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We advise you to read this manual carefully, as it contains all the instructions for managing tha appliance’s aestetic and 
functional qualities. 
For further information on the product: www.smeg.com

ائه. ي تضمن الحفاظ عىل الخصائص الجمالية والوظيفية للمنتج الذي قمت ب�ش
ننصح بقراءة هذا الكتيب بعناية حيث يضم جميع التعليمات ال�ت
www.smeg.com للمزيد من المعلومات عن الُمنَتج برجاء زيارة



Important information for the user
  معلومات هامة للمستخدم

 
Instructions

 تحذيرات 
 General information on this user manual, on safety and final disposal
ي 

معلومات عامة عن دليل استخدام هذا الجهاز  وسالمة استخدامه وكيفية التخلص عن الجهاز بشكل نها�ئ

 
Description

  الوصف 
 Appliance description
وصف الجهاز 

 
Use

ستعمال   الإ
 Information on using your applianc
معلومات عن استخادم الجهاز 

  
Cleaning and care

 التنظيف و الصيانة 
 Information for proper cleaning and maintenance of the applianc
معلومات لتنظيف وصيانة الجهاز بشكل صحيح 

 
Safety instructions

 تحذير للسالمة  

Information
 معلومات 

 
Advice
احات   اق�ت
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Dear Customer,
Thank you very much for purchasing the Smeg Line coffee grinder.
By choosing our product, you have opted for a solution in which aesthetics 
and innovative technical design offer unique objects, which become part of 
the furnishings.
In fact, a Smeg household appliance always co-ordinates perfectly with other 
products in the range and, at the same time, can become a design object 
for the kitchen.
We hope you fully appreciate the functionalities of your appliance.
Best regards.

SMEG S.p.A.

Model CGF01
Coffee grinder
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SAFETY
Essential safety recommendations.
Since the appliance operates with electric current, 
the following safety recommendations must be 
followed:
• Do not touch the plug with wet hands.
•  Make sure that the power outlet used is always 

freely accessible, because only in this way can 
it be unplugged when necessary.

•  To remove the plug from the power outlet, grip 
the plug directly. Never pull the cable, it could 
be damaged.

•  If the appliance should break down, do not 
attempt to repair it.

 Switch the appliance off, remove the plug 
from the power outlet and contact the Smeg 
Technical After-sales centre.

• If the plug or power supply cable are 
damaged, have them replaced exclusively by 
the Technical After-sales centre, so as to prevent 
all risks.

•  Do not immerse the appliance in water.
• Attention: disconnect the plug before cleaning.
• Do not allow the power supply cable to dangle 

over the edge of the table or other surface or 
to come into contact with hot surfaces.

• Do not use the appliance for more than 90 
seconds consecutively. Leave the appliance 
to cool down for approx. 15 minutes before 
using it again.

Keep the packaging material (plastic bags, 
expanded polystyrene) out of the reach of 
children.

•  Do not position the appliance on or in proximity 
of electric or gas cookers, or in a heated oven.

• Verify that there are no foreign objects inside 
the coffee grinder.

•  Switch off the appliance and disconnect 
from supply before changing accessories or 
approaching parts that move in use.

Connect the appliance
Warning! Make sure that the mains voltage and 
the frequency correspond with those indicated on 
the data plate on the bottom of the appliance.
Only connect the appliance to a current outlet 
installed perfectly with minimum capacity of 10A 
and with an efficient earth.
If the plug and power outlet are incompatible, 
have the power outlet replaced with a suitable 
type by qualified staff.

• This appliance must not be used by children. 
• Keep this appliance and the cable out of the 

reach of children. 
• Children must not play with the appliance.
• The appliance can be used by persons with 

reduced physical and sensory conditions 
or lack of experience and knowledge, if 
supervised or instructed concerning safe use of 
the appliance by a person responsible for their 
safety and they understand the risks connected.

• Disconnect the appliance from the power outlet 
before all assembly, disassembly and cleaning 
operations.

Recommendations



EN - 3

EN

Use compliant with destination
This appliance is intended for domestic use only.
Furthermore, it can’t be used:
• in the kitchen area for employees of shops, in 

offices or other work environments;
• in farms/farm holiday complexes;
• by customers in hotels, motels and residential 

environments;
• in bed and breakfast accommodation.

Manufacturer’s liability
The manufacturer declines all liability for damage 
undergone by persons and objects due to:
• use of the appliance different from that 

envisioned;
• user manual has not been read;
• tampering of individual parts of the appliance;
• use of non-original spare parts;
• failure to comply with safety recommendations.

Keep these instructions carefully. 
Whenever the appliance is transferred 

to other persons, they must also be given these 
user instructions.

DISPOSAL
Electrical appliances must not be disposed 
of with household waste. The appliances 

that have this symbol  are subject to 
the European Directive 2012/19/EU. All 
discarded electric and electronic appliances 
must be disposed of separately from household 
waste, by taking them to relevant centres 
envisioned by the Country. By disposing of 
the discarded appliance correctly, damage 
to the environment and risks to health will be 
avoided. For further information regarding 
disposal of the discarded appliance, contact 
the Municipal Administration, the Disposal 
dept. or the shop where the appliance was 
purchased.

Recommendations
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DESCRIPTION OF THE 
APPLIANCE (Fig. A)

1 Motor base
2 Coffee bean container (350 g)
3 Coffee bean container lid
4 Ground coffee container with lid
5 Container support plate
6 START/STOP button
7 Grinding functions selection knob
8 Grinding level adjustment lever
9 Grinder
10 Cleaning brush
11 Centring filter support

IDENTIFICATION PLATE
The identification plate states the technical 
data, serial number, and marking. The 
identification plate must never be removed.

BEFORE FIRST USE 
(Fig. A)
• Unpack the appliance carefully and remove 

all packaging materials and promotional 
labels.

• Wash all components, except for the motor 
base (1) and the grinder (9), with hot water 
and normal washing-up liquid. Rinse all 
components thoroughly and dry them before 
using them.

 The gr inder must never be 
washed and must always be kept 
dry. Clean the grinder with the 
cleaning brush provided or with 
a hard-bristle brush. 

Before use, check that all components 
are integral and have no cracks.

ASSEMBLY OF COMPONENTS
(Fig. B-C-D)
•  Place the container (2) on the motor 

ba se  ( 1 )  ma t c h i ng  up  t h e  two 
r e f e r e n c e  n o t c h e s  “ ”  “ ” 
 on the left side of the motor body (1). 

 Next rotate the container (2) clockwise until 
the two “ ” “ ” indications match.

• Position the lid (3) on the container (2) and 
press it down. 

• Position the plate (5) on the motor base (1) 
in a way to secure it.

• Open the silicone cap of the ground coffee 
container (4) and position it on the plate (5).

• Make sure that the rubber dispenser cone 
is centred in the hole of the container lid (4) 
as shown in Fig. D.

DESCRIPTION OF CONTROLS 
(Fig. E-F)

Grinding adjustment lever (8)
The appliance has a lever (8), which allows 
to adjust the level of grinding appropriate to 
your use:

FINE Fine grinding

MEDIUM Medium grinding

COARSE Coarse grinding

Move the lever to make the indicator (12) 
correspond with the desired grinding level.

Description/Assembly/Commands
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Quantity of grinding selection knob 
(7)
The appliance has 8 pre-set functions and a 
manual function, which can be selected using 
the knob (7). 
Each function corresponds to a predefined  
quantity of ground coffee.

Knob 
icon Quantity

 1 Grinding for
single Espresso

 2 Grinding for
double Espresso

 2 Grinding for 2 cups

 4 Grinding for 4 cups

 6 Grinding for 6 cups

 8 Grinding for 8 cups

 10 Grinding for 10 cups

 12 Grinding for 12 cups

 M Manual function

In relation to the selected quantity, it is advised 
to adjust the coffee grain by moving the 
indicator (12) as indicated in the table below.

Use Level of 
Grinding
indicator 

(12)

Functions  
knob (7)

Espresso 
coffee 
machine FINE 1 - 2

Moka

Filter 
coffee 
machine

MEDIUM
2

4

6

French 
Press COARSE

8

10

12

The Manual function (M) can be used at will 
with any level of grinding.

USE (Fig. A-E-F-G-H)
 Make sure the upper grinder (9A) 
is inserted and secured in its seat.

• Insert the plug into the power outlet. 
• Lift the lid (3) and introduce the coffee beans 

into the container (2).

 If the LED located on the knob 
blinks, it means that the appliance is 
in error condition: beans container 
not present or not inserted correctly.

Grinding the coffee into the container 
(4)
• Position the powder container (4) on the 

plate (5) being careful to open the silicon 
cap.  

• Select the desired level of grinding by 
positioning the indicator (12) on the 
gradation desired.

• Select the desired quantity by rotating the 
knob (7) and making the red indicator of 
the ring match with the desired program: 
from “2” to “12”.  

• Press the START/STOP button (6) to start 
grinding. For all pre-set programs, grinding 
will end automatically, excluding the manual 
function (M).

• When grinding has been completed, 
remove the container (4) from the appliance.

• To withdraw the ground coffee from the 
container (4), open it by turning the lid (13) 
anti-clockwise and remove it.

Commands/Use
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 Grind coffee in proper quantity, 
make sure that coffee powder 
is lower than the ground coffee 
container maximum level mark.

 During manual operation mode (M), 
remain near the coffee grinder: it 
is necessary to press START/STOP 
again to stop grinding.

 Make sure to stop grinding before 
that coffee powder exceeds the 
ground coffee container maximum 
level mark.

Coffee may lose flavour quickly 
once ground. For optimal results, 
use coffee powder immediately 
after grinding. Store the ground 
coffee container in a dark, fresh and 
dry environment. Make sure the 
coffee powder level is lower than 
the container maximum level mark 
and that the container lid is firmly 
closed and screwed.

Grinding the coffee into the 
espresso coffee filter-holder
• Use the relevant accessory (11) supplied 

and fix it as indicated in Figure G to 
facilitate centring of the filter-holder. 
Position any filter-holder under the 
dispensing cone.

• Select the FINE grinding level.

• Select the “1 ” or “2 ” program 
according to the capacity of its filter.

• Press the START/STOP button (6) to start 
grinding. For all pre-set programs, the 
grinding will end automatically.

• When grinding has been completed, 
remove the filter-holder. 

Description/Use

Filter-holder not supplied.  

 If the manual grinding operating 
time exceeds the safety time set 
(90 seconds), the motor stops 
automatically.

 During the grinding phase, do 
not rotate the knob (7) from one 
program to another and do not 
move the grain selection lever (8).

 If a finer level of grinding than 
that currently used is to be set, it 
is highly recommended to remove 
the grinder and clean it, removing 
any residual beans, before 
proceeding with a new grinding 
operation. See the CLEANING 
AND MAINTENANCE section to 
remove the grinder.

A beans locking system allows to 
safely raise the container (2) from 
the motor base (1) avoiding beans 
leakage.

The coffee grinder has an auto-
switch-off button (stand-by) if it is 
not used after 90 seconds.

 Press the START/STOP button to 
re-activate the product.
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Description/Use

GRINDING TIMES (Fig. E-F)
The functions envision pre-set supply settings 
of ground coffee. However, depending on 
personal taste, the pre-set amount of ground 
coffee can be increased or decreased, thus 
customising the different functions.

Customise the amount of grinding 
for espresso coffee
• Make sure that the grinding indicator (12) 

is positioned at an adequate grinding level 
for espresso coffee (FINE). 

• Turn the knob (7) to “1 ”.
• Press the START/STOP button (6) to start 

grinding and hold it down for the desired 
time; the lock nut (14) flashes during the 
programming phase. 

• On releasing the button, grinding stops, the 
lock-nut stops flashing and the new setting 
is memorised.

By modifying the amount of single 
espresso coffee ground, the amount 
of double espresso coffee is also 
modified automatically.

Customising the amount of ground 
coffee for American/French press 
coffee
• Make sure that the grinding indicator (12) is 

positioned at an adequate grinding level for 
American/French press coffee (MEDIUM/
COARSE). 

• Turn the knob (7) to “2”. 
• Press the START/STOP button (6) to start 

grinding and hold it down for the desired 
time; The lock nut (14) flashes during the 
programming phase.

• On releasing the button, grinding stops, the 
lock-nut stops flashing and the new setting 
is saved. 

By modifying the amount of 
American/French press coffee 
ground, for the 2-cup selection, the 
amount of espresso coffee for the 
other pre-set functions present on the 
knob is modified automatically (from 
2 to 12).

Resetting factory values
To reset the factory values:
• Turn the knob (7) onto program “12”. 
• Press the START/STOP button (6) and hold 

it down for 5 seconds. The lock-nut (14) 
flashes 5 times indicating that all factory-
set values have been reset (for Espresso 
functions and Filter Coffee/French Press 
functions).
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CLEANING AND MAINTENANCE 
(Fig. A-H-I-L):

• Make sure the coffee bean container (2) is 
empty and then run in manual mode (M) to 
remove any coffee residue from the grinder.

 Before carrying out any cleaning 
operation, ALWAYS disconnect the 
plug from the power outlet.

 Never immerse the motor base (1) 
in water or other liquids.

• Remove the container (2) by turning it anti-
clockwise. 

• Remove any coffee beans present in the 
machine using the cleaning brush (10) 
supplied. 

• Lift the handle (15) and turn the upper 
grinder (9a) anti-clockwise to release it and 
then remove it. 

• Clean the upper grinder (9a) and the lower 
grinder (9b) and the coffee outlet cavity 
using a brush with hard bristles or the 
supplied cleaning brush (10). 

• Re-mount the upper grinder (9a) making the 
two notches “ ” “ ” correspond and 
rotating clockwise to fix it “ ” “ ” 

• The ground coffee bean container (2,4), the 
lid (3), and the plate (5) can be washed 
using warm water and neutral detergent.

• The motor base (1) can be cleaned using a 
damp cloth, avoiding the use of detergents 
or abrasive materials.

 

Cleaning and maintenance
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Cleaning and maintenance

What To Do If......
Problem Possible causes Solution

The appliance does not 
work.

Plug not connected. Connect the plug.

The coffee bean container 
is not inserted correctly.

Check that the coffee bean 
container is correctly inserted 
in the motor base.

The motor thermal 
protection is activated 
automatically after 90 
seconds of continuous 
operation.

Wait (approx. 15 minutes) 
for the thermal protection to 
reset.

The Led on the knob 
blinks.

The coffee beans container 
is not inserted correctly.

Check that the beans 
container is correctly inserted 
on the motor base.
See the Assembly of 
Components paragraph to 
assemble the container.

The appliance stops 
during operation.

The motor thermal 
protection is activated 
automatically after 90 
seconds of continuous 
operation.

Wait (approx. 15 minutes) 
for the thermal protection to 
reset.

The appliance works but 
ground coffee does not 
escape.

No coffee beans in the 
relative container.

Load the coffee beans.

Grinder blocked. Remove the grinder and 
check there are no objects 
blocking rotation.

The set grinding level is 
incorrect or difficult.

The upper part of the 
grinder (9a) is missing.

Insert and secure the upper 
grinder (9a) in its seat.

Grinders worn. Replace the grinders by 
taking the appliance to an 
authorised after-sales centre.

Contact local technical support if the problem is not solved or in case of other types 
of faults.
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التنظيف و الصيانة

......ما العمل إذا  

الحل الأسباب المحتملة المشكلة

. ي
وصل الجهاز بالتيار الكهربا�ئ . ي

الجهاز غ�ي موصل بالتيار الكهربا�ئ

الجهاز ال يعمل.
تأكد من إدخال وعاء الحبوب بشكل 

صحيح عىل قاعدة المحرك.
تم إدخال وعاء الحبوب بشكل غ�ي صحيح.

انتظر )15 دقيقة تقريًبا( ح�ت تتم 
استعادة الحماية الحرارية.

يتم تنشيط الحماية الحرارية للمحرك 
تلقائًيا بعد 90 ثانية من التشغيل المستمر.

تأكد من أن وعاء
الحبوب قد تم إدخاله بشكل صحيح 

عىل قاعدة المحرك.
ن قم بالطالع  كيب وعاء حيوب ال�ب ل�ت

عىل فقرة تركيب المكونات.

تم إدخال وعاء الحبوب
بشكل غ�ي صحيح.

مصباح الـLED الموجود عىلي المقبض يومض.

انتظر )15 دقيقة تقريًبا( ح�ت تتم 
استعادة الحماية الحرارية.

تم تنشيط الحماية الحرارية للمحرك تلقائًيا 
بعد 90 ثانية من التشغيل المستمر.

يتوقف الجهاز عن العمل أثناء التشغيل.

. ن يرجى إدخال حبوب ال�ب ي الوعاء.
ال توجد حبوب �ن

قم بإزالة المطحنة وتحقق من عدم الجهاز يعمل ولكن القهوة المطحونة ال تخرج.
وجود أشياء تمنع دوران المطحنة.

المطحنة عالقة.

ي 
أدخل المطحنة العلوية )9a( �ن

مقعدها.
الجزء العلوي من المطحنة غ�ي موجود 

.)9a( إعدادات درجة الطحن غ�ي صحيحة أو 
استبدال المطاحن عن طريق إحضار معقدة.

الجهاز إىل مركز صيانة معتمد.
المطاحن بالية.

ي حالة وجود أنواع أخرى من االعطال ، قم بالتواصل مع مركز الصيانة الواقع 
ي حالة عدم التمكن من حل المشكلة او �ن

�ن
ي منطقتك.

�ن
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التنظيف و الصيانة

التنظيف و الصيانة
)A-H-I-L صور(

تأكد من أن وعاء الحبوب )2( فارغ، ثم قم بتشغيل  •
زالة أي بقايا قهوة من المطحنة. الطريقة اليدوية )M( الإ  

قبل القيام بعمليات التنظيف التالية،    
   قم دائًما بفصل القابس من المقبس.

ال تقوم بغمر قاعدة الموتور )1(    
أبداً بالماء أو بأية سوائل أخرى.   

•  قم بإزالة الوعاء )2( عن طريق لفه عكس اتجاه عقارب الساعة. 
ي المطحنة باستخدام

•  قم بإزالة أي حبوب قهوة متبقية �ن
فرشاة التنظيف )10( المتوفرة.   

)9a( وقم بلف المطحنة العلیا )ارفع المقبض )15  •
عکس اتجاه عقارب الساعة لفكها وإزالتها.   

•  قم بتنظيف المطحنة العلوية )9a( والمطحنة
السفلية )9b( وتجويف مخرج القهوة بفرشاة ذات  

ات خشنة أو بفرشاة التنظيف )10( المتوفرة.  شع�ي  
•  أعد تركيب المطحنة العلوية )9a( حت

” وهذا من “ ” ى تتطابق العالمتان “  
 .” “ ” ي اتجاه عقارب الساعة لتثبيتها “

خالل لفها �ن  
ن المطحون )4، 2(، •  يمكن غسل وعاء الحبوب وال�ب

والغطاء )3(، والصحن )5( بالماء الفاتر والمنظفات  
. ن ك�ي متوسطة ال�ت  

•  يمكن تنظيف قاعدة المحرك )1( باستخدام قطعة قماش
مبللة لتجنب استخدام المنظفات أو المواد الكاشطة.  
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الوصف / الستخدام

قهوة   / الأمريكية  القهوة  لصنع  المطحون  ن  ال�ب مقدار  تخصيص 
الضاغطة الفرنسية

تأكد من وضع مؤ�ش الطحن )12( عىل درجة الطحن  •
المناسبة لصنع القهوة االئمريكية / قهوة الضاغطة  

 .)MEDIUM / COARSE( الفرنسية  
قم بلف المقبض )7( وضبطه عىل »2« .  •

اضغط عىل زر -)START/ STOP )6 لبدء الطحن استمر   •
ف

ي الضغط للوقت المطلوب؛ أثناء مرحلة تحديد  
نامج، ستومض الحلقة المعدنية )14(. ال�ب  

يؤدي إيقاف الضغط عىل الزر إىل توقف الطحن، وتوقف  •
عداد الجديد.  الحلقة عن الوميض ويتم حفظ االإ  

ن المطحون لصنع مع تغي�ي مقدار ال�ب  
   القهوة االئمريكية / قهوة الضاغطة

 الفرنسية لصنع 2 فنجان، يتم تغي�ي مقدار   
ن المطحون لصنع القهوة ال�ب  
يسو بالنسبة للوظائف س�ب االإ   

المحددة مسبًقا والموجودة عىل المقبض   
)من 2 إىل 12(.   

استعادة إعدادات المصنع
عادة ضبط إعدادات المصنع: الإ

قم بلف المقبض )7( وضبطه عىل البرنامج »12«.   •
ي الضغط

اضغط عىل زر -)START / STOP )6 واستمر �ن  •
عليه لمدة 5 ثوان. ستومض الحلقة المعدنية )14( 5  

ة إىل أنه قد تمت إستعادة جميع إعدادات مرات، مش�ي  
يسو والقهوة بالفل�ت والقهوة  س�ب المصنع )لصنع االإ  

عىل طريقة الضاغطة الفرنسية(.  
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الوصف / الستخدام

ن  ال�ب يفقد  قد  الطحن،  عملية  انتهاء  بعد 
رائحته برسعة.

ن   للحصول عىل أفضل النتائج، استخدم ال�ب
ة بعد الطحن. قم بتخزين   المطحون مبا�ش  

ي مكان مظلم وبارد  
ن المطحون �ن وعاء ال�ب  

ن المطحون وجاف. تأكد من أن ال�ب  
ال يتجاوز عالمة الحد االئقىص   

الموجودة عىل الوعاء وتأكد من أنه تم لف     
وإغالق الغطاء بشكل جيد.  

سو س�ب ي مقبض ماكينة صنع قهوة الإ
ن �ن قم بطحن ال�ب

استخدم الملحق الخاص )11( وقم تثبيته كما هو موضح  •
يسو ي الصورة G ح�ت تضع مقبض ماكينة صنع االس�ب

�ن  
ي المكان الصحيح. ثم ضع مقبض أي ماكينة لصنع

�ن  
. ن يسو تحت المخروط الذي يخرج منه ال�ب س�ب االإ  
حدد درجة الطحن عند عالمة FINE )ناعم(.  •

  ” نامج “2  ” أو ال�ب نامج “1  حدد ال�ب  •
يسو. س�ب حسب سعة مقبض ماكينة صنع االإ  

اضغط عىل زر  -)START / STOP )6 لبدء الطحن.  •
امج المحددة مسبًقا، ستنتهي بالنسبة لجميع ال�ب  

عملية الطحن تلقائًيا.  
يسو بعد الطحن.  س�ب قم بإزالة مقبض ماكينة صنع االإ  •

يسو غي س�ب    مقبض ماكينة صنع االإ
   ر ملحق بالجهاز

إذا تجاوزت عملية تشغيل الطحن اليدوي وقت   
السالمة المحدد )90 ثانية(، يتوقف المحرك تلقائًيا. 

أثناء مرحلة الطحن، ال تقم بلف المقبض )7(   
من برنامج إىل آخر وال تقم بتحريك ذراع تحديد 
درجة الطحن )8(. 

ي اختيار درجة طحن أنعم
إذا كنت ترغب �ن   

من الدرجة المستخدمة حالًيا، يوىص 
بشدة بإزالة المطحنة وتنظيفها من 

الحبوب المتبقية قبل القيام بعملية طحن     
زالة المطحنة ، أرجع إىل قسم   جديدة. الإ  

التنظيف والصيانة.  

    يسمح نظام حجز حبوب القهوة برفع الوعاء )2( من قاعدة 
المحرك )1( بطريقة آمنة لتجنب ترسب الحبوب. 

ن مزودة بـ مطحنة ال�ب
ي )stanby( بعد مرور 90 ثانية دون 

يقاف التلقا�ئ وظيفة االإ
إستخدام.

عادة تنشيط المنتج، اضغط عىل الإ  
.START / STOP زر  

أزمنة الطحن 
)E-F صور(

المطحون. ومع  ن  ال�ب إعدادات محددة مسبقا لخروج  الوظائف تتضمن 
ن المحدد مسبًقا، من خالل التحكم  ذلك يمكن زيادة أو تقليل مقدار ال�ب

ي الوظائف المختلفة وفق االئذواق الشخصية.
�ن

يسو وفق الأذواق الشخصية س�ب ن المطحون لصنع الإ تحديد مقدار ال�ب
تأكد من وضع مؤ�ش الطحن )12( عند درجة طحن مناسبة  •

 .)FINE( يسو س�ب لصنع االإ  
.” قم بلف المقبض )7( وضبطه عىل “1   •

اضغط عىل زر -)START / STOP )6 لبدء الطحن واستمر   •
ف

ي الضغط عىل الزر للمدة المرغوبة، أثناء مرحلة تحديد  
نامج ستومض الحلقة المعدنية )14(.  ال�ب  

يؤدي إيقاف الزر إىل إيقاف الطحن، وتوقف الحلقة عن  •
عدادات الجديدة. الوميض ويتم حفظ االإ  

ن المطحون لصنع      من خالل تغي�ي مقدار ال�ب
ن ل   يسو الواحد، يتم تغي�ي مقدار ال�ب س�ب   االإ

. ي
يسو المضاعف بشكل تلقا�ئ س�ب   الإ
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الأوامر / الستخدام

ن المطحون )7( مقبض لختيار مقدار ال�ب
يتضمن الجهاز 8 وظائف محددة مسبًقا وطريقة تشغيل يدوية، ويمكن 

اختيار طرق التشغيل باستخدام المقبض )7(. 
ن المطحون. كل طريقة تشغيل تعمل مع مقدار محدد مسبقاً من ال�ب

المقدار رمز المقبض

طحن خاص لـ 
يسو واحد اس�ب

 1

طحن خاص لـ 
يسو مضاعف اس�ب

 2 

بن مطحون يكفي لعدد 2 فنجان  2
بن مطحون يكفي لعدد 4 فنجان  4
بن مطحون يكفي لعدد 6 فنجان  6
بن مطحون يكفي لعدد 8 فنجان  8
بن مطحون يكفي لعدد 10 فنجان  10
بن مطحون يكفي لعدد 12 فنجان  12

طريقة التشغيل اليدوي  M

طريق  عن  القهوة  حبوب  بضبط  يوىص  المحدد،  بالمقدار  يتعلق  فيما 
ي الجدول أدناه.

تحريك المؤ�ش )12( كما هو موضح �ن

وظائف المقبض )7( درجة الطحن
المؤ�ش )12(

أنواع 
الستخدام

2 - 1 FINE
آلة صنع قهوة 

يسو اس�ب

موكا

2

MEDIUM آلة صنع القهوة 
ة المفل�ت

4

6

8

COARSE الضاغطة 
الفرنسية

10

12

يمكنك استخدام طريقة التشغيل اليدوية )M( كما تريد مع أي درجة 
من الطحن.

)A-E-F-G-H الستخدام )صور

تأكد من إدخال وتثبيت المطحنة    
ي الموضع المخصص لها.

   العلوية )9a( �ن

ي مقبس الكهرباء. 
ضع القابس �ن  •

ي الوعاء )2(.
ارفع الغطاء )3( وأدخل حبوب القهوة �ن  •

إذا كان المؤ�ش الـ    
LED الموجود عىل المقبض يومض،   

ي أن هناك خطأ: وعاء
فهذا يع�ن   

   حبوب القهوة غ�ي موجود أو موضوع
   بشكل غ�ي صحيح.

ي الوعاء )4(
طحن القهوة �ن

ن المطحون )4( عىل الصحن )5(، واحرص عىل ضع وعاء ال�ب  •
فتح السدادة المصنوعة من السيليكون.   

حدد درجة الطحن المطلوبة عن طريق تحريك المؤ�ش )12(.  •
حدد المقدار المرغوب فيه عن طريق لف المقبض )7(  •

ح�ت يكون المؤ�ش االئحمر الخاص بالحلقة المعدنية أمام  
نامج المرغوب فيه: من »2« ح�ت »12«.   ال�ب  

اضغط عىل زر -)START / STOP )6 لبدء  •
الطحن. بالنسبة  

امج المحددة مسبًقا، ستنتهي عملية الطحن لجميع ال�ب  
.)M( ي حالة استخدام الطريقة اليدوية

تلقائًيا، عدا �ن  
بعد الطحن ، أخرج الوعاء )4( من الجهاز.  •

ن المطحون من الوعاء )4( قم بفتحه عن طريق زالة ال�ب الإ  •
ي عكس اتجاه عقارب الساعة، 

لف الغطاء )13( �ن  
ثم قْم بإزالة الغطاء.  

ن  ن بالمقدار المناسب، وتأكد من أن ال�ب قم بطحن ال�ب   
المطحون ال يتجاوز عالمة الحد االئقىص الموجودة 

عىل الوعاء.

أثناء التشغيل اليدوي )M(، ابق بالقرب من  
  مطحنة القهوة: البد من الضغط عىل زر

نهاء الطحن. START / STOP مرة أخرى الإ  
تأكد من توقف عملية الطحن قبل أن يجتاز  

ن المطحون عالمة الحد االئقىص ال�ب  
الموجودة عىل الوعاء.  
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كيب / الأوامر الوصف / ال�ت

وصف الجهاز
)A صورة(

قاعدة الموتور  1
ن )350 جم( وعاء حبوب ال�ب  2

ن غطاء وعاء حبوب ال�ب  3
ن المطحون مع غطاء وعاء ال�ب  4

ن طبق يسند وعاء ال�ب  5
زر START )بداية(/ STOP )توقف(  6

مفتاح اختيار وظائف المطحنة  7
ذراع تحديد درجة الطحن  8

مطجنة   9
فرشاة للتنظيف  10

الجزء المسئول عن ضبط وضع حامل الفل�ت  11

لوحة التعريف
والعالمة.  المسلسل  والرقم  الفنية  البيانات  التعريف  لوحة  توضح 

التجارية. ال يجب إزالة لوحة التعريف الئي سبب كان.

قبل أول استخدام 
)A صورة(

قْم بإخراج الجهاز بعناية عن مواد تعبئته وقْم بإزالة   •
ويجية. جميع مواد التعبئة والملصقات ال�ت  

اغسل جميع االئجزاء، باستثناء قاعدة المحرك )1( والمطحنة  •
  )9(، بالماء الساخن ومنظف غسل الصحون. اشطف

  جيدا وجفف االئجزاء قبل استخدامها.

ال بد من عدم غسل المطحنة نهائياً وبجب أن تبقى    
دائما جافة. قم بتنظيف المطحنة بفرشاة التنظيف 

ات صلبة.  المرفقة أو بفرشاة ذات شع�ي

   قبل االستخدام تأكد من أن كل االئجزاء سليمة وليس
   بها أي كرس.

تركيب المكونات
)B-C-D صور(

ي وضع يتطابق
ضع الوعاء )2( عىل قاعدة المحرك )1( �ن  •

.» « » ن » شارت�ي مع االإ  
إجعل موضعك تجاه الجانب االئيرس من جسم المحرك )1(.  

ي اتجاه عقارب الساعة ح�ت
ثم قم بلف الوعاء )2( �ن  

 .” “ ” ان “ يتطابق المؤ�ش  
ضع الغطاء )3( عىل الوعاء )2( واضغط عليه نحو االئسفل.   •

ي مكانه.
ه �ن ضع الصحن )5( عىل قاعدة المحرك )1( ح�ت تحرسش  •

ن المطحون المصنوعة من السيليكون افتح سدادة وعاء ال�ب  •
)4( وضعها عىل الصحن )5(.  

مكز ف تأكد من أن المخروط المطاطي الإخراج القهوة ي�ت  •
.D ي الصورة

ن �ن ي ثقب غطاء الوعاء )4( كما هو مب�ي  

وصف عنارص التحكم 
)E-F صور(

ذراع تحديد درجة الطحن )8(
ليناسب  الطحن  درجة  بضبط  لك  يسمح   )8( بذراع  مزود  الجهاز  إن 

احتياجاتك:

طحن ناعم FINE
طحن متوسط MEDIUM

طحن خشن COARSE

انقل الذراع ح�ت يتطابق المؤ�ش )12( مع درجة الطحن المرغوبة.
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تحذيرات

مسؤولية جهة التصنيع
ي تلحق 

ار ال�ت كة المصنعة نفسها من أي مسؤولية ناجمة عن االئ�ن تعفي الرسش
باالئشخاص والممتلكات بسبب:

ضة؛ استخدام الجهاز بطريقة مختلفة عن الطريقة المف�ت  •
عدم قراءة دليل المستخدم؛  •

العبث بأي جزء من أجزاء الجهاز؛  •
استخدام قطع الغيار غ�ي االئصلية؛  •

عدم مراعاة تحذيرات السالمة.  •

رشادات جيداً. إذا تم بيع الجهاز    احتفظ بهذه االإ
  الئشخاص آخرين، فقم بتسليمهم أيًضا

                    إرشادات  االستخدام هذه.

طريقة التخلص من الجهاز
لية. تخضع  ن يجب عدم التخلص من االئجهزة الكهربائية مع النفايات الم�ن

 .UE/19/2012 ي ي تحمل هذا الرمز للتوجيه االئورو�ب
االئجهزة ال�ت

تعد  لم  ي 
ال�ت ونية  وااللك�ت الكهربائية  االئجهزة  جميع  من  التخلص  يجب 

لية. وذلك من خالل  ن صالحة لالستخدام، بشكل منفصل عن النفايات الم�ن

ي توفرها الدولة. إن التخلص 
تسليمها للمراكز المخصصة لهذا الغرض وال�ت

البيئة من  ي لم تعد صالحة لالستخدام يجنب 
ال�ت االئجهزة  السليم من 

ار. للمزيد  نسان من العديد من االئ�ن التعرض للخطر كما يحفظ صحة االإ

من المعلومات حول التخلص من الجهاز يرجى التوجه لمكتب التخلص 

اء الجهاز. من النفايات التابع لمحافظتك أو للمتجر الذي قمت فيه برسش
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تحذيرات

السالمة
تحذيرات أساسية تتعلق بالسالمة.

ام بتحذيرات  ن ل�ت وري االإ ، فمن ال�ن ي
نظًرا إىل أن الُمنَتج يعمل بالتيار الكهربا�ئ

السالمة التالية:

ال تلمس القابس ويديك مبتلتان.  •
ي بسهولة، هكذا   

تأكد من إمكانية الوصول إىل مقبس التيار الكهربا�ئ  •
ستتمكن من سحب القابس، إذا لزم االئمر.  

ي إزالة القابس من المقبس، امسك القابس  
إذا كنت ترغب �ن  •

ًة.   مبا�ش  
ي تلفه.

ي أبدا الئن ذلك قد يتسبب �ن
ال تسحب السلك الكهربا�ئ  

ي حالة تعطل الجهاز ال تحاول إصالحه.
�ن  •

ي واالتصال  
قم بإطفاء الجهاز، وفصله عن مقبس التيار الكهربا�ئ  

.Smeg بخدمة عمالء  
ر عىل القابس أو سلك الكهرباء، يجب   ي حالة وقوع �ن

�ن  •
استبدالهما    

فقط عند مركز الخدمة الفنية لتجنب أية مخاطر يمكن حدوثها.  
ي الماء.

• ال تغمر الجهاز �ن
تحذير: افصل القابس قبل التنظيف.  •

ال تدع سلك الكهرباء يتعلق عىل حافة الطاولة أو عىل أي سطح    •
آخر، وال تجعله يتالمس مع االئسطح الساخنة.  

د ال تستخدم الجهاز الئك�ش من 90 ثانية متتالية. اترك الجهاز ي�ب  •
  لمدة 15 دقيقة تقريًبا قبل استخدامه مرة أخرى.

عن  بعيدا  ين(  البوليس�ت ورغوة  البالستيك،  )أكياس  التعبئة  مواد  حافظ عىل 
متناول االئطفال.

ال تضع الجهاز فوق المواقد الكهربائية أو الغازية أو بالقرب منها،    •
وال تضعه داخل االئفران الساخنة.  

. ن تأكد من عدم وجود أجسام غريبة داخل مطحنة ال�ب  •
•  قم بإطفاء الجهاز وفصله عن مصدر الكهرباء قبل

ي ال تزال تعمل.
اب من  االئجزاء ال�ت تغي�ي االئجزاء االإضافية أو قبل االق�ت  

ي
توصيل الجهاز بالتيار الكهربا�أ

ي يتوافق مع ذلك المشار 
دد الخاص بالتيار الكهربا�ئ انتبه! تأكد من أن الجهد وال�ت

إليه عىل لوحة البيانات أسفل الجهاز.
ي مثبت بشكل صحيح و بمعدل 

قم بتوصيل الجهاز فقط بمقبس تيار كهربا�ئ
تدفق للتيار ال يقل عن 10 أمب�ي ومجهز بتأريض فعال.

ن المقبس وقابس الجهاز، اطلب استبدال المقبس  ي حالة عدم التوافق ب�ي
�ن

. ن ن المؤهل�ي بنوع آخر مناسب من قبل الفني�ي

ممنوع استخدام هذا الجهاز من قبل االئطفال.   •
احتفظ بالجهاز وسلكه بعيًدا عن متناول االئطفال.   •

يجب أال يعبث االئطفال بالجهاز.  •
ال يمكن استخدام الجهاز من قبل االئشخاص ذوي القدرات    •

الجسدية والحسية أو العقلية المنخفضة أو من قبل أشخاص ليس    
ة أو المعرفة الالزمة الستخدام الجهاز، إال أذا تم   لديهم الخ�ب  

اف عليهم أو تلقوا تعليمات بشأن التشغيل االآمن للجهاز من   �ش االإ  
ي تنطوي  

قبل شخص مسؤول عن سالمتهم وفهموا المخاطر ال�ت  
عىل تشغيل الجهاز.  

ي قبل القيام بجميع عمليات 
افصل الجهاز عن التيار الكهربا�ئ  •
كيب و التفكيك والتنظيف. ال�ت  

الستخدام المطابق للغرض من الجهاز
. ىلي

ن ستخدام الم�ن هذا الجهاز قد ُصنع خصيصاً لالإ
عالوة عىل ذلك ، ال يمكن استخدامه:

ي المتاجر  
ن �ن ي غرفة المطبخ الخاصة بالعامل�ي

�ن  •
والمكاتب وبيئات العمل االئخرى؛  

ي المزارع/المزارع السياحية؛
�ن  •

ي الفنادق والموتيالت والمناطق السكنية؛
من قبل العمالء �ن  •

فطار. ي فنادق المبيت مع االإ
�ن  •



عميلنا العزيز،
.Smeg كة ن من �ش اء مطحنة ال�ب شكراً جزيالً لكم عىل �ش

ي المبتكر عنا� فريدة تصبح جزًء 
ي يقدم فيها البحث الجماىلي والتصميم الف�ن

ت الحلول ال�ت ائك لمنتجنا، فقد اخ�ت برسش
من االئثاث.

ي الوقت نفسه، 
، و�ن ي تنتمي لنفس الفئة بشكل مثاىلي

ىلي دائًما مع المنتجات االئخرى ال�ت
ن ي الواقع، يتناسق جهاز SMEG الم�ن

�ن
يمكن أن يشكل عن� تصميم جديد للمطبخ.

نتم�ن لك أن تستمتع بوظائف جهازك بطريقة كاملة، وتفضل بقبول تحياتنا القلبية.

SMEG S.p.A.

CGF01 طراز
ن مطحنة ال�ب

1 - AR



NOTES



Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri
prodotti. Le illustrazioni e le descrizioni contenute in questo manuale non sono quindi impegnative ed hanno solo
valore indicativo.

The manufacturer reserves the right to make any changes deemed useful for improvement of its products without prior
notice. The illustrations and descriptions contained in this manual are therefore not binding and are merely indicative.

Le fabricant se réserve la faculté d’apporter, sans préavis, toutes les modifications qu’il jugera utiles pour
l’amélioration de ses produits. Les illustrations et les descriptions figurant dans ce manuel ne sont pas contraignantes et
n’ont qu’une valeur indicative.

Der Hersteller behält sich vor, ohne vorherige Benachrichtigung alle Änderungen vorzunehmen, die er zur
Verbesserung seiner Produkte für nützlich erachtet. Die in diesem Handbuch enthaltenen Illustrationen und
Beschreibungen sind daher unverbindlich und dienen nur zur Veranschaulichung.

De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht om
zijn producten te verbeteren. De afbeeldingen en de beschrijvingen die aanwezig zijn in deze handleiding zijn niet
bindend, en hebben enkel een aanduidende waarde.

El fabricante se reserva el derecho a aportar sin aviso previo todas las modificaciones que considere útiles para la
mejora de sus propios productos. Las ilustraciones y las descripciones contenidas en este manual no comprometen,
por tanto, al fabricante y tienen un valor meramente indicativo.

O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem aviso prévio, qualquer modificação que vise o melhoramento dos
respetivos produtos. As ilustrações e descrições contidas neste manual, não são, por isso, vinculativas e possuem
apenas valor indicativo.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att genomföra alla de ändringar som anses nödvändiga för att förbättra de egna
produkterna utan att meddela detta i förväg. De illustrationer och beskrivningar som finns i denna bruksanvisning är
vägledande och därmed inte bindande.

Производитель оставляет за собой право вносить без предупреждения все изменения, которые посчитает
полезными для улучшения собственной продукции. Рисунки и описания, содержащиеся в данном Руководстве
по эксплуатации, не имеют обязательств и имеют ознакомительный характер.

Producenten forbeholder sig retten til at foretage eventuelle ændringer, der anses for at være en forbedring af det
oprindelige produkt, uden forudgående varsel. Illustrationer og beskrivelser i denne betjeningsvejledning er derfor ikke
bindende og kun vejledende.

Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich zmian, które uzna za
przydatne w celu ulepszania swoich produktów. Rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące i
mają charakter poglądowy.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeisiin mielestään tarpeellisia muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tässä
oppaassa olevat kuvat ja piirrokset eivät näin ollen ole sitovia, vaan ne annetaan vain viitteellisessä mielessä.

Produsenten forbeholder seg rett til endringer på sine produkter grunnet tekniske fremskritt, uten forutgående varsel.
Illustrasjonene og beskrivelsene i denne bruksanvisningen er derfor ikke bindende og skal kun betraktes som
retningsgivende.

“تحتفظ جهة التصنيع لنفسها بالحق في القيام بجميع التعديالت التي تراها مناسبة لتحسين منتجاتها دون إنذار مسبق. ولذلك، ال تعتبر الرسوم التوضيحية 
واألوصاف الواردة في هذا الدليل ُملزمة وإنما ذات قيمة إرشادية فقط”




