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يمكن إعداد كوبان من القهوة كل مرة 

ألعداد كل كوب يمكن وضع ملعقتين أو واحده من القهوة في وعاء اإلعداد 

لكل كوب ضع ( ملعقة شاي ) أو أكثر من السكر في وعاء إعداد القهوة 

أضف الماء في الوعاء حسب عدد  األكواب التي تريد إعدادها 

إضغط زر التشغيل 

اخلط القهوة مع السكر في وعاء اإلعداد جيدًا 

عند مرحلة غليان القهوة أغلق زر التشغيل ثم أنتظر  لبضع ثوان إلى أن عند مرحلة غليان القهوة أغلق زر التشغيل ثم أنتظر  لبضع ثوان إلى أن 
يخف غليان القهوة وتظهر رغوة، وبعدها يمكنك سكب القهوة في 

األكواب وتقديمها.  

: Making Coffeeكيفية تحضير القهوة: 

Max.2 cup of coffee can be made at each time…

Every Cup of coffee=2 or 1 spoon coffee put into the brewing pot.

Every Cup of coffee put 1 or more spoon sugar into the brewing pot.

Pour water into the brewing cup according to how many cup or cups 
of coffee you want to make.

Turn on the (on/off) switch.

Mix the coffee and sugar in the brewing pot for a short time.Mix the coffee and sugar in the brewing pot for a short time.

When the coffee boils. Turn off the (on/off) switch. Wait for 15 0r 20 
seconds to make (foam) top on the coffee .Than pour the coffee into 
the cups.

تسخين الماء 
عندما تحتاج إلى تسخين الماء : 

  
ضع الماء بقدر ما تحتاجه في وعاء القهوة ولكن ال يزيد عن المستوى المحدد. 

إضغط زر التشغيل 
قم بغلق المفتاح الكهربائي اذا وصل الماء لدرجة الغليان. 

Preparing Hot Water
When you need hot water :

Pour the water how much you need into the brewing pot .But do not exceed the 
MAX level. 
Turn on the (on/off) switch.
When the water boils. Turn off the (on/off) switch.



ال تغمر الجهاز (صانعة القهوة) في الماء، فقد يسبب في حدوث التماس 
كهربائي مما يؤدي  الى تلف الجهاز.  

ال تقوم بتشغل الجهاز بدون وجود الماء حتى لو كان يحتوي على مقاوم حراري.  
ال تقوم بغسيل الجهاز ( صانعة القهوة ) في غسالة االواني   

ال تقوم بتسخين الحليب في الجهاز، فقد يلتصق على أجزاء التسخين 
مكونا طبقه سوداء يصعب إزالتها. 

اذا تلف السلك الكهربائي  فال بد من تغيره عن طريق المصنع أو مركز اذا تلف السلك الكهربائي  فال بد من تغيره عن طريق المصنع أو مركز 
خدمة صيانه متخصص. 

عملية التنظيف:  
التنظيف الداخلي للجهاز . قم بفصل الجهاز (صانع القهوة) من المصدر 
الكهربائي . ويمكن  استخدام الماء الساخن في عملية التنظيف،  ويمكن 

أيضا استخدام المواد المنظفة اذا رغبت ذلك .  
  

إرشادات حول توصيل الطاقة                                          

المواصفات الفنية 

Safety Power Connection Drawing                                                

Technical Specifications

Power Input

Power consumption

Protection against overheating

Water capacity

220-240V 50/60Hz

270-330W

Bi-Metal Saver

L0.2 (Maximum) 

DO NOT DIP your coffee maker into the water. That cause electricity shock 
hazard and break down your coffee maker.
Even if there is bi-metal saver to protect against overheating.
DO NOT TURN ON your coffee maker while there is no water in it. 
DO NOT WASH YOUR coffee maker IN THE DISHWASHER. 
Do not boil the milk in the brewing pot. If you boil the milk in the brewing pot, it Do not boil the milk in the brewing pot. If you boil the milk in the brewing pot, it 
sticks on heating element and makes a black layer that can only be cleaned by 
steel wool. So we do not recommend to be put milk into the brewing pot.
If the power cord damaged, it must be replaced by the manufacturer, a repair 
shop or a suitably qualified person, in order to avoid hazards.

Cleaning Brewing Pot:
Inside Cleaning: Unplug the coffee maker from the power supply. You can use Inside Cleaning: Unplug the coffee maker from the power supply. You can use 
detergent to clean up the coffee maker if it is too dirty. Otherwise boiled water 
can clean it.

الجهد الكهربائي
استهالك الطاقة

مقاوم الرتفاع درجة الحراه
السعة

220-240V 50/60Hz
270-330W

ثنائي المعدن- صمام حراري 
0.2      لتر 



يرجى قراءة تعليمات األمان بعناية  قبل التشغيل. 
  

ضع ( صانعة القهوة ) بمكان بعيد عن األطفال. 

تأكد من تطابق الجهد الكهربائي للجهاز. 
  

ال تضع الجهاز قريبا من مصدر حراري. 

إذا كان سلك الجهاز تالف فالبد من إستبداله عن طريق المصنع أو وكيل إذا كان سلك الجهاز تالف فالبد من إستبداله عن طريق المصنع أو وكيل 
الخدمة أو ورش صيانة متخصصة. 

   
الحفاظ و االستخدام اإليجابي للدله يمكن أن يطول من عمرها الخدمي. 

عند تلف الجهاز الرجاء التواصل مع احد الموزعين الرئيسين أووكيل الخدمة. 

في حالة عطل الجهاز، ال تقم بفك الجهاز بنفسك احضر الجهاز إلى مركز 
الخدمة  المختص . 

المصنع ليس مسؤل عن أي عطل ناتج عن االستخدام السيئ للجهاز. المصنع ليس مسؤل عن أي عطل ناتج عن االستخدام السيئ للجهاز. 

صمم هذا الجهاز لالستخدام المنزلي  واستخدامات مماثله مثل : 
مرافق الموظفين والمحالت  المكاتب وبيئات العمل االخرى - والفنادق 

والمقاهي. 

Safety Instructionsتعليمات األمان 

Please read the Manual and safety notes before operation and keep 
it well.

The coffee maker should be placed out of the children's reach.

Please make sure the voltage indicated on the rating plate agrees 
with that of the electrical installation.

Damaged power cord cannot be used; the appliance shall stay away 
from heat sources and flammable materials

If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the man-If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the man-
ufacturer or its services agent or a similarly qualified person in order 
to avoid a hazard. 

The proper use and maintenance can extend the service life of the 
coffee maker.

For machine failure, please consult the distributor duly, not disman-For machine failure, please consult the distributor duly, not disman-
tle the machine on your own; please bring the machine to author-
ized service center for repair if necessary. The manufacturer shall 
assume no liability for any accident incurred due to unauthorized dis-
assembly.

This appliance is intended to be used in household and similar appli-
cations such as:
-Staff kitchen areas in shops, offices and other working environ-
ments;
 in hotels, coffee shops.


