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 (( BZ09 مدلی حرفه ا مهین  نیاسپرسو ماش یدستگاهها ی)) دستورالعمل راه انداز
 

برای  شغال می کند و قابلیت حمل و نقل آسان بسیار کارآمدبه دلیل فضای کمی که اِ BZ09دستگاه اسپرسو ساز مدل 

را مدنظر دارند بسیار صرفا ً سرو یک قهوه ایده آل  که استفاده در محیط های کوچکی مانند ادارات جات، منزل و کافه هایی

 مناسب می تواند باشد.

لیتری که در پشت دستگاه وجود دارد آب را   3لیتری می باشد و از طریق مخزن آب  0.5این دستگاه دارای دیگ جوشان 

 و امکان اتصال به آب شهر را ندارد و خروجی آب اضافه از طریق آبریز جلوی دستگاه باید تخلیه شود. تغذیه می کند

 اه اندازی دستگاه :ر 

دستگاه،  از طریق کم و زیاد کردن ارتفاع پایه دستگاه را در سطحی کامالً مسطح قرارداده و در صورت تراز نبودن دستگاه ابتدا

 دستگاه را در حالت تراز قرار می دهیم. 

متصل می کنیم و تمام  HZ 50و فرکانس  V 220در مرحله بعدی دو شاخه دستگاه را به یک پریز برق استاندارد با ولتاژ 

 د مسائل برقی نیز باید رعایت شودنکات ایمنی درمور

 آب تصفیه شده و بدون امالح پر می کنیم.)طبق شکل( با پشت دستگاه لیتری  3در مرحله بعدی مخزن آب 

 

 

اطمینان حاصل شود که هردو شیلنگ در پشت مخزن کامل در مخزن قرار گرفته باشد و هیچ گونه گرفتگی در مسیر شیلنگ 

اندازی دچار گرفتگی هوا در مسیر نباشیم بهتر است قبل از روشن کردن  ها وجود نداشته باشد برای این که در اولین راه

و در همین حالت کلید خاموش و روشن )طبق شکل( در حالت روشن قرار می دهیم  دستگاه نازل بخار در حالت باز قرار گیرد

 .مالحظه می کنیم که پمپ دستگاه شروع به کارکرد و آبگیری درون دیگ جوشان انجام می شود 

زمانی که از نازل بخار آب خارج شد نازل بخار را در حالت بسته قرار می دهیم و صبر می کنیم که عقربه دستگاه )طبق شکل( 

زمانی که چراغ زرد )طبق  حرکت کند و باال برود و تغییر صدا در پمپ دستگاه ایجاد شده و بعد از آن آبگیری کامل می شود.

 ه گیری قهوه می باشد.شکل( خاموش شود دستگاه آماده عصار

 باشد. یامالح مطلقاً ممنوع م یو آب دارا ینکته: استفاده از آب معدن
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عصاره کافی است پرتافیلتر را با قهوه آسیاب شده آماده کنیم و بر روی دستگاه قرار دهیم بعد از آن دکمه برای عصاره گیری 

گیری )طبق شکل( روشن می کنیم و هرزمان که به مقدار مطلوبی از عصاره قهوه رسیدیم دکمه ی عصاره گیری را خاموش 

        می کنیم و برای استفاده از بخار دستگاه برای حرارت دادن به شیر دکمه مربوط به بخار دستگاه را در حالت روشن قرار

چراغ زرد که قبالً به آن اشاره شد  آنرنگ مربوط به حالت بخار روشن می شود به همراه  می دهیم و در این حالت چراغ قرمز

باز می کنیم تا مقداری  نازل بخار راکه مربوط به کارکرد المنت است نیز روشن می شود برای این که بخار مطلوب داشته باشیم 

از خاموش شدن چراغ زرد مربوط به المنت بخار دستگاه  بیاید بعدآب از بویلر خارج شود و فضا برای تشکیل بخار به وجود 

 آماده می باشد.

نازل بخار را باز می کنیم تا آبی که به همراه بخار خارج شده و سپس شروع به گرم کردن برای فوم گیری مطلوب تر ابتدا کمی 

 یا فوم دهی شیر می کنیم.

 

 

 

را از دستگاه استفاده کنیم ابتدا کلید مربوط به بخار را خاموش کرده و بخار بتوانیم از عصاره گیری  حال برای این که مجدداً

ه ی عصاره گیری را می زنیم با این کار آب با دمای پایین وارد بویلر شده و کمک نازل بخار خارج می کنیم و مقدار کمی دکم

 می کند که دما سریعتر برای عصاره گیری آماده شود و بخار داخل بویلر نیز تخلیه می شود.

استفاده لیتری دستگاه کار نخواهد کرد و اگر می خواهیم از دستگاه  3ب مخزن آتوجه داشته باشیم در صورت تمام شدن 

 کنیم سریعاً مخزن آب را پر می کنیم.

 نظافت دستگاه و یا بک فالش کردن یکی از نکات مهمی است که حتماً باید به صورت دوره ای بر روی دستگاه انجام شود.

 نکته: روشن خاموش بودن چراغ زرد نشان دهنده کارکرد المنت می باشد.

 

 نکته: چراغ سبز دستگاه نشان گر روشن بودن دستگاه است.

 

بویلر نمی توان همزمان از نکته: در این مدل به دلیل عدم وجود هیتکس چنجر در 

 بخار و عصاره گیری استفاده کرد و بخار در این مدل کمی به همراه آب می باشد.
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 (02شکل  - 01ها ) شکل رتوصیف کنترل 

 شیر بخار/ آب  .1

 نگهدارندۀ فیلتر  .2

 نازل آب/ بخار  .3

 گیج فشار .4

 توری نگهدارندۀ فنجان  .5

 سینی تخلیه . 6

 مخزن  .7

 درپوش مخزن آب . 8

 کلید ریختن قهوه  .9

 کلید خروجی بخار  .10

 چراغ قرمز  .11

 اسپات قهوه  .12

 چراغ سبز  .13

 کلید اصلی  .14

 چراغ نارنجی  .15

 نگهدارندۀ فیلتر با فیلتر کپسولی )اختیاری(  .16

 پایه ای )اختیاری( نگهدارندۀ فیلتر با فیلتر  .17

 نگهدارندۀ فیلتر با فیلتر قهوۀ خرد شده  .18

 تمپر  .19

 پیمانه  .20

 فیلتر برای یک فنجان  .21.1

 فیلتر برای دو فنجان  .21.2
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 ( 03ی )شکل داده های فن 

 

110 – 120 V ~ / 50 – 60 Hz 220 – 240 ~ / 50 – 60 Hz V ~ /Hz منبع برق 

1300 - 1400 220 - 240 W قدرت اسمی 

1200 - 1300 1200 - 1400 W مقاومت 

0.5 Lt بویلر 

3 Lt مخزن/ها 

250 mm ( عرضA) 

425 mm ( عمقB) 

375 mm ( ارتفاعC) 

17 Kg وزن خالص 

20 Kg )وزن ناخالص )با جعبه 
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