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ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من ھذه الوثيقة و/أو نشرھا بشكل عام في صورة مطبوعات أو ميكروفيلم أو وسائط إلكترونية أو أي شكل آخر دون 

الحصول على موافقة مسبقة من الشركة الُمصنعة. وھذا ينطبق أيًضا على المخططات والرسوم البيانية ذات الصلة.

 بالحق في تغيير بعض األجزاء في أي وقت دون إعالن مسبق أو فوري للمستھلك. كما يمكن تغيير محتوى ھذا الدليل دون Animoتحتفظ شركة 
 مسؤولة عن أي تلف محتمل ناتج عن Animoأي تحذير مسبق. يعد ھذا الدليل مناسًبا للموديل القياسي للجھاز. وبالتالي ال يمكن اعتبار شركة 

مواصفات متغيرة عن الموديل القياسي للجھاز المورد لك.

تم إعداد ھذا الدليل بعناية فائقة، لكن ال تتحمل الجھة الُمصنعة المسؤولية عن أي أخطاء وردت في ھذه الوثيقة أو عواقبھا.

إن اللغة األصلية لھذا الدليل ھي اإلنجليزية. وجميع اللغات األخرى في ھذه الوثيقة ھي ترجمة للنص اإلنجليزي األصلي.
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السالمة1

معلومات مھمة1.1
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 ُمدربين بشكل كامل ومناسب للقيام بمثل ھذه المھام. كما أن من مسؤولية المستخدم 
التأكد من أن الجھاز ُيستخدم فقط بما يتفق تماًما مع القوانين - واللوائح التنظيمية، التي لھا قوة القانون - في الوالية القضائية التي يتم فيھا تركيب 

الجھاز.

عالمات التحذير2 .1
إن عالمات السالمة ُمرفقة بالجھاز لتوفير معلومات عن السالمة. وتتكرر جميع عالمات السالمة في ھذا الدليل ويتم شرحھا عادة بمزيد من 

التفصيل.

تصنيف عالمات السالمة1.2.1
عالمات السالمة ھي من األنواع المقبولة دولًيا والموضحة أدناه.

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. ُيرجى 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 مطلًقا 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
 ديسيبل.70) أقل من Aويكون مستوى ضغط صوت الجھاز الُمرجح (

تحذير
عالمة التحذير التي تحدد أحد المخاطر.
AR4 2018/07 Rev. 3.0
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تحذير وتنبيه ومالحظة2 .2 .1

االستخدام المقصود3 .1
الجھاز مصمم لحفظ وتوزيع المشروبات. وأي استخدام آخر أو إضافي سيعتبر غير مطابق لالستخدام المقصود. ولن تتحمل الجھة الُمصنعة 

المسؤولية عن أي تلف نتيجة االستخدام في أي أغراض أخرى غير الموضحة أعاله أو نتيجة التشغيل الخاطئ. 

التعديالت4 .1

.1.11 دائًما على استعداد لمناقشة تحسين قيمة أجھزتھا للمستخدمين عن طريق إدخال تعديالت أو تغييرات. ُيرجى الرجوع إلى Animoإن شركة 

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.

تحذير
ال تستخدم المنتجات التي ال تتوافق مع لوائح المواد الغذائية المعمول بھا.

مالحظة
يجوز استخدام ھذا الجھاز في األغراض التجارية فقط. فھذا ليس جھاًزا منزلًيا.

تحذير
. حيث يمكن أن تؤدي أي Animoال تحاول إجراء أي تعديالت أو تغييرات في الجھاز دون موافقة صريحة مسبقة من شركة 

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.  
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أجھزة السالمة5 .1

CNeوقاية من الرذاذ لموديل 1.5.1
تم تركيب نظام وقاية من الرذاذ فوق التوصيل الكھربائي على الوعاء. يمنع الواقي من دخول رذاذ المياه إلى المقبس أثناء عمليات التنظيف.

احتياطات السالمة6 .1

احتياطات السالمة العامة1.6.1
تأكد من أن المكان المحيط بالجھاز جاف ونظيف ومضاء بشكل كاف.•
ُيسمح 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.•
 فقط.Animoاستخدم قطع غيار •
 الموصى بھا فقط.Animoاستخدم منتجات •

أثناء التركيب2 .6 .1
يجب االلتزام باللوائح المحلية واستخدام مواد وقطع غيار معتمدة.•
تجنب وضع الجھاز في منطقة درجة حرارتھا تحت الصفر.•
تجنب وضع الجھاز في منطقة يمكن أن يستخدم بھا مضخة مياه.•
يجب فقط تركيب الجھاز في أماكن حيث يمكن لألفراد الُمدربين اإلشراف عليھا.•
 من ھذا الدليل.1يمكن استخدام الجھاز في األماكن المفتوحة إذا تحققت جميع الشروط المحددة في القسم •
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 دائًما مجموعة الخراطيم الجديدة الواردة مع الجھاز. تجنب استخدام مجموعات الخراطيم القديمة أو أي مجموعات خراطيم أخرى.•

أثناء التشغيل العادي3 .6 .1
افحص الوعاء للتأكد من خلوه من أي تلف قبل االستخدام.•
تجنب إمالة الوعاء.•
تجنب غمر الوعاء أو رشه بالماء•
تجنب تسخين الوعاء باستخدام نار مباشرة أو عنصر أو جھاز تسخين خارجي.•
افصل الوعاء من المقبس الكھربائي قبل تحريكه.•

أثناء أعمال الصيانة واإلصالح4 .6 .1
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.•
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تأكد من قيام األفراد الُمدربين والمختصين فقط بأعمال الصيانة.•
قم بإزالة الترسبات بانتظام.•

التوصيل الكهربائي5 .6 .1
إذا كان كابل الطاقة تالًفا:•

 Animoإذا كان كابل الطاقة في الجھاز منفصالً أو قابالً للفصل، استخدم كابل طاقة جديد بدالً من كابل الطاقة التالف. استخدم قطع غيار -
2.3.6فقط. ُيرجى الرجوع إلى 

المستخدمون7 .1

مؤهالت األفراد1.7.1
 أعوام أو أكبر. مع مراعاة اللوائح الوطنية المعنية بالصحة والسالمة المھنية.8إن الجھاز ُمصمم فقط لألفراد الذين يبلغون من العمر •
يجب عدم تشغيل الجھاز بواسطة األطفال أو األشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو من لديھم نقص خبرة ومعرفة، •

إال إذا:
كانوا يخضعون لإلشراف. -
تم تعليمھم كيفية استخدام الجھاز بطريقة آمنة، ويدركون المخاطر المترتبة على ذلك.-

يجب على األطفال عدم اللعب الجھاز.•
يجب أال يقوم األطفال بالتنظيف والصيانة دون إشراف.•
ُيسمح فقط لألفراد الذين لديھم تصريح باستخدام الجھاز.•
يجب على جميع األفراد القيام فقط بالعمل الذين تلقوا تدريًبا 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.•

النظافة الشخصية والصحة الغذائية2 .7 .1
ُيحضر الجھاز المشروبات لالستھالك األدمي. ولذلك يجب الحفاظ على أعلى معايير النظافة داخل منطقة التجھيز.

اغسل يديك جيًدا قبل دخول منطقة التجھيز.•
قم بخلع ساعتك وأي ُحلي أخرى قبل دخول منطقة التجھيز.•
تأكد من تنظيف الجھاز بانتظام.•

تحذير
إلفراغ شحن الجھاز تماًما، افصله من المقبس الكھربائي.

تحذير
إلفراغ شحن الجھاز تماًما، افصله من المقبس الكھربائي.

تنبيه
بوصفك أحد المشغلين، يتعين عليك أن تكون قد تلقيت تدريًبا 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.
 2018/07 Rev. 3.07AR
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توجيھات8 .1
يمتثل ھذا الجھاز إلى توجيھات المفوضية األوروبية التالية: 

/i

/i

الضمان9 .1
إن بنود الضمان التي تنطبق على ھذا الجھاز ھي جزء من الشروط العامة للتسليم.

التخلص من الجھاز10 .1
إن استخدام الجھاز وصيانته ال يتضمن أي مخاطر بيئية. يمكن التخلص من معظم األجزاء بالطريقة العادية.

المزيد من المساعدة والمعلومات11 .1
 بتوفير أعلى مستوى من الدعم لمستخدمي ولمشغلي منتجاتھا. ُيرجى االتصال بالموزع للحصول على معلومات حول Animoتلتزم شركة 

اإلعدادات وأعمال الصيانة واإلصالح غير الُمدرجة في ھذه الوثيقة.

2014/30/EC  :(EMC) توجيه التوافق الكھرومغناطيسي 
EC/2014/35 توجيه الجھد المنخفض: 

EC/2006/42 توجيه الماكينات: 

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

EC/1935/2004 توجيه مالمسة األغذية: 

مالحظة
تأكد من التوافق مع التشريعات واللوائح والتعليمات واالحتياطات المحلية المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة.
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الوصف2

نظرة عامة1 .2

تجميع الوعاء1 .1 .2

A:غطاء موزع المياه

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

والبيانات حسبما يقتضي األمر.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K J

L
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B:سلة الترشيح
C:غطاء معزول
D: خالط - قرص نقل
E:زجاج قياس مدمج
F:صنبور
G: لمبةLED
H:(لتحضير مشروب الشاي) أنبوب تعبئة
I:(لتحضير مشروب الشاي) فلتر شاي مزود بقرص

J:مقبض
K:الوعاء
L:) مقبس كھربائي مزود بواقي من الرذاذCNe(

طريقة التشغيل2.2

خالط القهوة وسلة الترشيح1 .2 .2

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

أنبوب تعبئة الشاي ووحدة الفلتر2.2.2

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

A

B

A
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 Container (CNe/CNi) 
الوعاء3 .2 .2

 مزود بعنصر كھربائي CNeيحتفظ الوعاء (أ) بالمشروب الساخن جاھًزا لالستخدام. الوعاء مزود بصنبور (ج) لصب المشروب. وعاء الموديل 
(ب) للحفاظ على المشروب ساخًنا.

)CNeالمقبس الكهربائي (4 .2 .2

).A) والمقبس (B بالمقبس الكھربائي بكابل كھربائي يتم إدخاله في الوعاء (CNeيتم توصيل موديل الوعاء 

A

C

B

A

B
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Container (CNe/CNi) 
المواصفات3 .2

اسماء الموديالت وأرقامها1 .3 .2
/i

األوعية2.3.2
/i

/i

/i

النظام الكهربائي3 .3 .2
/i

CB 5(لتر) CB 10(لتر) CB 20(لتر) CB 40(لتر) 

النوع / 
الوصف

الموديل / 
الرقم

الموديل / 
الرقم

الموديل / 
الرقم

الموديل / 
الرقم

CN 5eالتسخين الكھربائي
1005364

CN 10e
1005365

CN 20e
1005366

CN 40e
1007177

CN 5iمعزول
1005998

CN 10i
1005999

CN 20i
1006000

غير متوفر

CN 5CN 10CN 20CN 40الموديل

 لتًرا40 لتًرا20 لتًرا10 لتًرا5المحتويات
 لتًرا44 لتًرا22 لتًرا11 لتًرا5.5الحد األقصى للمحتويات
 مم120 مم120 مم120 مم120ارتفاع تدفق الصنبور

 مم454 مم355 مم307 مم237القطر بالمليمتر
 مم561 مم515 مم427 مم406االرتفاع بالغطاء
 مم740 مم719 مم625 مم526االرتفاع بالفلتر

CN 5eCN 10eCN 20eCN 40eالموديل

 كجم19 كجم11,2 كجم7,3 كجم5,1الوزن وھو فارغ
 كجم63 كجم31,2 كجم17,3 كجم10,1الوزن وھو ممتلئ

CN 5iCN 10iCN 20iCN 40iالموديل

- كجم11 كجم7,2 كجم5الوزن وھو فارغ
- كجم31 كجم17,2 كجم10الوزن وھو ممتلئ

 درجة 2,5 درجة مئوية/إنثالبية3 درجة مئوية/إنثالبية4انخفاض درجة الحرارة
مئوية/إنثالبية

-

CN 5eCN 10eCN 20eCN 40eالموديل

 240-220 نيوتن ~ 1التوصيل الكھربائي
فولت

 240-220 نيوتن ~ 1
فولت

 240-220 نيوتن ~ 1
فولت

 240-220 نيوتن ~ 1
فولت

 ھرتز60-50 ھرتز60-50 ھرتز60-50 ھرتز60-50التردد
 وات150 وات100 وات100 وات50الطاقة
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 Container (CNe/CNi) 
الظروف المحيطة4 .3 .2
/i

لوحة النوع5 .3 .2

A:رقم الموديل
B:رقم السلعة
C:[فولت] جھد التيار
D:رقم الجھاز
E:[ميجا باسكال] ضغط الماء
F:   [وات] الطاقة
G:[ھرتز] التردد

األجزاء االستهالكية والمحلقات6 .3 .2
اطلب ھذه العناصر من الموزع.

/i

 درجة مئوية40درجة حرارة أكبر من صفر وأقل من درجة الحرارة 
%80الرطوبة النسبية

............

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

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

P/N
XXXXXXXX

S/N Water pressure

A D
B

C

E

F
G

رقم الجزءالوصفالبند

49009 جرام للكيس) 10 كيس بوزن 100صندوق (مزيل ترسبات القھوة
00008 كجم1علبة بوزن 

49007 جرام للكيس)50 كيًسا بوزن 48صندوق (مزيل الرواسب
00009 كجم1علبة بوزن 

CN51006095وعاء فلتر مزدوج
CN101006096وعاء 
CN201006097وعاء 
CN4095008وعاء 

CN556004وعاء خالط قھوة
CN1096001وعاء 
CN2056010وعاء 
CN4096006وعاء 
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Container (CNe/CNi) 
CN501115 - وعاء 317 / 101فالتر ورقية لسلة الترشيح
CN1001116 - وعاء 457 / 152
CN2001117 - وعاء 533 / 203
CN4001131 - وعاء 635 / 280

CN557003وعاء فلتر شاي مزود بقرص
CN1057005وعاء 
CN2057011وعاء 
CN4057007وعاء 

CN517018وعاء أنبوب تعبئة
CN1017019وعاء 
CN2017020وعاء 
CN4017004وعاء 

مزود بوصلة ضغط تستخدم مع صنبور Sذراع دوار على شكل حرف 
ComBi-lineالذي يتميز بعدم التنقيط 

99497

99499أنبوب الوعاء

08094فرشاة زجاج القياس

03072 متر1.5كابل + قابس 
03071 متر0.6كابل + قابس 

رقم الجزءالوصفالبند
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 Container (CNe/CNi) 
النقل والتركيب3

النقل1 .3

الفحص بعد النقل1 .1 .3
تحقق من عدم وجود تلف بالجھاز.•
3.2.1تأكد من وجود جميع األجزاء االستھالكية والملحقات المطلوبة وأنھا بحالة جيدة. ُيرجى الرجوع إلى •

اإلعداد للنقل2 .1 .3

افصل الوعاء من المقبس.1
أفرغ الوعاء. استخدم الصنبور.2

التركيب2 .3

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

تنبيه
افصل الجھاز من مأخذ التيار الكھربائي الرئيسي.•

تحذير
احترس من التعرض لإلصابة بحروق من السوائل الساخنة. قد يخرج المشروب والماء الساخن من الوعاء.

مالحظة
يمكن استخدام الوعاء في األماكن المفتوحة إذا تحققت جميع شروط السالمة الواردة في

ھذا الدليل.

تنبيه
يجب أال يتم استخدام الوعاء إال في األماكن التي يمكن لألفراد الُمدربين اإلشراف عليه.•
ال تضع الوعاء على نار مباشرة أو سخان.•
ضع الوعاء على سطح ثابت.•
.Animoعندما يتم وضع الوعاء على حامل متحرك، يجب تثبيت الوعاء بعرى أو حلقات التثبيت الخاصة بـ•
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Container (CNe/CNi) 
محتويات العبوة1 .2 .3
/i

تفريغ المحتويات2 .2 .3

قم بتفريغ المكونات والملحقات.1
تأكد أن لديك مجموعة مكونات وملحقات كاملة غير تالفة.2
اتصل بالموزع إذا كان أي جزء من األجزاء تالًفا أو غير موجود.3
.1.6.5 اتصل بكھربائي متخصص لتوصيل قابس بكابل الطاقة. ُيرجى الرجوع إلى4
اتصل بمھندس الصيانة إلجراء التركيب ألول مرة وجميع التوصيالت الالزمة. 5

CNeCNiالمحتوياتالصناديق الكرتون والملحقات

11الصندوق الكرتوني لسلة الترشيح
فلتر اصطناعي

غطاء موزع المياه
 25فالتر ورقية لسلة الترشيح (

قطعة تقريًبا)
11الصندوق الكرتوني للوعاء

CNe1وعاء 
CNi1وعاء 

11غطاء معزول
قرص خلط - نقل

فرشاة زجاج القياس
أوراق الصقة: قھوة / شاي / ماء 

ساخن / فارغ
10 متر) 1.5كابل الطاقة الرئيسي (

الملحقات
11قمع إزالة الترسبات

11كيس مزيل ترسبات القھوة
11كيس مزيل الترسبات

11دليل المستخدم
10كابالت الطاقة الخاصة بالوعاء

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

حادة.
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 Container (CNe/CNi) 
التشغيل4

اإلعداد لالستخدام1 .4

اإلعداد1 .1 .4
3.2تأكد من تركيب الجھاز بشكل صحيح. ُيرجى الرجوع إلى 1
تأكد من أن الجھاز والملحقات بحالة جيدة. إذا كان الجھاز أو الملحقات في حالة سيئة، اتصل بأحد مھندسي الصيانة.2
5.2.4تأكد من أن الوعاء نظيف من الداخل. ُيرجى الرجوع إلى 3

 لالستخدام  CNeأعد الوعاء الكهربائي 2 .1 .4
قم بتركيب كابل الدخول في الجزء الخلفي من الوعاء وأدخل القابس في المقبس.1
 دقائق على األقل قبل بدء تحضير المشروب.10قم بتسخين الوعاء مسبًقا عن طريق تعبئته بلترين تقريًبا من الماء الساخن لمدة 2

 لالستخدامCNiأعد الوعاء المعزول 3 .1 .4
 دقائق على األقل.5قم بتسخين الوعاء مسبًقا عن طريق تعبئته بلترين تقريًبا من الماء الساخن لمدة 1

إعداد الوعاء لتحضير القھوة2 .4

ضع خالط القھوة (ج) داخل الوعاء (ب).1
ضع سلة الترشيح (د) داخل الوعاء.2
ضع الفلتر الورقي (ھـ) داخل سلة الترشيح.3
ضع ملصق القھوة داخل حافظة الملصق (أ) الموجودة على صنبور الوعاء. افتح 4

الحافظة باستخدام ظفر إصبعك.

إعداد الوعاء لتحضير الشاي3 .4

ضع فلتر الشاي (ب) داخل الوعاء.1
ضع أنبوب التعبئة (ج) على فلتر الشاي.2
ضع ملصق الشاي على حافظة الملصق (أ) الموجودة على صنبور الوعاء. افتح 3

الحافظة باستخدام ظفر إصبعك.

E

B

A

A
C

D

C

B

A

A
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Container (CNe/CNi) 
تحضير القھوة4.4

ضع كمية القھوة المقترحة (أ) في الفلتر الورقي داخل الوعاء.1
وزع القھوة بالتساوي في الفلتر الورقي.2
ضع غطاء الفلتر مع موزع المياه (ب) داخل سلة الترشيح.3
وجه الماء الساخن داخل غطاء الموزع.4

تحضير الشاي5 .4

ضع كمية الشاي المقترحة (أ) في فلتر الشاي داخل الوعاء.1
ضع أنبوب التعبئة (ب) على فلتر الشاي.2
وجه الماء الساخن داخل أنبوب التعبئة.3

ضع مشروًبا بارًدا داخل الوعاء6 .4
امأل الوعاء بمكعبات الثلج لتعمل على تبريد الوعاء بشكل مسبق.1
امأل الوعاء بمشروب بارد.2
أزل مكعبات الثلج إذا لزم األمر.3
ضع الغطاء المعزول على الوعاء.4

A
B

B

A
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 Container (CNe/CNi) 
إتمام عملية تحضير مشروب القھوة7 .4

انتظر حتى ُيصدر الجھاز صوت صفير قصير لمرة واحدة.1
تحقق من أن شريط التقدم (أ) الموجود على الشاشة يوضح أنه يتم تنقيط المشروب.2
بعد خمس دقائق تقريًبا، انتظر حتى ُيصدر الجھاز صوت صفير قصير ثالث مرات. 3

حرك الذراع الدوار (أ) بعيًدا عن الوعاء (ب).4
أخرج موزع المياه (ج) من سلة الترشيح (د).5
أخرج سلة الترشيح من الوعاء.6
ضع الغطاء المعزول (ھـ) على الوعاء.7
5.2.5تخلص من الفلتر ومحتويات الفلتر ونظف سلة الترشيح. ُيرجى الرجوع إلى 8

مالحظة
 مزود بوعاء ثاٍن، يمكنك بدء عملية تحضير مشروب جديدة بينما يكمل الوعاء األول عملية CBإذا كان لديك أحد موديالت •

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.

A

A

E
D

C

B
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Container (CNe/CNi) 
تقديم المشروب8 .4

قدم المشروب حسب الطلب. استخدم الصنبور (أ).1

اضغط على الصنبور برفق لتقديم المشروب من خالل دفقة قصيرة.2

مالحظة
 درجة مئوية.85 إلى 80يحتفظ المشروب بمتوسط درجة حرارة وھو داخل الوعاء تتراوح بين •
يمكن حفظ القھوة في الوعاء لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعة ونصف قبل أن تفقد نكھتھا. فرغ القھوة من الوعاء بعد ھذه المدة •

4.1.1الزمنية وجھز لتحضير المزيد من القھوة. ُيرجى الرجوع إلى 
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 فارًغا. 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.

A
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 Container (CNe/CNi) 
اضغط على الصنبور لألسفل تماًما لتعليق الصنبور في وضع الفتح.3
عندما يصبح الوعاء فارًغا من المشروب، افصل كابل الطاقة من المقابس الموجودة 4

على الوعاء والوحدة الرأسية.
اشطف الوعاء من الداخل قبل بدء عملية تحضير مشروب أخرى. ُيرجى الرجوع إلى 5

5.2.4  

إتمام عملية تحضير مشروب الشاي9 .4

اتبع الخطوات نفسھا المتبعة إلتمام عملية تحضير مشروب القھوة. ُيرجى الرجوع إلى 1
4.7.

 دقائق على األقل من 4أخرج أنبوب التعبئة (أ) وفلتر الشاي (ب) من الوعاء (ج) بعد 2
توقف عملية التنقيط.

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

يفقد الشاي نكھته.

A

B

C
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Container (CNe/CNi) 
الصيانة5

مواد التنظيف والتعقيم1 .5

/i

التنظيف2 .5

التنظيف اليومي1 .2 .5
/i

التنظيف األسبوعي2 .2 .5
/i

تنبيه
 فقط أينما يتم ذكرھا.Animoاستخدم منتجات التنظيف من •
 في الماء.CNeال تغمر الوعاء من النوع •

تحذير
تجنب اإلصابة بالحروق الناجمة عن استخدام المواد الكيميائية وإصابات العين. استخدم قفازات سالمة ونظارة واقية عند استخدام مواد 

التنظيف.

مالحظاتاستخدام ھذه المنتجات أينما يتم ذكرھا

2.3.6ُيرجى الرجوع إلى Animoمزيل ترسبات القھوة من 
2.3.6ُيرجى الرجوع إلى Animoمزيل الترسبات من 

راجعإمكانية التنظيف في غسالة األطباقالجزء بالجھاز

5.2.4الالوعاء الداخلي
5.2.5نعمتنظيف سلة الترشيح 

5.2.6نعمتنظيف غطاء الفلتر المزود بموزع مياه
5.2.7التنظيف الخالط

راجعإمكانية التنظيف في غسالة األطباقالجزء بالجھاز

5.2.8الإزالة ترسبات القھوة من الوعاء الداخلي
5.2.9الإزالة ترسبات القھوة من األجزاء األخرى
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 Container (CNe/CNi) 
تعليمات التنظيف العامة الخاصة باألوعية3 .2 .5

.CNeافصل كابل الطاقة من الوعاء (األوعية) عند تنظيف وعاء (أوعية) 1
أغلق الواقي من الرذاذ (أ).2

شطف الوعاء الداخلي4 .2 .5
فرغ محتويات الوعاء. استخدم الصنبور.1
أزل جميع الملحقات من داخل الوعاء.2
اشطف الوعاء الداخلي بالماء الساخن.3
5.2.8إذا لزم األمر، أزل ترسبات المشروبات من الوعاء الداخلي. ُيرجى الرجوع إلى 4

تنظيف سلة الترشيح5.2.5

اغسل سلة الترشيح بمياه دافئة ومنظف.1
اشطف سلة الترشيح بمياه نظيفة.2
جفف سلة الترشيح بقطعة قماش ناعمة.3

مالحظة
 في الماء. CNiيمكن أن ُيغمر الوعاء من النوع •
.CN 40حسب االقتضاء، قم بزيادة كميات وأحجام مواد التنظيف لتنظيف موديل •

تنبيه
 في غسالة أطباق أو حوض. CNeال تضع الوعاء من النوع 

ال تترك الغطاء على الوعاء بعد التنظيف. وضع الغطاء بحيث يكون مفتوًحا جزئًيا 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. ُيرجى ارتداء قفازات واستخدام وعاء آمن للتنظيف والشطف وتفريغ المياه 

الساخنة به.

A

مالحظة
يمكنك تنظيف سلة الترشيح في غسالة األطباق.
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تنظيف غطاء الفلتر المزود بموزع مياه6 .2 .5

اغسل الغطاء بمياه دافئة ومنظف.1
اشطف الغطاء بماء نظيف وجففه.2

تنظيف الخالط7 .2 .5
اغسل الخالط بمياه دافئة ومنظف.1
اشطف الخالط بماء نظيف وجففه.2

إزالة ترسبات المشروبات من الوعاء الداخلي8 .2 .5

فرغ الوعاء. استخدم الصنبور.1
أزل ملحقات تحضير المشروب من الوعاء.2
قم بملء نصف الوعاء بالماء الدافئ.3
ضع كيًسا من مزيل ترسبات القھوة في الماء.4
حرك الماء باستخدام ملعقة إلذابة مزيل الترسبات.5
 دقيقة تقريًبا، ثم فرغ الوعاء. استخدم الصنبور.30 إلى 15انتظر من 6
اشطف الوعاء من الداخل بماء ساخن نظيف عدة مرات. استخدم الصنبور لتفريغ الوعاء في كل مرة تقوم فيھا بشطفه.7
جفف الوعاء من الداخل.8

إزالة ترسبات المشروبات من األجزاء األخرى9 .2 .5

 لترات من الماء الدافئ مع كيس من مزيل ترسبات القھوة.5امزج في الدلو 1
ضع األجزاء التي تحتاج إلى تنظيف في الماء.2
 دقيقة تقريًبا، ثم أخرج األجزاء من الدلو.30 إلى 15انتظر من 3
تخلص من الماء بحرص.4
اشطف األجزاء بماء ساخن نظيف. قم بذلك عدة مرات.5
 إذا كانت ترسبات القھوة ال تزال على األجزاء.5 إلى 1كرر الخطوات من 6
جفف األجزاء.7

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

مالحظة
يتم أيًضا استخدام ھذا اإلجراء إلزالة بقع الشاي.

2.3.6يتطلب ھذا اإلجراء استخدام كيس من مزيل ترسبات القھوة. ُيرجى الرجوع إلى 

تنبيه
ال تغمر الوعاء في الماء أثناء تنفيذ ھذا اإلجراء.

مالحظة
يتم أيًضا استخدام ھذا اإلجراء إلزالة بقع الشاي.

مالحظة
 لترات على األقل.5يتطلب تنفيذ ھذا اإلجراء استخدام دلو سعة 

2.3.6يتطلب ھذا اإلجراء استخدام كيس من مزيل ترسبات القھوة. ُيرجى الرجوع إلى 
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تنظيف الصنبور الموجود على الوعاء10 .2 .5
تأكد من أن الوعاء فارغ وأن كابل الطاقة غير موصل بالكھرباء. 1
فك الجزء العلوي من الصنبور (أ). أدر الجزء العلوي للصنبور عكس عقارب الساعة. 2
أزل مانع التسرب السيليكون (ب) من الجزء العلوي للصنبور.3
قم بتنفيذ إجراء إزالة ترسبات المشروبات من األجزاء األخرى لتنظيف الجزء العلوي 4

5.2.9للصنبور ومانع التسرب. ُيرجى الرجوع إلى 
أعد تركيب مانع التسرب السيليكون والجزء العلوي للصنبور في الوعاء. وذلك بتكرار 5

 بترتيب عكسي.2 و3الخطوة 

تنظيف زجاج القياس11 .2 .5

تأكد من أن الوعاء فارغ وأن كابل الطاقة غير موصل بالكھرباء. 1
أزل السدادة المطاطية (أ) من الجزء العلوي لغطاء زجاج القياس (ب). 2
أزل غطاء زجاج القياس. اسحب غطاء زجاج القياس ألعلى بشكل عمودي من أعلى 3

الجھة الجانبية للواقي (ج).
أزل زجاج القياس بحرص (د) من الفتحة الموجودة في الجھة الجانبية للواقي. اسحب 4

زجاج القياس ألعلى بشكل عمودي بعيًدا عن الجھة الجانبية للواقي.
نظف زجاج القياس بحرص. استخدم فرشاة تنظيف زجاج القياس.5
رطب طرفي زجاج القياس.6
 على نحو عكسي.4أعد وضع زجاج القياس المبلل في الواقي الجانبي. كرر الخطوة 7
 على 3 و2أعد وضع غطاء زجاج القياس والسدادة المطاطية. وذلك بتكرار الخطوة 8

نحو عكسي.

A

B

مالحظة
. CB 40ال يتوافق ھذا اإلجراء مع موديالت 

مالحظة
تحتاج إلى ھذه العناصر لتنفيذ ھذا اإلجراء.

2.3.6فرشاة تنظيف زجاج القياس. ُيرجى الرجوع إلى •
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.

C

B

D

A
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استكشاف األعطال وإصالحھا6

الحلسبب المشكلةالمشكلة

تحقق من إدخال الكابل بشكل صحيح.لم يتم إدخال الكابل بشكل صحيح. المشروبات.CNeال يسخن موديل 
اتصل بمھندس الخدمة.الكابل تالف. المشروبات.CNeال يسخن موديل 
.5.2.10فك الصنبور وأعد تركيبه. راجع لم يتم تركيب الصنبور بشكل صحيح.الصنبور يسرب.

اتصل بمھندس الخدمة.الصنبور تالف.الصنبور مازال يسرب.
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