة

CB 2x5W
1005394

CB 2x10W
1005402

CB 2x20W
1005410

CB 1x WL
قاعدة على الناحية
اليسرى ،مزودة بسخان
وصنبور مياه ساخنة

CB 1x5W L
1005396

CB 1x10W L
1005404

CB 1x20W L
1005412

CB 1x5W R
CB 1x WR
قاعدة على الناحية اليمنى1005395 ،
مزودة بسخان وصنبور
مياه ساخنة

CB 1x10W R
1005403

CB 1x20W R
1005411

CB 10W
1005405

CB 20W
1005413

CB W
يثبت على الحائط .مزود
بسخان وصنبور مياه
ساخنة

2.3.2

CB 5W
1005397

أﺳﻣﺎء ﻣودﻳﻼت  CBﺳﻌﺔ  40ﻟﺗر وأرﻗﺎﻣﻬﺎ

i/

وعاء سعة  40لتر

قاعدة واحدة

قاعدة على الناحية اليسرى

قاعدة على الناحية اليمنى

يثبت على الحائط

أسماء الموديالت /أرقام
الموديالت

CB 2x40
1007173

CB1x40L
1007175

CB 1x40R
1007174

CB 40
1007176
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موديالت  CBسعة  40لتر المذكور بھا حرف " "Wغير متوافرة .موديالت  CBسعة  40لتر غير مزودة بصنبور مياه ساخنة أو سخان إضافي
داخل الوحدة الرأسية .يُرجى الرجوع إلى قسم .7.2.2

3.3.2

ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣودﻳﻝ

i/

)الطول  xالعرض  xاالرتفاع(

CB 5

CB 10

CB 20

أبعاد موديل CB 2x

 700 × 470 × 815مم

 790 × 470 × 980مم

 895 × 500 × 1095مم

أبعاد موديل  CB 1x Lأو R

 700 × 470 × 505مم

 790 × 470 × 590مم

 895 × 500 × 645مم

أبعاد موديل CB

 725 × 380 × 235مم

 820 × 380 × 235مم

 920 × 380 × 235مم

أبعاد موديل CB W

 725 × 490 × 235مم

 820 × 490 × 235مم

 920 × 490 × 235مم

أبعاد موديل CB 2x W

 700 × 470 × 815مم

 790 × 470 × 980مم

 895 × 500 × 1095مم

أبعاد موديل  CB 1x W Lأو R

 700 × 470 × 505مم

 790 × 470 × 590مم

 895 × 500 × 645مم

وزن موديل  :CB 2xممتلئ  /فارغ

 56 / 45كجم

 80 / 59كجم

 118 / 79كجم

وزن موديل  CB 1x Lأو  :Rممتلئ /
فارغ

 46 / 40كجم

 62 / 51كجم

 75 / 67كجم

وزن موديل  :CBممتلئ  /فارغ

 12 / 12كجم

 16 / 15كجم

 24 / 23كجم

وزن موديل  :CB 2x Wممتلئ  /فارغ
)تقريبًا(

 65 / 49كجم

 89 / 63كجم

 116 / 83كجم

وزن موديل  CB W 1 x Lأو  :Rممتلئ  54 / 44كجم
 /فارغ )تقريبًا(

 71 / 55كجم

 84 / 71كجم

 21 / 16كجم

 25 / 19كجم

 35 / 27كجم

وزن موديل  :CB Wممتلئ  /فارغ
)تقريبًا(

4.3.2

ﻣواﺻﻔﺎت ﻣودﻳﻝ CB 40

i/

)الطول  xالعرض  xاالرتفاع(

CB 40

أبعاد موديل CB 2x

 970 × 685 × 1320مم

أبعاد موديل  CB 1x Lأو R

 970 × 685 × 810مم

أبعاد موديل CB

 985 × 345 × 235مم

أبعاد موديل CB W

غير متوفر

أبعاد موديل CB 2x W

غير متوفر

أبعاد موديل  CB 1x W Lأو R

غير متوفر

وزن موديل  :CB 2xممتلئ  /فارغ

120 / 28

وزن موديل  CB 1x Lأو  :Rممتلئ /
فارغ

73 / 24

وزن موديل  :CBممتلئ  /فارغ

23 / 20

وزن موديل  :CB 2x Wممتلئ  /فارغ
)تقريبًا(

غير متوفر

وزن موديل  CB W 1 x Lأو  :Rممتلئ غير متوفر
 /فارغ )تقريبًا(
وزن موديل  :CB Wممتلئ  /فارغ
)تقريبًا(
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5.3.2

اﻷوﻋﻳﺔ

i/

الموديل
CB 5

CB 10

CB 20

CB 40

أوعية مزودة بعنصر كھربائي

CN5e

CN10e

CN20e

CN40e

أوعية غير مزودة بعنصر كھربائي

CN5i
 5لترً ا

CN10i
 10لترً ا

CN20i
 20لترً ا

غير متوفر
 40لترً ا

الحد األقصى للمحتويات

 5.5لترً ا

 11لترً ا

 22لترً ا

 44لترً ا

التوصيل الكھربائي )وعاء موديالت
 CNeفقط(

 1نيوتن ~  1 240-220نيوتن ~  1 240-220نيوتن ~  1 240-220نيوتن ~ 240-220
فولت
فولت
فولت
فولت

المحتويات

التردد )وعاء موديالت  CNeفقط(

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

الطاقة )وعاء موديالت  CNeفقط(

 50وات

 100وات

 100وات

 150وات

6.3.2

اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ

i/

الموديل

CB 5

CB 10

CB 20

التوصيل الكھربائي

 1نيوتن ~  240-220فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

التردد

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

الطاقة

 3075وات

 6075وات

 9075وات

الموديل

CB 5W

CB 10W

CB 20W

التوصيل الكھربائي

 1نيوتن ~  240-220فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

التردد

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

الطاقة

 3375وات

 6075وات

 9075وات

الموديل

CB 1x5 L/R

CB 1x10 L/R

CB 1x20 L/R

التوصيل الكھربائي

 1نيوتن ~  240-220فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

التردد

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

الطاقة

 3125وات

 6175وات

 9175وات

الموديل

CB 1x5 WL/R

CB 1x10 WL/R

CB 1x20 WL/R

التوصيل الكھربائي

 1نيوتن ~  240-220فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

التردد

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

الطاقة

 3425وات

 6175وات

 9175وات

الموديل

CB 2x5

CB 2x10

CB 2x20

التوصيل الكھربائي

 1نيوتن ~  240-220فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

التردد

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

الطاقة

 3175وات

 6275وات

 9275وات

الموديل

CB 2x5W

CB 2x10W

CB 2x20W

التوصيل الكھربائي

 1نيوتن ~  240-220فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

التردد

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

i/

i/

i/

i/

i/
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الموديل

CB 2x5W

CB 2x10W

CB 2x20W

الطاقة

 3475وات

 6275وات

 9275وات

الموديل

CB 40

CB 1x40 L/R

CB 2x40

التوصيل الكھربائي

 3نيوتن ~  415-380فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

 3نيوتن ~  415-380فولت

التردد

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

 50-60ھرتز

الطاقة

 18075وات

 18225وات

 18375وات

7.3.2

اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ ﻟﻣودﻳﻝ CB 40

i/

i/

8.3.2

أﻧواع ﻛﺎﺑﻝ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻲ واﻷﺳﻼك

i/

نوع الكابل

A
B
C
D
E

االسم

وصف السلك

 3نيوتن ~  400فولت )كابل
خماسي األسالك(

) (Aأخضر  /أصفر  -أرضي )(E
) (Bأزرق  -محايد )(N
) (Cبني  -طور  /مشحون بالكھرباء )(L1
) (Dأسود  -طور  /مشحون بالكھرباء )(L2
) (Eرمادي  -طور  /مشحون بالكھرباء )(L3

 3نيوتن ~  400فولت )كابل رباعي ) (Aأخضر  /أصفر  -أرضي )(E
األسالك(

A
B
C
D

) (Bبني  -طور  /مشحون بالكھرباء )(L1
) (Cأسود  -طور  /مشحون بالكھرباء )(L2
) (Dرمادي  -طور  /مشحون بالكھرباء )(L3

 1نيوتن ~  230فولت )كابل ثالثي ) (Aأخضر  /أصفر  -أرضي )(E
األسالك(

A

) (Bبني  -طور  /مشحون بالكھرباء )(L

B

) (Cأزرق  -محايد )(N

C
9.3.2

اﻟﺳﻌﺔ  -اﻟﻘﻬوة

i/

البند

الوحدة الرأسية
CB 5

مدة تحضير مشروب )مدة تحديد كمية المياه(  5دقائق  10 /لترات
تقريبًا
 30لترً ا
السعة في الساعة )كمية الماء(

CB 10

CB 20

 10دقائق  10 /لترات  14دقيقة  20 /لترً ا
تقريبًا
تقريبًا
 90لترً ا
 60لترً ا

CB 40
 14دقيقة  40 /لترً ا
تقريبًا
 180لترً ا

مخزون احتياطي 1 x L/R

 10لترً ا
 5لترً ا

 20لترً ا

 40لترً ا

 10لترً ا

 20لترً ا

 80لترً ا
 40لترً ا

فلتر ورقي

بقطر 317 / 101

بقطر 457 / 152

بقطر 533 / 203

بقطر 635 / 280

مخزون احتياطي .. x 2

2018/07 Rev 3.0
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اﻟﺳﻌﺔ  -ﻣﻳﺎﻩ ﺳﺎﺧﻧﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣودﻳﻼت اﻟﻣذﻛور ﺑﻬﺎ ﺣرف " "Wﻓﻲ اﺳم اﻟﻣودﻳﻝ

10.3.2
i/

الوصف

البند
سعة السخان )تقريبًا(

CB 5W
 4.2لترً ا

CB 10W
 5.6لترً ا

CB 20W
 5.6لترً ا

مياه المخزون االحتياطي )تقريبًا(

 2.6لترً ا

 4.1لترً ا

 4.1لترً ا

مدة تسخين السخان ) 96-15درجة مئوية
تقريبًا(

 9دقائق

 9دقائق

 9دقائق

مدة االسترجاع بعد الحد األقصى للتصريف
)تقريبًا(

 6دقائق

 6دقائق

 6دقائق

درجة حرارة السخان )تقريبًا(

 90درجة مئوية

 90درجة مئوية

 90درجة مئوية

ﻧظﺎم اﻟﻣﻳﺎﻩ

11.3.2
i/

عسر الماء

بحد أدنى ) 5°dHبحد أدنى  9°fHو  0.9مليمول/لتر(

قدرة الماء على توصيل التيار الكھربائي

أكبر من أو تعادل  15ميكرو سيمنز/سم

توصيل المياه

إطار خارجي  3/4بوصة

الحد األدنى لضغط الماء

 0.2ميجا باسكال ) 2بار(

الحد األقصى لضغط الماء

 1ميجا باسكال ) 10بار(

ضغط التدفق

 5لترات  /دقيقة

وصلة التدفق الزائد

أنبوب قطره  25مم

12.3.2

اﻟظروف اﻟﻣﺣﻳطﺔ

i/

درجة الحرارة

درجة حرارة أكبر من صفر وأقل من  40درجة مئوية

الرطوبة النسبية

80%

13.3.2

ﻟوﺣﺔ اﻟﻧوع

D
E
F
G

:A
:B
:C
:D
:E

A
XXXXXXXX
Water pressure

S/N

P/N

............
................
............MPA
...~.......V ..........Hz .........W

B
C

Made in The Netherlands
Dr. A.F. Philipsweg 47 • NL-9403 AD Assen • www.animo.eu

رقم الموديل
رقم السلعة
جھد التيار ]فولت[
رقم الجھاز
ضغط الماء ]ميجا باسكال[
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 :Fالطاقة ]وات[
 :Gالتردد ]ھرتز[

14.3.2

اﻷﺟزاء اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻘﺎت

اطلب ھذه العناصر من الموزع.
i/

البند

الوصف
مزيل ترسبات القھوة
مزيل الرواسب
فلتر مزدوج

خالط قھوة

فالتر ورقية لسلة الترشيح

فلتر شاي مزود بقرص

أنبوب تعبئة

ذراع دوار على شكل حرف S

رقم الجزء
صندوق ) 100كيس بوزن  10جرام للكيس(

49009

علبة بوزن  1كجم

00008

صندوق ) 48كيسًا بوزن  50جرام للكيس(

49007

علبة بوزن  1كجم

00009

وعاء CN5

1006095

وعاء CN10

1006096

وعاء CN20

1006097

وعاء CN40

95008

وعاء CN5

56004

وعاء CN10

96001

وعاء CN20

56010

وعاء CN40

96006

 - 317 / 101وعاء CN5

01115

 - 457 / 152وعاء CN10

01116

 - 533 / 203وعاء CN20

01117

 - 635 / 280وعاء CN40

01131

وعاء CN5

57003

وعاء CN10

57005

وعاء CN20

57011

وعاء CN40

57007

وعاء CN5

17018

وعاء CN10

17019

وعاء CN20

17020

وعاء CN40

17004

مزود بوصلة ضغط تستخدم مع صنبور
 ComBi-lineالذي يتميز بعدم التنقيط

99497

أنبوب الوعاء

2018/07 Rev 3.0
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البند

4.2

شاشة العرض

1.4.2

ﻣﺧطط ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌرض

الوصف

رقم الجزء

فرشاة زجاج القياس

08094

قمع إزالة الترسبات

99740

كابل  +قابس  1.5متر

03072

كابل  +قابس  0.6متر

03071

A
B

 :Aيمكن أن يظھر أحد الخيارات )أ( في أي زاوية من زوايا الشاشة .يطابق كل خيار زرً ا من  4أزرار االختيار الموجودة على لوحة التحكم.
 :Bتوفر الرموز والنصوص المعروضة في المنطقة الرئيسية )ب( من الشاشة معلومات الحالة وأوامر لبدء العملية أو تأكيدھا أو إلغائھا.
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5.2

تھيئة نظام المُشغل

1.5.2

اﻟﻣﺷﻐﻝ
ﺗﺻﻔﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ ُ
مالحظة
للوصول إلى قائمة المُشغل:
 .1إذا تم تشغيل الجھاز ثم إيقاف تشغيله .استخدم مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل .يُرجى الرجوع إلى قسم 1.5.1
 .2تشغيل الجھاز.
 .3عندما ترى شاشة "البداية" اضغط على زر االختيار أ 2الموجود على الجانب األيمن العلوي للوحة التحكم .يُرجى الرجوع إلى
قسم 5.1.2
مالحظة
عندما تختار عناصر إزالة الترسبات  1.1.2أو  1.1.4يظھر على شاشة العرض رمز ) QRاالستجابة السريعة( ومرجع الموقع
اإللكتروني .اتبع التعليمات الموجودة في ھذه الصفحات للقيام بإجراءات إزالة الترسبات.

i/

القائمة الرئيسية

القائمة الفرعية

الخيارات

 1.0.1العداد اليومي لنظام تحضير المشروب

يعرض كمية القھوة التي تم تحضيرھا في اليوم

 1.0العدادات
 1.0.2إعادة ضبط العداد اليومي لنظام تحضير المشروب

ال  /نعم

 1.0.3العداد اإلجمالي لنظام تحضير المشروب

يعرض إجمالي كمية القھوة التي تم تحضيرھا

 1.0.4إعادة ضبط إجمالي مشروب القھوة

ال  /نعم

 1.0.5العداد اليومي للمياه الساخنة

يعرض إجمالي كمية المياه الساخنة في اليوم

 1.0.6إعادة ضبط العداد اليومي للمياه الساخنة

ال  /نعم

 1.0.7عداد إجمالي المياه الساخنة

يعرض إجمالي كمية المياه الساخنة

 1.0.8إعادة ضبط عداد إجمالي المياه الساخنة

ال  /نعم

 1.1.1عداد نظام تحضير المشروب

عداد نظام تحضير المشروب =  1000لتر
]= افتراضي[

 1.1.2بدء إزالة ترسبات نظام تحضير المشروب

ال  /نعم إذا تم اختيار نعم ،استخدم رمز QR
)االستجابة السريعة( واتبع األوامر الظاھرة
على الشاشة

 1.1إزالة الترسبات

 1.1.3عداد المياه الساخنة

=  1000لتر ]= افتراضي[

 1.1.4بدء إزالة ترسبات سخان المياه الساخنة

ال  /نعم إذا تم اختيار نعم ،استخدم رمز QR
)االستجابة السريعة( واتبع األوامر الظاھرة
على الشاشة

 1.21اللغة

اختر

 1.2.2الوقت

ساعة  :دقيقة  -استخدم أزرار االختيار
أزرار االختيار على الناحية اليسرى مخصصة
لزيادة عدد الساعات " "+وإنقاصھا ""-
أزرار االختيار على الناحية اليمنى مخصصة
لزيادة عدد الدقائق " "+وإنقاصھا ""-

 1.2إعدادات النظام

2018/07 Rev 3.0
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القائمة الرئيسية

القائمة الفرعية

الخيارات

 1.2.3التاريخ

يوم  :شھر  :سنة  -استخدم أزرار االختيار
أزرار االختيار على الناحية اليسرى مخصصة
لزيادة عدد األيام " "+وإنقاصھا ""-
أزرار االختيار على الناحية اليمنى مخصصة
لزيادة عدد األشھر " "+وإنقاصھا ""-
]افتراضي[

 1.2.4إشارة صوتية

ال  /نعم ]افتراضي :نعم[

 1.2.5شاي و/أو قھوة

قھوة
قھوة  +شاي ]افتراضي[
شاي
لضبط الكمية بالجم/لتر) 100-0 :الخطوة (1
]افتراضي[6 :

 1.2.6كمية الشاي ]جم/لتر[
 1.2.7الصورة الخاصة

 1.2.7.1خفض مستوى الشاشة .لضبط
اإلضاءة الخلفية لشاشة العرض بالنسبة المئوية
) 80 - 10 :%الخطوة] (10 :افتراضي:
[10
 1.2.7.2وقت إعتام إضاءة الشاشة .لضبط
الوقت الذي ستعتم فيه إضاءة شاشة العرض
بالثواني] 360 - 10 :افتراضي[120 :
 1.2.7.3إزالة الشعار ال  /نعم
 1.2.7.4اختيار شعار
 1.2.8وضع توفير الطاقة )(ESM

 1.2.8.1تفعيل .إذا تم اختيار نعم ،يتم تنشيط
وضع توفير الطاقة] .افتراضي :ال[
 1.2.8.2ضبط وقت تفعيل وضع توفير
الطاقة بالدقائق) 240 - 15 :الخطوة (5
]افتراضي[15 :

 1.3إعدادات تحضير المشروب
كمية المشروب بالمليلتر)الخطوة 50 :مليلتر(

 1.3.1كمية المياه ]مليلتر[

] CB 5: 4800 - 5800افتراضي5300 :
= الكمية المطلوبة [%6 +
] CB 10: 9800 - 11800افتراضي:
 = 10800الكمية المطلوبة [%8 +
] CB 20: 20000 - 24000افتراضي:
 = 22000الكمية المطلوبة [%10 +
] CB 40: 40000 - 48000افتراضي:
 = 44000الكمية المطلوبة [%10 +
لتحديد وحدة القياس) :الكمية(

 1.3.2وحدة القياس

لتر )افتراضي(
إبريق
كوب
جالون
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القائمة الرئيسية

القائمة الفرعية

الخيارات

 1.3.3سعة الكوب ]مليلتر[  -يُرجى الرجوع إلى 2.5.2

التحديد بالمليلتر) 500 - 100 :الخطوة(1 :
]افتراضي[125 :

 1.3.4سعة اإلبريق ]مليلتر[  -يُرجى الرجوع إلى 3.5.2

التحديد بالمليلتر) 2500 - 200 :الخطوة(1 :
]افتراضي[250 :

 1.3.5زر أ1

تحديد كمية المشروب باللتر )الخطوة(0.1 :
] CB 5: 1.0 - 5.0افتراضي[1.0 :
] CB 10: 2.0 - 10.0افتراضي[2.5 :
] CB 20: 4.0 - 20.0افتراضي[5.0 :
] CB 40: 8.0 - 40.0افتراضي[10.0 :
تحديد كمية المشروب باللتر )الخطوة(0.1 :

 1.3.6زر أ2

] CB 5: 1.0 - 5.0افتراضي[3.0 :
] CB 10: 2.0 - 10.0افتراضي[5.0 :
] CB 20: 4.0 - 20.0افتراضي[10.0 :
] CB 40: 8.0 - 40.0افتراضي[20.0 :
تحديد كمية المشروب باللتر )الخطوة(0.1 :

 1.3.7زر أ3

] CB 5: 1.0 - 5.0افتراضي[4.0 :
] CB 10: 2.0 - 10.0افتراضي[7.5 :
] CB 20: 4.0 - 20.0افتراضي[15.0 :
] CB 40: 8.0 - 40.0افتراضي[30 :
تحديد كمية المشروب باللتر )الخطوة(0.1 :

 1.3.8زر أ4

] CB 5: 1.0 - 5.0افتراضي[5.0 :
] CB 10: 2.0 - 10.0افتراضي[10.0 :
] CB 20: 4.0 - 20.0افتراضي[20.0 :
] CB 40: 8.0 - 40.0افتراضي[40.0 :
ال  /نعم ]افتراضي :نعم[ إذا تم اختيار نعم،
سيعمل المقبس الصحيح الخاص بتسخين
الوعاء تلقائيًا .يتعين عليك دائمًا ضبط المقبس
يدويًا على وضع إيقاف التشغيل.

 1.3.9تسخين الوعاء تلقائيًا

 1.3.10إزالة ترسبات نظام تحضير المشروب ]لتر[  -يُرجى ضبط مؤشر إزالة الترسبات باللتر- 0 :
) 10000الخطوة] (100 :افتراضي:
الرجوع إلى 4.5.2
[1000
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 1.3.11كمية القھوة ]جم/لتر[

ضبط الكمية بالجم/لتر) 100 - 0 :الخطوة:
] (1افتراضي[50 :

 1.3.12مدة التوقف ][%

ضبط مدة توقف عملية تحضير المشروب إذا
كانت القھوة مطحونة طح ًنا ناعمًا أو المياه
ضعيفة للغاية بنسبة ) %100 - 50الخطوة:
] (5افتراضي) 100 :دون توقف([
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القائمة الرئيسية

القائمة الفرعية

الخيارات

 1.3.13كمية التعبئة األولى ]ملي/لتر[

لضبط أول كمية تعبئة بالمليلتر )الخطوة:
 (100تفيض سلة الترشيح أثناء عملية تحضير
المشروب.
تفعيل كمية التعبئة األولى فقط إذا كانت القائمة
 1.3.12مضبوطة على  %95أو أقل.
عادة ما تكون كمية التعبئة األولى نصف كمية
عملية تحضير المشروب اإلجمالية ،يرجى
الرجوع إلى الجدول.

 1.3.14مدة تقطير الفلتر

ضبط مدة تقطير الفلتر بالثواني )الخطوة(10 :
] CB 5: 0 - 900افتراضي[240 :
] CB 10: 0 - 900افتراضي[300 :
] CB 20: 0 - 900افتراضي[360 :
] CB 40: 0 - 900افتراضي[360 :

 1.3.15الترطيب المسبق )توفر لك وظيفة الترطيب المسبق تفعيل الترطيب المسبق .لتفعيل وظيفة
خيار تحضير كمية قليلة من الماء لنقع القھوة قبل عملية تحضير الترطيب المسبق  -ال  /نعم
المشروب لكي تحسن المذاق والرائحة(
لضبط كمية الترطيب المسبق بالمليلتر
)الخطوة] 550 - 50 (50 :افتراضي[250 :
لضبط طول مدة النقع بالثواني )الخطوة5 (5 :
 ] 600افتراضي .[30 :إنھا مدة زمنيةللتوقف المؤقت قبل مواصلة عملية تحضير
المشروب.
 1.3.16سعة الجالون

لضبط الكمية بالمليلتر )الخطوة- 3600 (1 :
] 3910افتراضي[3785 :

 1.4.1وحدة قياس درجة الحرارة

فھرنھايت  /درجة مئوية ]= افتراضي[

 1.4.3درجة الحرارة

لضبط درجة الحرارة بالدرجة المئوية
)الخطوة] +97.0 - 60.0 (1 :افتراضي:
 [96إن  +97.0تعني الغليان خالل 80 - 50
ثانية )حسب الموديل(

 1.4إعدادات المياه الساخنة

 1.4.4إزالة ترسبات السخان ]لتر[ يُرجى الرجوع إلى  4.5.2لضبط مؤشر إزالة الترسبات باللتر )الخطوة:
] 10000 - 0 (100افتراضي[1000 :
 1.5تحميل اإلعدادات
االفتراضية
 1.6الرقم السري

إعدادات التحميل ال  /نعم
-

أدخل الرقم السري

 1.7معلومات األجھزة والبرامج -

2.5.2

معلومات عن األجھزة والبرامج.

أزرار اﺧﺗﻳﺎر وﺣدة اﻷﻛواب

i/

الموديل

نطاق اإلعدادات  :كوب =  125مليلتر

إعدادات المصنع

الخطوة

CB 5

40 - 32 - 24 - 8

 40 - 8كوبًا

كوب واحد

CB 10

80 - 60 - 40 - 20

 80 - 16كوبًا

كوب واحد

CB 20

160 - 120 - 80 - 40

 160 - 32كوبًا

 5أكواب

CB 40

320 - 240 - 160 - 80

320 - 64

 10أكواب
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3.5.2

أزرار اﺧﺗﻳﺎر وﺣدة اﻷﺑﺎرﻳق

i/

CB 5

20 - 16 - 12 - 4

نطاق اإلعدادات  :إبريق =  250مليلتر
 20 - 4إبري ًقا

الموديل

إبريق واحد

CB 10

40 - 30 - 20 - 10

 40 - 8إبري ًقا

إبريق واحد

CB 20

80 - 60 - 40 - 20

 80 - 16إبري ًقا

إبريق واحد

CB 40

160 - 120 - 80 - 40

160 - 32

 5أباريق

4.5.2

إعدادات المصنع

الخطوة

ﺟدوﻝ ﺣﺳﺎب إﻋدادات ﻣؤﺷر إزاﻟﺔ اﻟﺗرﺳﺑﺎت

i/

نوعية المياه

عسر المياه
 °dHالدرجة
األلمانية

عسر للغاية

مؤشر إزالة الترسبات :لتر
 °Fالدرجة
الفرنسية

mmol/l
)مليمول/لتر(

mgCaCo3/l
)كربونات
الكالسيوم
مليجرام/لتر(

30 - 18

55 - 32

5.3 - 3.2

536 - 321

250

عسر

18 - 12

32 - 22

3.2 - 2.2

321 - 214

500

عسر متوسط

12 - 8

22 - 15

2.2 - 1.4

214 - 268

) 1000اإلعداد القياسي(

يسر

8-4

15 - 7

1.4 - 0.7

268 - 72

1500

يسر للغاية

4-0

7-0

0.7 - 0

72 - 0

2000
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3

النقل والتركيب

1.3

النقل

1.1.3

اﻟﻔﺣص ﺑﻌد اﻟﻧﻘﻝ

2.3

اإلعداد للنقل

•
•

تحقق من عدم وجود تلف بالجھاز.
تأكد من وجود جميع األجزاء االستھالكية والملحقات المطلوبة وأنھا بحالة جيدة .يُرجى الرجوع إلى 1.5.3

مالحظة
يقتصر ھذا اإلجراء على تحضير الجھاز للنقل بشكل مستقيم إلى موضع محلي آخر.
تنبيه
•
•

قم بإيقاف تشغيل الجھاز.
افصل الجھاز من مأخذ التيار الكھربائي الرئيسي.

تحذير
احترس من التعرض لإلصابة بحروق من السوائل الساخنة .قد تتسرب المشروبات أو المياه الساخنة من خرطوم التدفق الزائد أو
خرطوم التصريف أو الوعاء أو الصنبور الموجود على الجھاز.
1
2
3
4
5
6
7

افصل الوعاء من المقبس وأزل األسالك.
فرغ الوعاء وصنبور المياه الساخنة من جميع المحتويات.
أغلق صنبور إمداد المياه الرئيسي.
افصل خرطوم المياه الرئيسي من الصنبور.
افصل خرطوم التدفق الزائد ،إذا كان الخرطوم موصالً.
فرغ المياه من نظام تحضير مشروب القھوة .يُرجى الرجوع إلى 3.3
فرغ المياه من نظام السخان إذا كان لديك أحد موديالت  .Wيُرجى الرجوع إلى 4.3
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3.3

تفريغ نظام تحضير مشروب القھوة
تحذير
• احترس من التعرض لإلصابة بحروق من المياه الساخنة .قد تتسرب مياه ساخنة من خرطوم التصريف.
• احترس من التعرض إلصابات االنسحاق أو حدوث أضرار بالجھاز .توخى الحذر عند إمالة الجھاز.
مالحظة
ال يتوافق ھذا اإلجراء مع موديالت .CB 40

1
2
3
4
5
6

قم بإمالة الجھاز للوصول إلى خرطوم التصريف .يُرجى الرجوع إلى 4.1.2
اسحب خرطوم التصريف ).(1
اسحب الغطاء )أ( من خرطوم التصريف.
فرغ الماء في أحد األوعية .يجب أن تكون سعة الوعاء أكثر من  5لترات.
أعد وضع الغطاء على خرطوم التصريف.
أعد وضع خرطوم التصريف في مكانه.

1

2

A

4.3

تفريغ نظام السخان لموديل W
تحذير
• احترس من التعرض لإلصابة بحروق من المياه الساخنة .قد تتسرب مياه ساخنة من خرطوم التصريف.
• احترس من التعرض إلصابات االنسحاق أو حدوث أضرار بالجھاز .توخى الحذر عند إمالة الجھاز.
مالحظة
ال يتوافق ھذا اإلجراء مع موديالت .CB 40

1
2
3
4
5
6
7

استخدم الصنبور لتفريغ أكبر قدر ممكن من المياه.
قم بإمالة الجھاز للوصول إلى خرطوم التصريف .يُرجى الرجوع إلى 4.1.2
اسحب خرطوم التصريف من لوح الحماية.
اسحب الغطاء من خرطوم التصريف.
فرغ الماء في أحد األوعية .يجب أن تكون سعة الوعاء أكثر من  5لترات.
أعد وضع الغطاء على خرطوم التصريف.
أعد وضع خرطوم التصريف في لوح الحماية.

2018/07 Rev 3.0

35

AR

ComBi-line

التركيب

5.3

مالحظة
يمكن استخدام الجھاز في األماكن المفتوحة إذا تحققت جميع شروط السالمة المحددة في ھذا الدليل.
تنبيه
•
•
•
•
•

1.5.3

يجب فقط تركيب الجھاز في أماكن حيث يمكن لألفراد المُدربين اإلشراف عليھا.
استخدم نظام ترشيح مزود بمنقي مياه إذا كانت مياه الصنبور معالجة بالكلور أو شديدة العسر .يزيد ذلك من جودة المشروب
وسيضمن لك عدم القيام بإزالة الترسبات من الجھاز كثيرً ا.
تجنب وضع الجھاز في منطقة درجة حرارتھا تحت الصفر.
يجب تھوية الصنبور الذي يتم استخدامه لتوصيل خرطوم الجھاز بمصدر إمداد المياه الرئيسي.
استخدم فقط مجموعة الخراطيم المرفقة مع الجھاز.

ﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﻌﺑوة

i/

الصناديق الكرتون
والملحقات
الصندوق الكرتوني
للموديل

المحتويات

الموديالت
) CB 1x Lأو( R
) CB 1x WLأو( R

الموديالت
CB 2x
CB 2x W

الموديالت
CB
CB W

1

2

1

الجھاز )الوحدة الرأسية والقاعدة(
الذراع الدوار
درج التنقيط
سنادات التمركز

الصندوق الكرتوني لسلة
الترشيح

4

8

-

1

2

-

فلتر اصطناعي
غطاء موزع المياه
فالتر ورقية لسلة الترشيح ) 25قطعة
تقريبًا(

الصندوق الكرتوني للوعاء
وعاء CNe
وعاء CNi

1

2

-

1

2

-

-

-

-

غطاء معزول
قرص خلط  -نقل
فرشاة زجاج القياس
ورق تسمية :قھوة  /شاي  /ماء ساخن
 /فارغ
كابل الطاقة الرئيسي ) 1.5متر(
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الصناديق الكرتون
والملحقات

المحتويات

الموديالت
) CB 1x Lأو( R
) CB 1x WLأو( R

الموديالت
CB 2x
CB 2x W

الموديالت
CB
CB W

خرطوم توصيل المياه الرئيسي

1

1

1

قمع إزالة الترسبات

1

1

1

كيس مزيل ترسبات القھوة

1

1

1

كيس مزيل الترسبات

1

1

1

دليل سريع

1

1

1

دليل القابس الكھربائي

1

1

1

كابالت الطاقة الخاصة بالوعاء

1

2

0

حامل حائطي

0

0

1

الملحقات

ﺗﻔرﻳﻎ اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت

2.5.3

تنبيه
•
1
2
3
4
5
6

توخ الحرص لتفادي التسبب في تلف المحتويات .احرص على عدم إساءة استخدام المعدات والملحقات ،أو خدشھا باستخدام أداة
حادة.

قم بتفريغ المكونات والملحقات.
تأكد أن لديك مجموعة مكونات وملحقات كاملة غير تالفة.
تأكد أن الوحدة الرأسية والقاعدة مثبتين بشكل آمن.
اتصل بالموزع إذا كان أي جزء من األجزاء تال ًفا أو غير موجود.
اتصل بكھربائي متخصص لتوصيل قابس بكابل الطاقة .يُرجى الرجوع إلى .5.6.1
اتصل بمھندس الصيانة إلجراء التركيب ألول مرة وجميع التوصيالت الالزمة.

2018/07 Rev 3.0

37

AR

ComBi-line

ﺗرﻛﻳب ﻣودﻳﻼت  CBو  CB Wاﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط

3.5.3

مالحظة
إن تركيب موديالت  CBو  CB Wالتي يمكن تثبيتھا على الحائط يتطلب توافر حامل حائطي أو حامل متحرك أو حامل ثابت.
استخدم ملحقات  Animoفقط .اتصل بوكيل  Animoلطلب ھذه الملحقات .يُرجى الرجوع إلى الغالف الخلفي لھذا الدليل.
مالحظة
يجب أن يقوم مھندس صيانة بتركيب موديالت  CBأو  CB Wالتي يمكن تثبيتھا على الحائط .يجب أن يشمل التركيب ھذه العناصر:
• تثبيت الجھاز على حائط باستخدام حامل حائطي من .Animo
• تركيب حامل درج التنقيط الخاص بموديل .CB W
• تركيب قضبان التثبيت الخاصة بالحامل المتحرك من  Animoبالحائط .يُرجى الرجوع إلى 4.5.3
• تركيب دعامات التثبيت على الحامل الخاص بالوعاء.
• أو تركيب حامل ثابت.
• توصيل الكھرباء ومصدر إمداد المياه وأنبوب التدفق الزائد.
تنبيه
يجب أن تزود التوصيالت الكھربائية بأداة تعمل بالتيار المتبقي من  30مللي أمبير مع جميع األطوار ،بما في ذلك نقطة الصفر .يجب
أن تتميز التوصيالت بسھولة الفصل )فاصل تالمس ال يقل عن  3مم(.

ﺗﺛﺑﻳت اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﻣﺗﺣرك اﻟﺧﺎص ﺑﻣودﻳﻼت  CBو  CB Wاﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط

4.5.3

تنبيه
•

1

2

يجب أن يأخذ الذراع الدوار دائمًا زاوية مائلة قليالً لألسفل عندما يكون فوق غطاء الموزع الموجود على الوعاء الموضوع على
الحامل المتحرك.

تثبيت الحامل المتحرك بحيث يكون غطاء الموزع الموجود على الوعاء منخفض قليالً
وأسفل منفذ الذراع الدوار مباشرة .استخدام قضبان التثبيت )أ( على الحائط يؤدي إلى
الوضع الصحيح.
ضبط مثبت الذراع الدوار للحصول على ھذا الوضع .يُرجى الرجوع إلى 5.5.3

A

5.5.3

ﺿﺑط ﻣﺛﺑت اﻟذراع اﻟدوار ﻟﻣودﻳﻼت  CBو  CB Wاﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﺗﺛﺑﻳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط
تحذير
ضبط مثبت الذراع الدوار خاصة إذا كان الحامل المتحرك سيستخدم فقط على جانب واحد من الجھاز .يمنع مثبت الذراع الدوار
إمكانية بدء عملية تحضير المشروب عندما يكون الذراع الدوار غير موضوع فوق المكان الخاص بالحامل المتحرك.

1
2
3
4

وضع الوعاء بحيث يكون غطاء الموزع أسفل الذراع الدوار مباشرة .استخدام الحامل المتحرك .يُرجى الرجوع إلى 4.5.3
رفع الذراع الدوار عموديًا بعي ًدا عن الوحدة الرأسية.
فك المثبت من أسفل الذراع الدوار .استخدم مفتاح ربط  7مم.
ضبط موضع المثبت ليضاھي موضع المغناطيس.
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5
6
7
8

أحكم ربط المثبت .استخدم مفتاح ربط قابل للضبط.
أعد تركيب الذراع الدوار في الوحدة الرأسية.
قم بإجراء اختبار للتأكد من أن عملية تحضير المشروب يمكن أن تبدأ فقط عندما يكون الذراع الدوار فوق غطاء موزع الوعاء مباشرة .يُرجى
الرجوع إلى 8.4
إذا كان مثبت الذارع الدوار ليس في موضعه الصحيح أعد الخطوات من  2إلى .6

وﺿﻊ أﺣد ﻣودﻳﻼت  CBاﻟﻣزودة ﺑﻘﺎﻋدة

6.5.3

مالحظة
يتعلق ھذا اإلجراء فقط بعملية النقل المؤقتة للجھاز بوصفه وحدة بوفيه متنقلة .يجب أن يجري مھندس صيانة التركيب التقني
ألول مرة.
الحامل الثابت من  Animoيعد منصة مثالية لموديل  CBالمزود بقاعدة .اتصل بوكيل  Animoلطلب ھذه الملحقات
االختيارية .يُرجى الرجوع إلى الغالف الخلفي لھذا الدليل.

•
•
تنبيه
•
•
•
•
1

اختر منصة قوية للجھاز .تأكد من أن المنصة يمكنھا دعم وزن الجھاز والوعاء )األوعية( ممتلئ بالمشروب )المشروبات(.
يُرجى الرجوع إلى 3.3.2
تجنب حدوث تلف للعناصر األخرى .تأكد من أن الجھاز موضوعًا بعي ًدا عن أي شيء قد يتلفه تسرب الماء.
اختر مكا ًنا حيث يسھل الوصول إلى المرافق .تأكد من أن مصدر المياه الرئيسي ومجرى تصريف خرطوم التدفق الزائد ومأخذ
الطاقة الرئيسي جميعھا في نطاق  50سم من الموضع الذي تختاره للجھاز.
اختر مكا ًنا حيث يمكن إجراء عمليات إزالة الترسبات بسھولة .تجنب المواضع حيث قد تعيق العناصر فوق الجھاز أو أمامه
الوصول إلى فتحات تعبئة مزيل الترسبات .يُرجى الرجوع إلى 3.5

ومستو.
ضع الجھاز على سطح ثابت
ٍ

7.5.3

ﺗﺛﺑﻳت ﺳﻧﺎدات اﻟﺗﻣرﻛز

A
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1

بالنسبة لموديالت  ،Wأزل لوح الحماية )أ( من أسفل القاعدة على الناحية اليمنى .استخدم مفك براغي.

2

ثبت سنادات التمركز )أ( بالقاعدة .استخدم مسامير التثبيت )ب(.

3

بالنسبة لموديالت  ،Wأعد وضع لوح الحماية.

A

B
8.5.3

ﺗوﺻﻳﻝ اﻟﻣﻳﺎﻩ

1
2
3

وصل خرطوم المياه الرئيسي )أ( بصنبور المياه )ب(.
افتح الصنبور وتأكد من عدم وجود تسريب.
في حالة وجود تسريب ،اتصل بأحد مھندسي الصيانة.

4

عند الضرورة ،وصل خرطوم مصدر اإلمداد الرئيسي )أ(
بنظام الترشيح )ب(.
وصل نظام الترشيح بصنبور مصدر اإلمداد الرئيسي باستخدام خرطوم )ج(.

B

A

5

C

B

A
9.5.3
1
2

ﺗﺻرﻳف اﻟﻣﻳﺎﻩ

ضع خرطوم التصريف في حوض أو مصرف.
تأكد من أن المياه الزائدة سيتم تصريفھا بشكل صحيح عبر الخرطوم.
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10.5.3

ﺗرﻛﻳب درج اﻟﺗﻧﻘﻳط
مالحظة
بالنسبة لموديل  CBأو موديل  CB Wالذي يمكن تثبيته على الحائط استخدم الشرائط الجانبية المرفقة مع الموديل لربط درج التنقيط
بالحامل الحائطي.

1

ضع درج التنقيط )أ( أمام الجھاز )ب(.

A
11.5.3

اﻟﺗوﺻﻳﻝ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ
تحذير
تجنبًا للتسبب في الوفاة أو اإلصابات الخطيرة أو إحداث تلف بالجھاز .ال تستخدم كابل الطاقة الرئيسي إذا كان تال ًفا .إذا كان كابل
الطاقة الرئيسي تال ًفا ،يُرجى الرجوع إلى .5.6.1

1

وصل كابل الطاقة بمأخذ الطاقة الرئيسي.

12.5.3

ﺗرﻛﻳب اﻟوﻋﺎء
مالحظة
إذا كان لديك موديل مزود بقاعدتين ،قم بتنفيذ ھذا اإلجراء مرتين.

1
2

تحقق من أن الوعاء نظيف وجاف من الداخل.
ضع الوعاء )ب( على سنادات التمركز الموجودة على القاعدة )أ(.

B

A
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3
4
5

ضع خالط القھوة )أ( داخل الوعاء )ب(.
ضع سلة الترشيح )ج( داخل الوعاء.
ضع موزع المياه )د( على سلة الترشيح.

6

إذا كان لديك وعاء مزود بعنصر كھربائي ،وصل مقبس الطاقة الموجود في الوعاء )أ(
بمقبس الطاقة الموجود في الوحدة الرأسية )ج( .استخدم كابل الطاقة الخاص بالوعاء
)ب(.

D
C
A
B

A

C B

تحذير
تجنبًا للتسبب في اإلصابات الخطيرة أو إحداث تلف بالجھاز .ال تستخدم كابل الطاقة الخاص بالوعاء إذا كان تال ًفا .إذا كان كابل الطاقة
الخاص بالوعاء تال ًفا اتبع احتياطات السالمة الخاصة بكابالت الطاقة الرئيسية التالفة .يُرجى الرجوع إلى .5.6.1

االستخدام ألول مرة

6.3

مالحظة
•

•
•
•

عند تشغيل الجھاز للمرة األولى ،اتبع األوامر التلقائية الظاھرة على الشاشة إلدخال تفضيالت النظام الخاصة بك ،ثم اشطف
الوعاء )األوعية( ونظام تحضير مشروب القھوة ونظام السخان .بعد عملية اإلعداد ھذه ،سيعمل الجھاز تلقائيًا على وضع
التشغيل العادي.
إذا كان لم يتم استخدام الجھاز لفترة تزيد عن أسبوع ،نفذ إجراء بدء تشغيل الجھاز ،ثم اشطف نظام تحضير مشروب القھوة
واشطف نظام السخان .يُرجى الرجوع إلى األقسام  1.6.3و 2.6.3و.3.6.3
ال تضع مادة المشروب في الجھاز عند تنفيذ أي من ھذه اإلجراءات.
بينما يمأل الذراع الدوار الوعاء يظھر على شاشة العرض النص ) BREWINGتحضير المشروب( .عندما تتم العملية يُصدر
الجھاز صوت صفير لمرة واحدة .يظھر النص ) DRIPPINGتنقيط( على شاشة العرض .يظل النص على الشاشة بينما تنقي
وحدة الفلتر المياه .يشير تكرار صوت صفير قصير ثالث مرات إلى انتھاء العملية.ش
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تنبيه
أوقف العملية في أي وقت في حالة حدوث خلل أو خطأ واضح .استخدم زر إيقاف التشغيل الموجود على لوحة التحكم .اتصل بأحد
مھندسي الصيانة قبل محاولة استخدام الجھاز مرة أخرى.

1.6.3

ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﺟﻬﺎز ﻷوﻝ ﻣرة
مالحظة
اللغة اإلنجليزية ھي اللغة االفتراضية للنظام.

1
2
3

تأكد من أن جميع إجراءات التركيب قد أجريت بشكل صحيح .يُرجى الرجوع إلى 5.3
تشغيل الجھاز .يُرجى الرجوع إلى 4.4
إذا كان ھذا أول استخدام للجھاز ،اتبع األوامر الظاھرة على شاشة العرض ألجراء الخطوة  1ثم اتبع األوامر إلجراء الخطوة .2

2.6.3

ﺷطف ﻧظﺎم ﺗﺣﺿﻳر ﻣﺷروب اﻟﻘﻬوة
تحذير
احترس من التعرض لإلصابة بحروق .توخى الحذر لتجنب الرذاذ .تأكد من أن الوعاء الذي تستخدمه لتفرغ فيه المياه الساخنة ذو
مقابض مناسبة لتحمي يديك من حرارة المياه الساخنة.

1
2
3
4
5
6

تأكد من أن الجھاز قد تم تشغيله )أ(.
تأكد من أن سلة الترشيح وغطاء الموزع في الموضع الصحيح على القاعدة.
تأكد من أن الذراع الدوار في الموضع الصحيح فوق غطاء الموزع.
اضغط على زر االختيار )ب( الختيار أقل كمية من القھوة.
اضغط على زر ) OKموافق( )ج(.
انتظر حتى انتھاء عمليتي تحضير وتنقيط المشروب .سيشير إلى انتھائھما تكرار
صوت صفير قصير ثالث مرات) .يُرجى الرجوع إلى المالحظة(.

7

فرغ الوعاء )أ( .باستخدام الصنبور )ب(.

B
A

C

A
B
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8

إذا كان لديك موديل مزود بوعاءين ،ضع الذراع الدوار )أ( فوق غطاء الموزع الخاص
بالوعاء الثاني واشطف نظام تحضير مشروب القھوة مرة أخرى.

3.6.3

A

ﺷطف ﻧظﺎم اﻟﺳﺧﺎن
مالحظة
•
•
•

ال تقم بھذا اإلجراء إال مع موديالت .W
يقوم نظام السخان تلقائيًا بإعادة ملء نفسه بالمياه.
يومض زر التشغيل/إيقاف التشغيل الخاص بنظام المياه الساخنة حتى تصبح المياه جاھزة لالستخدام.

تحذير
احترس من التعرض لإلصابة بحروق .قد تم ضبط درجة حرارة المياه الساخنة في السخان عند  96درجة مئوية .تأكد من أن الوعاء
الذي تستخدمه لتفرغ فيه المياه الساخنة ذو مقابض مناسبة لتحمي يديك من حرارة المياه الساخنة.
1
2
3

تشغيل نظام السخان .اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل الخاص بنظام المياه الساخنة الموجود على لوحة التحكم .يُرجى الرجوع إلى
5 .1 .2
انتظر حتى توقف وميض زر التشغيل/إيقاف التشغيل.
فرغ على األقل لترين من المياه من نظام السخان في إبريق .استخدم الصنبور الموجود في الجھة األمامية للوحدة الرأسية.
مالحظة
صنبور الوحدة الرأسية مزود بوضعي تشغيل .ھما وضع الدفق القصير ووضع التعليق .يُرجى الرجوع إلى 9.4
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4

التشغيل

1.4

اإلعداد

1
2
3
4

2.4
1
2
3
4

إذا كان ھذا أول استخدام للجھاز ،قم باإلجراءات الخاصة باالستخدام ألول مرة .يُرجى الرجوع إلى 6.3
إذا كان لم يتم استخدام الجھاز لفترة تزيد عن أسبوع ،نفذ إجراء االستخدام ألول مرة .يُرجى الرجوع إلى 6.3
تأكد من أن الجھاز والملحقات بحالة جيدة .إذا كان الجھاز أو الملحقات في حالة سيئة ،اتصل بأحد مھندسي الصيانة.
تأكد من أن الوعاء نظيف من الداخل .يُرجى الرجوع إلى 6.2.5

إعداد الوعاء لتحضير القھوة
ضع خالط القھوة )ج( داخل الوعاء )ب(.
ضع سلة الترشيح )د( داخل الوعاء.
ضع الفلتر الورقي )ھـ( داخل سلة الترشيح.
ضع ملصق القھوة داخل حافظة الملصق )أ( الموجودة على صنبور الوعاء .افتح
الحافظة باستخدام ظفر إصبعك.

E
D
C
A
B
A

3.4
1
2
3

إعداد الوعاء لتحضير الشاي
ضع فلتر الشاي )ب( داخل الوعاء.
ضع أنبوب التعبئة )ج( على فلتر الشاي.
ضع ملصق الشاي على حافظة الملصق )أ( الموجودة على صنبور الوعاء .افتح
الحافظة باستخدام ظفر إصبعك.

C

B
A
A
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4.4
1
2

تشغيل الجھاز
استخدم مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل )أ( لتشغيل الجھاز.
تأكد من أن شاشة العرض الموجودة على لوحة التحكم )ب( تعمل.

A

5.4
1

B

إعداد نظام السخان لالستخدام
تشغيل نظام السخان .اضغط على الزر الخاص بنظام المياه الساخنة )أ( الموجود على
لوحة التحكم .يُرجى الرجوع إلى 5.1.2

A

مالحظة
•

•
•

6.4

إذا كان نظام السخان غير مستخدم لمدة زمنية معينة ،وتم تفعيل وضع توفير الطاقة ،فإن نظام السخان سيعمل على وضع توفير
الطاقة .في وضع توفير الطاقة يبرد نظام السخان ويومض زر التشغيل/إيقاف التشغيل الخاص بالمياه الساخنة .اضغط على زر
التشغيل/إيقاف التشغيل الخاص بالمياه الساخنة إلعادة تشغيل نظام السخان .لتفعيل أو إلغاء تفعيل وضع توفير الطاقة ،يُرجى
الرجوع إلى 1.5.2
عمليتا تحضير مشروب القھوة والشاي لھما أولوية على نظام السخان .يتوقف بشكل مؤقت نظام السخان تلقائيًا إذا كانت عملية
تحضير مشروب جارية.
بالنسبة لموديالت  ،CB Wيتوفر ملصق المياه الساخنة للحافظة الموجودة على صنبور الوحدة الرأسية .افتح الحافظة باستخدام
ظفر إصبعك إلدخال الملصق.

اختيار الكمية لتحضير مشروب القھوة
مالحظة
تعرض الشاشة  4كميات لتحضير المشروب مضبوطة مسب ًقا .توضح كل كمية مشروب مضبوطة مسب ًقا كمية القھوة المقترحة .يتغير
ھذا االقتراح تلقائيًا إذا غيرت كمية المشروب المضبوطة مسب ًقا.

1
2

اختر خيار القھوة المعروض على الشاشة .استخدم زر االختيار الصحيح الموجود على لوحة التحكم )أ(.
اختر كمية المشروب .باستخدام زر من أزرار االختيار الموجودة على لوحة التحكم.
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3
4

اطلع على كمية القھوة المقترحة )أ( لكمية المشروب التي اخترتھا.
عند الرغبة ،غير كمية المشروب .باستخدام أزرار االختيار )ب( الموجودة على لوحة
التحكم التي تتطابق مع النص ) +ج( أو ) -د( الموجود على الشاشة.
إذا غيرت كمية المشروب ،اطلع على االقتراح الجديد لكمية القھوة.

6

ضع كمية القھوة المقترحة )أ( في الفلتر الورقي داخل الوعاء .وزع القھوة بالتساوي في
الفلتر الورقي.
ضع غطاء الفلتر مع موزع المياه )ب( داخل سلة الترشيح.

5

B
C

+

A
D

-

B

7

B
A

7.4
1
2
3
4
5

اختيار الكمية لتحضير مشروب الشاي
اختر خيار الشاي المعروض على الشاشة .استخدم زر االختيار الصحيح الموجود على
لوحة التحكم.
اتبع الخطوات نفسھا المتبعة الختيار كمية تحضير مشروب القھوة )يُرجى الرجوع إلى
.(6.4
اطلع على كمية الشاي المقترحة.
ضع كمية الشاي المقترحة )أ( في فلتر الشاي داخل الوعاء.
ضع أنبوب التعبئة )ب( على فلتر الشاي.

B

A
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8.4

بدء عملية تحضير المشروب
مالحظة
ينطبق ھذا اإلجراء على كل من تحضير مشروب الشاي أو القھوة.
تنبيه
إذا تم تحريك الذراع الدوار بعي ًدا عن موضعه الصحيح أثناء عملية تحضير المشروب ،ستتوقف ھذه العملية تلقائيًا .وسيظھر أحد
الرموز مصحوبًا بنص على شاشة لوحة التحكم .كما يُصدر الجھاز أيضًا صور صفير قصير مرتين .إلعادة تشغيل عملية تحضير
المشروب ،أعد وضع الذراع الدوار و/أو الوعاء في موضعه الصحيح ،واضغط على زر ) OKموافق( الموجود على لوحة التحكم.
يجب أن تقوم بتنفيذ ذلك خالل  10دقائق ،أو سيتم إلغاء عملية تحضير المشروب التي اخترتھا.
تحذير
احترس من التعرض لإلصابة بحروق .ستخرج مياه ساخنة من الذراع الدوار عندما تبدأ عملية تحضير المشروب.

1
2
3
4
5

إذا كان لديك موديل مزود بقاعدة ،تأكد من أن الوعاء )أ( في موضعه الصحيح على
القاعدة )ب(.
إذا كان لديك أحد موديالت  CBأو  ،CB Wتأكد من أن الحامل المتحرك والوعاء في
موضعھما الصحيح .يُرجى الرجوع إلى 4.5.3
ضع الذراع الدوار )ج( في الموضع الصحيح فوق غطاء الموزع.
اضغط على مفتاح ) OKموافق( )د( الموجود على لوحة التحكم.
قم بالتأكيد أن الوعاء فارغ .اضغط على زر ) OKموافق(.

C
D

A

مالحظة
عندما تقوم بالتأكيد أن الوعاء فارغ ستبدأ عملية تحضير المشروب.
• سيعمل مقبس الطاقة الخاص بالوعاء تلقائيًا إذا تم تفعيل خيار Auto
) Container Heatingتسخين الوعاء تلقائيًا( الموجود في قائمة
المُشغل .يُرجى الرجوع إلى قسم 1.5.2
• يتعين عليك تشغيل مقبس الطاقة يدويًا إذا كان الخيار غير مفعل .يُرجى
الرجوع إلى قسم 5.1.2

6

انظر إلى شريط التقدم )أ( الموجود على شاشة العرض لرؤية تقدم عملية تحضير
المشروب.

2018/07 Rev 3.0

48

B

A

AR

ComBi-line

إتمام عملية تحضير مشروب القھوة

9.4

مالحظة
•

•

ثان ،يمكنك بدء عملية تحضير مشروب جديدة بينما يكمل الوعاء األول عملية
إذا كان لديك أحد موديالت  CBمزود بوعاء ٍ
تحضير المشروب .عندما تتوقف المياه عن الخروج من الذراع الدوار فوق الوعاء األول ،ضع الذراع الدوار فوق الوعاء الثاني
وابدأ عملية تحضير المشروب مرة أخرى.
يبدأ تسخين الوعاء عندما تبدأ عملية تحضير المشروب.

تحذير
• احترس من التعرض لإلصابات الحارقة عندما تحرك الذراع الدوار.
• احترس من التعرض لإلصابة بحروق نتيجة مالمسة محتويات سلة الترشيح .ستكون محتويات سلة الترشيح ساخنة عند إخراجھا
من الوعاء بعد انتھاء عملية تحضير المشروب .تأكد من أن لديك وعاء آمن وغير منفذ للماء للتخلص من محتويات سلة
الترشيح.
• احترس من التعرض لإلصابات الحارقة .يكون المشروب الساخن داخل الوعاء بعد إتمام عملية تحضير المشروب .سيخرج
المشروب الساخن من الصنبور إذا تم فتحه.
1
2
3

انتظر حتى يُصدر الجھاز صوت صفير قصير لمرة واحدة.
تحقق من أن شريط التقدم )أ( الموجود على الشاشة يوضح أنه يتم تنقيط المشروب.
بعد خمس دقائق تقريبًا ،انتظر حتى يُصدر الجھاز صوت صفير قصير ثالث مرات.

4
5
6
7
8

حرك الذراع الدوار )أ( بعي ًدا عن الوعاء )ب(.
أخرج موزع المياه )ج( من سلة الترشيح )د(.
أخرج سلة الترشيح من الوعاء.
ضع الغطاء المعزول )ھـ( على الوعاء.
تخلص من الفلتر ومحتويات الفلتر ونظف سلة الترشيح .يُرجى الرجوع إلى 7.2.5

A

C

E

A

D
B

2018/07 Rev 3.0

49

AR

ComBi-line

تقديم المشروب

10.4

مالحظة
•
•
•

يحتفظ المشروب بمتوسط درجة حرارة وھو داخل الوعاء تتراوح بين  80إلى  85درجة مئوية.
يمكن حفظ القھوة في الوعاء لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعة ونصف قبل أن تفقد نكھتھا .فرغ القھوة من الوعاء بعد ھذه المدة
الزمنية وجھز لتحضير المزيد من القھوة .يُرجى الرجوع إلى 1.4
يمكن أن يوفر صنبور الوعاء وضعي إمداد .استخدم وضع إمداد الدفق القصير لصب المشروب في األكواب والفناجين .استخدم
وضع التعليق لملء األباريق واألوعية الكبيرة.

تنبيه
أوقف تشغيل سخان الوعاء إذا كان الوعاء فار ًغا .إليقاف تشغيل السخان ،افصل كابل الطاقة من المقابس الموجودة على الوحدة
الرأسية ،أو استخدم لوحة التحكم في الجھاز.
تحذير
احترس من التعرض لإلصابات الحارقة .يكون المشروب الساخن داخل الوعاء بعد إتمام عملية تحضير المشروب .سيخرج المشروب
الساخن من الصنبور إذا تم فتحه.

1

قدم المشروب حسب الطلب .استخدم الصنبور )أ(.

2

اضغط على الصنبور برفق لتقديم المشروب من خالل دفقة قصيرة.

A
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3
4
5

اضغط على الصنبور لألسفل تمامًا لتعليق الصنبور في وضع الفتح.
عندما يصبح الوعاء فار ًغا من المشروب ،افصل كابل الطاقة من المقابس الموجودة
على الوعاء والوحدة الرأسية.
اشطف الوعاء من الداخل قبل بدء عملية تحضير مشروب أخرى .يُرجى الرجوع إلى
6 .2 .5

11.4

استخدام وظيفة المؤقت
مالحظة
يمكنك استخدام ھذه الوظيفة لتحضير مشروب القھوة أو الشاي وتفعيل نظام المياه الساخنة.
يمكن برمجة المؤقت لمدة ستة أيام مسب ًقا بحد أقصى.
يعمل عنصر التسخين الموجود في الوعاء تلقائيًا قبل خمس دقائق من الوقت المبرمج لتحضير المشروب.
ال يمكنك بدء عملية تحضير مشروب بينما يتم ضبط برنامج المؤقت.
إذا كان لديك موديل مزود بقاعدتين ،يمكنك ضبط برنامج المؤقت الموجود في أحد األوعية ،واالستمرار في استخدام عنصر التسخين
الموجود في الوعاء اآلخر.
يكون برنامج المؤقت مفعالً عندما يظھر رمز ساعة توقيت في الجزء العلوي من الشاشة.

1
2
3
4
5
6
7

قم بإعداد الوعاء لتحضير القھوة أو الشاي .يُرجى الرجوع إلى  2.4و.3.4
اضغط على زر المؤقت )أ( الموجود على لوحة التحكم.
اختر ) Containerوعاء( و/أو ) Boilerسخان( ،ثم اضغط على ) OKموافق(.
حدد اليوم ،ثم اضغط على ) OKموافق(.
حدد الوقت ،ثم اضغط على ) OKموافق(.
اختر الكمية لتحضير مشروب القھوة أو الشاي .يُرجى الرجوع إلى قسم 6.4أو.7.4
قم باإلعداد لبدء عملية تحضير المشروب .يُرجى الرجوع إلى قسم .8.4

A
تنبيه
تأكد من أن الوعاء والذراع الدوار يظال في موضعھما الصحيح بينما يتم تفعيل برنامج المؤقت .إذا تم تحريك الوعاء أو الذراع الدوار،
سيتوقف برنامج المؤقت ويظھر تحذير على شاشة العرض .صحح موضع الوعاء والذراع الدوار إلعادة تشغيل برنامج المؤقت.
يُرجى الرجوع إلى قسم 8.4
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12.4

إتمام عملية تحضير مشروب الشاي
تنبيه
ال تترك فلتر الشاي في الوعاء لمدة تزيد عن  15دقيقة بعد إتمام عملية تحضير المشروب .إذا ُترك فلتر الشاي في الوعاء لمدة طويلة،
يفقد الشاي نكھته.

1
2
3

اتبع الخطوات نفسھا المتبعة إلتمام عملية تحضير مشروب القھوة .يُرجى الرجوع إلى
.9 .4
أخرج أنبوب التعبئة )أ( وفلتر الشاي )ب( من الوعاء )ج( بعد  4دقائق على األقل من
توقف عملية التنقيط.
قدم المشروب .يُرجى الرجوع إلى 9.4

A
B

C
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5

الصيانة

1.5

مواد التنظيف والتعقيم
تنبيه
استخدم منتجات التنظيف من  Animoفقط أينما يتم ذكرھا.
• ال تغمر الوعاء من النوع  CNeفي الماء.
تحذير
تجنب اإلصابة بالحروق الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية وإصابات العين .استخدم قفازات سالمة ونظارة واقية عند استخدام مواد
التنظيف.

i/

استخدام ھذه المنتجات أينما يتم ذكرھا

مالحظات

مزيل ترسبات القھوة من Animo

يُرجى الرجوع إلى 14.3.2

مزيل الترسبات من Animo

يُرجى الرجوع إلى 14.3.2

2.5

التنظيف

1.2.5

اﻟﺗﻧظﻳف اﻟﻳوﻣﻲ

i/

الجزء بالجھاز

إمكانية التنظيف في غسالة األطباق

راجع

الوعاء الداخلي

ال

6 .2 .5

تنظيف سلة الترشيح

نعم

7 .2 .5

تنظيف غطاء الفلتر المزود بموزع مياه

نعم

8 .2 .5

تنظيف الخالط

ال

9 .2 .5

تنظيف درج التنقيط

ال

10.2.5

تنظيف السطح الخارجي

ال

11.2.5

إمكانية التنظيف في غسالة األطباق

راجع

2.2.5

اﻟﺗﻧظﻳف اﻷﺳﺑوﻋﻲ

i/

الجزء بالجھاز
إزالة ترسبات القھوة من الوعاء الداخلي

ال

12.2.5

إزالة ترسبات القھوة من األجزاء األخرى

ال

13.2.5

3.2.5

إزاﻟﺔ اﻟﺗرﺳﺑﺎت
تنبيه
أزل ترسبات الجھاز في أسرع وقت ممكن بعدما يظھر رمز مؤشر إزالة الترسبات على شاشة عرض الجھاز.

i/

الجزء بالجھاز

الجدول الزمني

راجع

نظام تحضير مشروب القھوة

عندما يطلب الجھاز إجراء ذلك

2 .3 .5

نظام السخان

عندما يطلب الجھاز إجراء ذلك

6 .3 .5
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4.2.5

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗﻧظﻳف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز
تنبيه
ال تغمر الجھاز أو تقم برشه بالماء.

1
2

نظف السطح الخارجي للجھاز باستخدام قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة مبللة بمياه دافئة ومنظف.
جفف الجھاز بقطعة قماش جافة ناعمة.

5.2.5

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺗﻧظﻳف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷوﻋﻳﺔ
مالحظة
يمكن أن يُغمر الوعاء من النوع  CNiفي الماء.
• حسب االقتضاء ،قم بزيادة كميات وأحجام مواد التنظيف لتنظيف موديل .CN 40
تنبيه
ال تضع الوعاء من النوع  CNeفي غسالة أطباق أو حوض.
ال تترك الغطاء على الوعاء بعد التنظيف .وضع الغطاء بحيث يكون مفتوحً ا جزئيًا حتى يتدفق الھواء إلى داخل الوعاء .يقي تدفق
الھواء الوعاء من التقادم.
أترك قرابة كوبين من المياه النظيفة في الوعاء بعد التنظيف .يحافظ الماء على السدادات المطاطية الموجودة داخل الوعاء بحالة جيدة.
تحذير
تجنب اإلصابة بالحروق الناجمة عن المياه الساخنة .يُرجى ارتداء قفازات واستخدام وعاء آمن للتنظيف والشطف وتفريغ المياه
الساخنة به.

1
2

افصل كابل الطاقة من الوعاء )األوعية( عند تنظيف وعاء )أوعية( .CNe
أغلق الواقي من الرذاذ )أ(.

A

6.2.5
1
2
3
4

ﺷطف اﻟوﻋﺎء اﻟداﺧﻠﻲ

فرغ محتويات الوعاء .استخدم الصنبور.
أزل جميع الملحقات من داخل الوعاء.
اشطف الوعاء الداخلي بالماء الساخن.
إذا لزم األمر ،أزل ترسبات المشروبات من الوعاء الداخلي .يُرجى الرجوع إلى 12.2.5
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7.2.5

ﺗﻧظﻳف ﺳﻠﺔ اﻟﺗرﺷﻳﺢ
مالحظة
يمكنك تنظيف سلة الترشيح في غسالة األطباق.

1
2
3

اغسل سلة الترشيح بمياه دافئة ومنظف.
اشطف سلة الترشيح بمياه نظيفة.
جفف سلة الترشيح بقطعة قماش ناعمة.

8.2.5

ﺗﻧظﻳف ﻏطﺎء اﻟﻔﻠﺗر اﻟﻣزود ﺑﻣوزع ﻣﻳﺎﻩ
مالحظة
يمكنك تنظيف غطاء الفلتر المزود بموزع مياه في غسالة األطباق.

1
2

اغسل الغطاء بمياه دافئة ومنظف.
اشطف الغطاء بماء نظيف وجففه.

9.2.5

ﺗﻧظﻳف اﻟﺧﻼط

10.2.5

ﺗﻧظﻳف درج اﻟﺗﻧﻘﻳط

11.2.5

ﺗﻧظﻳف اﻟﺳطﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻲ

1
2

1
2

اغسل الخالط بمياه دافئة ومنظف.
اشطف الخالط بماء نظيف وجففه.

اغسل درج التنقيط بمياه دافئة ومنظف.
اشطف درج التنقيط بماء نظيف وجففه.

تنبيه
ال تستخدم مواد تنظيف كاشطة لتنظيف السطح الخارجي للجھاز أو الوعاء )األوعية(.
1
2

نظف السطح الخارجي للجھاز والوعاء )األوعية( بقطعة قماش مبللة ناعمة.
جفف السطح الخارجي للجھاز والوعاء )األوعية(.

12.2.5

إزاﻟﺔ ﺗرﺳﺑﺎت اﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻣن اﻟوﻋﺎء اﻟداﺧﻠﻲ
مالحظة
يتم أيضًا استخدام ھذا اإلجراء إلزالة بقع الشاي.
يتطلب ھذا اإلجراء استخدام كيس من مزيل ترسبات القھوة .يُرجى الرجوع إلى 14.3.2
تنبيه
ال تغمر الوعاء في الماء أثناء تنفيذ ھذا اإلجراء.

1
2
3
4
5
6

فرغ الوعاء .استخدم الصنبور.
أزل ملحقات تحضير المشروب من الوعاء.
قم بملء نصف الوعاء بالماء الدافئ.
ضع كيسًا من مزيل ترسبات القھوة في الماء.
حرك الماء باستخدام ملعقة إلذابة مزيل الترسبات.
انتظر من  15إلى  30دقيقة تقريبًا ،ثم فرغ الوعاء .استخدم الصنبور.
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8

اشطف الوعاء من الداخل بماء ساخن نظيف عدة مرات .استخدم الصنبور لتفريغ الوعاء في كل مرة تقوم فيھا بشطفه.
جفف الوعاء من الداخل.

13.2.5

إزاﻟﺔ ﺗرﺳﺑﺎت اﻟﻣﺷروﺑﺎت ﻣن اﻷﺟزاء اﻷﺧرى
مالحظة
يتم أيضًا استخدام ھذا اإلجراء إلزالة بقع الشاي.
مالحظة
يتطلب تنفيذ ھذا اإلجراء استخدام دلو سعة  5لترات على األقل.
يتطلب ھذا اإلجراء استخدام كيس من مزيل ترسبات القھوة .يُرجى الرجوع إلى 14.3.2

1
2
3
4
5
6
7

امزج في الدلو  5لترات من الماء الدافئ مع كيس من مزيل ترسبات القھوة.
ضع األجزاء التي تحتاج إلى تنظيف في الماء.
انتظر من  15إلى  30دقيقة تقريبًا ،ثم أخرج األجزاء من الدلو.
تخلص من الماء بحرص.
اشطف األجزاء بماء ساخن نظيف .قم بذلك عدة مرات.
كرر الخطوات من  1إلى  5إذا كانت ترسبات القھوة ال تزال على األجزاء.
جفف األجزاء.

14.2.5
1
2
3
4
5

ﺗﻧظﻳف اﻟﺻﻧﺑور اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ اﻟوﻋﺎء

تأكد من أن الوعاء فارغ وأن كابل الطاقة غير موصل بالكھرباء.
فك الجزء العلوي من الصنبور )أ( .أدر الجزء العلوي للصنبور عكس عقارب الساعة.
أزل مانع التسرب السيليكون )ب( من الجزء العلوي للصنبور.
قم بتنفيذ إجراء إزالة ترسبات المشروبات من األجزاء األخرى لتنظيف الجزء العلوي
للصنبور ومانع التسرب .يُرجى الرجوع إلى 13.2.5
أعد تركيب مانع التسرب السيليكون والجزء العلوي للصنبور في الوعاء .وذلك بتكرار
الخطوة  3و 2بترتيب عكسي.

A

B
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15.2.5

ﺗﻧظﻳف زﺟﺎج اﻟﻘﻳﺎس
مالحظة
ال يتوافق ھذا اإلجراء مع موديالت .CB 40
• مالحظة
تحتاج إلى ھذه العناصر لتنفيذ ھذا اإلجراء.
• فرشاة تنظيف زجاج القياس .يُرجى الرجوع إلى 14.3.2
• قطعة قماش جافة ناعمة.
تحذير
تعامل بحرص مع زجاج القياس .إن زجاج القياس رقيق .استخدم قطعة قماش جافة لإلمساك بزجاج القياس بأمان وتجنب اإلصابة
الناجمة عن الزجاج المكسور في حالة تحطم زجاج القياس.

1
2
3
4
5
6
7
8

تأكد من أن الوعاء فارغ وأن كابل الطاقة غير موصل بالكھرباء.
أزل السدادة المطاطية )أ( من الجزء العلوي لغطاء زجاج القياس )ب(.
أزل غطاء زجاج القياس .اسحب غطاء زجاج القياس ألعلى بشكل عمودي من أعلى
الجھة الجانبية للواقي )ج(.
أزل زجاج القياس بحرص )د( من الفتحة الموجودة في الجھة الجانبية للواقي .اسحب
زجاج القياس ألعلى بشكل عمودي بعي ًدا عن الجھة الجانبية للواقي.
نظف زجاج القياس بحرص .استخدم فرشاة تنظيف زجاج القياس.
رطب طرفي زجاج القياس.
أعد وضع زجاج القياس المبلل في الواقي الجانبي .كرر الخطوة  4على نحو عكسي.
أعد وضع غطاء زجاج القياس والسدادة المطاطية .وذلك بتكرار الخطوة  2و 3على
نحو عكسي.

3.5

إزالة الترسبات من الجھاز

1.3.5

اﻹﻋداد ﻹ زاﻟﺔ اﻟﺗرﺳﺑﺎت ﻣن ﻧظﺎم ﺗﺣﺿﻳر ﻣﺷروب اﻟﻘﻬوة

A
B
C
D

مالحظة
تحتاج إلى كيسين ) 100جرام( على األقل من مزيل الترسبات للقيام بھذا اإلجراء .يُرجى الرجوع إلى 14.3.2
• مالحظة
تحتاج إلى ھذه العناصر لتنفيذ ھذا اإلجراء.
• لتران من الماء بدرجة حرارة تتراوح بين  60إلى  70درجة مئوية على األقل.
• دورقان للقياس .يجب أن تكون سعة كل دورق لترين على األقل .ويجب أيضًا أن يكون دورقي القياس مالئمين للمساحة الفارغة
الموجودة بين الذراع الدوار والقاعدة.
• قمع .يُرجى الرجوع إلى 1.5.3
• ملعقة.
تنبيه
قم بإزالة الترسبات من نظام تحضير مشروب القھوة فورً ا بعد ظھور التنبيه على شاشة العرض .وسوف يعمل ذلك على تفادي تكاليف
أعمال اإلصالح وفقدان الضمان.
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تحذير
تجنب اإلصابة بالحروق الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية وإصابات العين .استخدم قفازات السالمة ومريلة بالستيك ونظارات
واقية عند استخدام مزيل الترسبات.
اقرأ التحذيرات واإلرشادات الموجودة على كيس مزيل الترسبات.
تحذير
تجنب التعرض لإلصابات الحارقة .يُستخدم الماء الساخن لتنفيذ إجراء إزالة الترسبات.
1
2
3
4
5
6

اشطف نظام تحضير مشروب القھوة بالماء .قم بتحضير أقل كمية من المشروب
لتسخين النظام .استخدم المياه فقط .يُرجى الرجوع إلى 2.6.3
اخلط المياه مع مزيل الترسبات في دورق .استخدم الملعقة لتقليب المحلول.
قم بإزالة الغطاء )أ( من فتحة تعبئة إزالة الترسبات الموجودة ناحية اليسار في الجزء
العلوي من الوحدة الرأسية )ب((1) .
ضع القمع )ج( داخل الفتحة .ادفع القمع لألسفل داخل الفتحة بقدر اإلمكان(2) .
قم بإزالة الغطاء وسلة الترشيح من الوعاء.
ضع الذراع الدوار في مكانه الصحيح فوق الوعاء.

C
2
A

1

B
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2.3.5

إزاﻟﺔ اﻟﺗرﺳﺑﺎت ﻣن ﻧظﺎم ﺗﺣﺿﻳر ﻣﺷروب اﻟﻘﻬوة
تحذير
تجنب حدوث تلوث كيميائي .ستصبح جميع مستلزمات التنظيف المُستخدمة في ھذا اإلجراء ملوثة بمحلول إزالة الترسبات .بعد
االنتھاء من ھذا اإلجراء ،تأكد من شطف وتنظيف جميع مستلزمات التنظيف ،بما في ذلك القمع والدوارق والملعقة وأي أدوات أخرى
أو أي مستلزمات حماية قد المست محلول إزالة الترسبات .كن حذرً ا في التعامل مع ھذه المستلزمات حتى يتم تنظيفھا.
تحذير
ال يمكن إيقاف برنامج إزالة الترسبات عن العمل بعد سكب محلول إزالة الترسبات داخل الجھاز .في حالة الطوارئ ،استخدم زر
إيقاف التشغيل الموجود على لوحة التحكم .وسيتوقف البرنامج .ومع ذلك ،يجب االنتھاء من برنامج إزالة الترسبات ،بما في ذلك
الشطف ،قبل إمكانية استخدام الجھاز مرة أخرى.
تحذير
تجنب اإلصابة بالحروق الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية .تخلص من محلول إزالة الترسبات المُستخدم بطريقة آمنة في مجرى
الصرف أو وعاء مناسب.
مالحظة
إن األوامر التي تظھر على شاشة قائمة المُشغل ترشدك خالل تنفيذ إجراء إزالة الترسبات.

1
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3.3.5
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Ltr
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6

تأكد من قيامك بجميع التحضيرات المطلوبة .يُرجى الرجوع إلى 1.3.5
ادخل إلى قائمة المُشغل وتنقل بھا ثم اختر برنامج إزالة الترسبات المناسب .يُرجى
الرجوع إلى .1.5.2
ضع دور ًقا فار ًغا داخل الوعاء.
ثم اسكب محلول إزالة الترسبات ببطء من دورق القياس داخل القمع.
اجمع المحلول في الدورق عند خروجه من الذراع الدوار(1) .
كرر الخطوتين  4و 5حتى يخرج المحلول من الذراع الدوار دون وجود أي رغوة .في
كل مرة ،أعد استخدام المحلول الذي تجمعه من الذراع الدوار ).(2
قم بإزالة القمع ثم أعد الغطاء إلى مكانه مرة أخرى على فتحة إزالة الترسبات.

2
1

ﺷطف ﻧظﺎم ﺗﺣﺿﻳر ﻣﺷروب اﻟﻘﻬوة
مالحظة
قم بھذا اإلجراء مباشرة بعد إزالة الترسبات من نظام تحضير مشروب القھوة .يُرجى الرجوع إلى 2.3.5
إن األوامر التي تظھر على شاشة قائمة المُشغل ترشدك خالل تنفيذ إجراء الشطف.
استمر في القيام بھذا اإلجراء من نفس برنامج إزالة الترسبات الذي استخدمته إلزالة الترسبات من نظام تحضير مشروب القھوة.
• عند االنتھاء من ھذا اإلجراء ،يُعاد ضبط عداد التدفق تلقائيًا من أجل إجراء إزالة الترسبات المقبل.
تحذير
تجنب حدوث تلوث كيميائي .تخلص من الماء المتدفق المُستخدم في ھذا اإلجراء بطريقة آمنة في مجرى الصرف أو وعاء مناسب.

1
2

اضغط على زر ) OKموافق( الموجود على لوحة التحكم للتأكيد على أنك جاھز لشطف نظام تحضير مشروب القھوة.
ضع سلة الترشيح وغطاء الموزع في الوعاء.
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3
4
5
6
7

اضغط على زر ) OKموافق( مرة أخرى .سوف ينتقل لتران من الماء الساخن عبر نظام تحضير مشروب القھوة وداخل غطاء الموزع
الخاص بالوعاء.
استمع إلى صوت صفير ثالث مرات وانظر إلى الشاشة لرؤية إشارة انتھاء دورة الشطف.
فرغ الوعاء .استخدم الصنبور.
كرر الخطوات  3و 4و 5مرتين .سوف يكتمل برنامج إزالة الترسبات بعد  3دورات شطف.
ً
جاھزا
اضغط على زر إيقاف التشغيل ) (Xالموجود على لوحة التحكم مرتين للرجوع إلى الشاشة الرئيسية لشاشة العرض .أصبح الجھاز
لالستخدام.

4.3.5

اﻹﻋداد ﻹ زاﻟﺔ اﻟﺗرﺳﺑﺎت ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺳﺧﺎن
مالحظة
ال يتوافق ھذا اإلجراء مع موديالت .CB 40
• مالحظة
تحتاج إلى ھذه العناصر لتنفيذ ھذا اإلجراء.
• على األقل كيسين من مزيل الترسبات ) 100جرام( .يُرجى الرجوع إلى 14.3.2
• لتر من الماء بدرجة حرارة تتراوح بين  60إلى  70درجة مئوية على األقل.
• دورق قياس بسعة لترين على األقل.
• دورق كبير أو دلو.
• قمع .يُرجى الرجوع إلى 1.5.3
• ملعقة.
تنبيه
تجنب تكاليف أعمال اإلصالح وفقدان الضمان .قم بإزالة الترسبات من نظام السخان على الفور عند تنبيھك بذلك من خالل شاشة
العرض.
تحذير
تجنب اإلصابة بالحروق الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية وإصابات العين .استخدم قفازات السالمة ومريلة بالستيك ونظارات
واقية عند استخدام مزيل الترسبات.
اقرأ التحذيرات واإلرشادات الموجودة على كيس مزيل الترسبات.
تحذير
تجنب التعرض لإلصابات الحارقة .يجب أن يتم تفريغ نظام المياه الساخنة تمامًا عدة مرات أثناء تنفيذ إجراءات إزالة الترسبات .إن
الماء ساخن.

1
2
3
4
5
6
7

اخلط المياه مع مزيل الترسبات في الدورق .استخدم الملعقة لتقليب المحلول.
ادخل إلى قائمة المُشغل الموجودة على شاشة العرض وتنقل بھا ثم اختر برنامج إزالة
الترسبات الصحيح .يُرجى الرجوع إلى 1.5.2
اضغط على زر ) OKموافق( الموجود على لوحة التحكم لبدء دورة تفريغ السخان من
برنامج إزالة الترسبات.
قم بإفراغ نظام السخان تمامًا في دورق كبير أو دلو .استخدم صنبور السخان ،ثم
استخدم صنبور خرطوم التصريف.
اضغط على زر ) OKموافق( .في حالة إصدار الجھاز لصوت صفير مزدوج ،كرر
الخطوة .5
قم بإزالة الغطاء )أ( من فتحة تعبئة إزالة الترسبات الموجودة ناحية اليمين في الجزء
العلوي من الوحدة الرأسية )ب((1) .
ضع القمع )ج( داخل الفتحة .ادفع القمع لألسفل داخل الفتحة بقدر اإلمكان(2).
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5.3.5

ﺷطف ﻧظﺎم اﻟﺳﺧﺎن
مالحظة
قم بھذا اإلجراء مباشرة بعد إزالة الترسبات من نظام السخان .يُرجى الرجوع إلى 6.3.5
إن األوامر التي تظھر على شاشة قائمة المُشغل ترشدك خالل تنفيذ إجراء الشطف.
استمر في القيام بھذا اإلجراء من نفس برنامج إزالة الترسبات الذي استخدمته إلزالة الترسبات من نظام السخان.
• عند االنتھاء من ھذا اإلجراء ،يُعاد ضبط عداد التدفق تلقائيًا من أجل إجراء إزالة الترسبات المقبل.
تحذير
تجنب حدوث تلوث كيميائي .ستصبح جميع مستلزمات التنظيف المُستخدمة إلزالة الترسبات من نظام السخان والمستخدمة لشطفه
ملوثة بمحلول إزالة الترسبات .بعد االنتھاء من ھذا اإلجراء ،تأكد من شطف وتنظيف جميع مستلزمات التنظيف ،بما في ذلك القمع
والدورق والملعقة وأي أدوات أخرى أو أي مستلزمات حماية قد تلوثت بمحلول إزالة الترسبات .كن حذرً ا في التعامل مع ھذه
المستلزمات حتى يتم تنظيفھا.

1
2
3
4
5
6
7

اضغط على زر ) OKموافق( الموجود على لوحة التحكم إلفراغ نظام السخان.
قم بإفراغ محلول إزالة الترسبات تمامًا من نظام السخان في دورق كبير أو دلو .استخدم صنبور السخان ،ثم استخدم صنبور خرطوم
التصريف.
اضغط على زر ) OKموافق( لبدء دورة الشطف .في حالة إصدار الجھاز لصوت صفير مزدوج ،كرر الخطوة .2
انتظر حتى يُصدر الجھاز صوت صفير ثالث مرات.
كرر الخطوات من  1إلى  3مرتين .سوف يكتمل برنامج إزالة الترسبات بعد  3دورات شطف.
ً
جاھزا
اضغط على زر إيقاف التشغيل ) (Xالموجود على لوحة التحكم مرتين للرجوع إلى الشاشة الرئيسية لشاشة العرض .أصبح الجھاز
لالستخدام.
إذا كنت تريد استخدام نظام السخان ،اضغط على زر المياه الساخنة الموجود على لوحة التحكم.

6.3.5

إزاﻟﺔ اﻟﺗرﺳﺑﺎت ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺳﺧﺎن
مالحظة
إن األوامر التي تظھر على شاشة قائمة المُشغل ترشدك خالل تنفيذ إجراء إزالة الترسبات.
تحذير
ال يمكن إيقاف برنامج إزالة الترسبات عن العمل بعد سكب محلول إزالة الترسبات داخل الجھاز .في حالة الطوارئ ،استخدم زر
إيقاف التشغيل الموجود على لوحة التحكم .وسيتوقف البرنامج .ومع ذلك ،يجب االنتھاء من برنامج إزالة الترسبات ،بما في ذلك
الشطف ،قبل إمكانية استخدام الجھاز مرة أخرى .يُرجى الرجوع إلى 5.3.5
تحذير
تجنب اإلصابة بالحروق الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية .تخلص من محلول إزالة الترسبات المُستخدم بطريقة آمنة في مجرى
الصرف أو وعاء مناسب.

1
2
3
4
5

تأكد من قيامك بجميع التحضيرات المطلوبة .يُرجى الرجوع إلى 4.3.5
ثم اسكب المقدار الكامل من محلول إزالة الترسبات ببطء من دورق القياس داخل القمع.
قم بإزالة القمع ثم أعد الغطاء إلى مكانه مرة أخرى على فتحة إزالة الترسبات.
اضغط على زر ) OKموافق( لتأكيد وجود محلول إزالة الترسبات في الجھاز.
انتظر  5دقائق تقريبًا حتى يُصدر الجھاز صوت صفير ثالث مرات.
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6

استكشاف األعطال وإصالحھا

1.6

رموز الخطأ والمشكالت
تنبيه
يجب أن يقوم مھندس خدمة مؤھل بجميع أعمال اإلصالحات بالنظام الكھربائي.
مالحظة
اتصل بممثل  Animoإذا لم تتمكن من حل المشكلة .اطلع على الغالف الخلفي لدليل المستخدم.

المشكلة

سبب المشكلة

الحل

 ،200ودرجة حرارة المياه الساخنة غير
صحيحة.

يوجد عطل في مستشعر درجة حرارة الماء.

اتصل بمھندس الخدمة.

 ،201ودرجة حرارة المياه الساخنة غير
صحيحة.

يوجد عطل في مستشعر درجة حرارة الماء.

اتصل بمھندس الخدمة.

 ،202ونظام السخان ال يسخن.

تم تفعيل نظام الحماية من ارتفاع درجة
الحرارة.

أعد ضبط نظام الحماية من ارتفاع درجة
الحرارة .يُرجى الرجوع إلى  .2.6إزالة
الترسبات من الجھاز ،يُرجى الرجوع إلى 3.5

 ،202ويظل نظام السخان قيد التشغيل لمدة
طويلة جدًا.

توجد ترسبات في نظام السخان.

إزالة الترسبات من الجھاز ،يُرجى الرجوع إلى
3 .5

 ،203ويمتلئ الجھاز ببطء شديد.

ضغط مصدر المياه منخفض للغاية.

تحقق من وصلة الخرطوم .افتح الصنبور تمامًا.
أوقف تشغيل الجھاز ثم أعد تشغيله مجد ًدا.

- ،204

يوجد عطل كھربائي.

اتصل بمھندس الخدمة.

 ،205ثم يتغير إلى 208

تم غلق الصمام لدواعي السالمة .أو ،لم يتم
تفعيل مستشعر السعة.

تحقق من وصلة الخرطوم .افتح الصنبور تمامًا.
أوقف تشغيل الجھاز ثم أعد تشغيله مجد ًدا.

- ،205

تم غلق الصمام لدواعي السالمة.

اتصل بمھندس الخدمة.

 ،206والجھاز ال يعمل.

تم تفعيل نظام الحماية من ارتفاع درجة
الحرارة.

أعد ضبط نظام الحماية من ارتفاع درجة
الحرارة .يُرجى الرجوع إلى  .2.6إزالة
الترسبات من الجھاز .يُرجى الرجوع إلى 3.5

 ،207 Iوال يمتلئ الجھاز.

توجد مشكلة بمصدر المياه الرئيسي.

تأكد من أن الصنبور وخرطوم مصدر المياه
الرئيسي تم تركيبھما بشكل صحيح .يُرجى
الرجوع إلى 8.5.3

 ،207 IIويمتلئ الجھاز ببطء شديد للغاية.

توجد مشكلة بمصدر المياه الرئيسي.

تأكد من أن الصنبور وخرطوم مصدر المياه
الرئيسي تم تركيبھما بشكل صحيح .يُرجى
الرجوع إلى 8.5.3

 ،208ال يُغلق مدخل المياه بشكل صحيح.

ھناك خطأ في صمام دخول المياه.

اتصل بمھندس الخدمة.

- ،209

يوجد عطل كھربائي.

اتصل بمھندس الخدمة.

 ،210ثم يتغير إلى .208

تم غلق الصمام لدواعي السالمة .أو ،ھناك كمية أصلح مصدر المياه ثم ابدأ عملية تحضير
المشروب مرة أخرى .يُرجى الرجوع إلى 8.4
كبيرة من الماء في الجھاز أكثر من الحد
األقصى.

 ،211وكمية المياه غير صحيحة.

ھناك خطأ في مستشعر مستوى الماء.

اتصل بمھندس الخدمة.

 ،212وقراءة درجة الحرارة خاطئة.

-

اتصل بمھندس الخدمة.

 ،213وقراءة درجة الحرارة خاطئة.

-

اتصل بمھندس الخدمة.
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المشكلة

سبب المشكلة

الحل

 ،216والجھاز ال يسخن.

تم تفعيل نظام الحماية من ارتفاع درجة
الحرارة.

أعد ضبط نظام الحماية من ارتفاع درجة
الحرارة .يُرجى الرجوع إلى  .2.6إزالة
الترسبات من الجھاز .يُرجى الرجوع إلى .3.5

2.6

الحماية من ارتفاع درجة الحرارة
مالحظة
يتم تفعيل نظام الحماية من ارتفاع درجة الحرارة تلقائيًا عند زيادة ارتفاع درجة حرارة نظام تحضير مشروب القھوة أو نظام السخان.
وعند تفعيل نظام الحماية من ارتفاع درجة الحرارة ،يتوقف الجھاز عن العمل .إن السبب األكثر شيوعًا لتفعيل نظام الحماية من ارتفاع
درجة الحرارة ھو ترسبات الجير أو الترسبات األخرى.

1
2
3
4
5
6
7

انتظر حتى يبرد الجھاز.
قم بإزالة غطاء زر نظام الحماية من ارتفاع درجة الحرارة للنظام الذي ارتفعت
حرارته )أ أو ب(.
أعد ضبط نظام الحماية من ارتفاع درجة الحرارة .استخدم مفك براغي أو ما شابه
للضغط على الزر.
أعد غطاء زر نظام الحماية من ارتفاع درجة الحرارة إلى مكانه.
ش ّغل الجھاز .يُرجى الرجوع إلى 4.4
إزالة الترسبات من النظام الذي تسبب في تفعيل نظام الحماية من ارتفاع درجة
الحرارة .يُرجى الرجوع إلى 3.5
اتصل بمھندس الخدمة إذا تم تفعيل نظام الحماية من ارتفاع درجة الحرارة مرة أخرى.
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