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الرتكيب األويل
كل من الغطاء ( )1والوعاء ( )2والطوق السيليكوين األسود ( )4ووعاء النب املطحون ( )9باملاء
 .1قم بغسل ً
الدافئ والصابون ثم قم بالتنشيف بعناية .ال تقم بغسل الحلقة الدائرية ( )5باملاء وإال قد تتعرض
للصدأ

3

 .2قم مبحاذاة املقبض (( )9امل ُخزن داخل وعاء الطحن( ))8مع املفتاح املوجود عىل جانب الوحدة األمين واضغط
عىل املقبض لوضعه بالكامل يف مكانه .ميكنك هز املقبض إذا واجهت املشاكل يف وضعه مبكانه

4

 .3الحلقة الدائرية ( )5بها مؤرش احمر يجب أن يشري إىل إعدادات الطحن 30

5

 .4احرص أال متزق الطوق .قم بوضع الطوق ( )4فوق الحلقة الدائرية ( ,)5قم مبحاذاة حواف الطوق مع أرشطة
الحلقة الدائرية أحدهم باللون األحمر) وقم بإنزال الطوق برفق حتى يكون عىل بعد مثن بوصة ( 4مم)
من الحلقة الدائرية
 .5لرتكيب الوعاء ,تأكد من أن مؤرش الطحن الفيض ( )3موجه لناحية اليمني ,ومبحاذاة العالمة السواداء مثلثة
الشكل املوجودة عىل العلبة .اضغط عىل الوعاء ألسفل وقم بتدويره باتجاه عقارب الساعة حتى رقم 20
من اإلعدادات .ستسمع صوت نقرة حني تقوم بتدوير الوعاء
إذا مل تعمل الخطوة رقم  4بشكل صحيح :يجب تدوير حلقة ضبط الطحن السوداء ( )12بشكل كامل عكس
اتجاه عقارب الساعة لتتمكن من تركيب الوعاء .ميكنك تدوير حلقة ضبط الطحن السوداء ( )12باليد،
مع استخدام ارشطة الضبط ( )13عند الحاجة ،ثم البدأ مجددًا من الخطوة رقم 3

أ ثنا ء ا لتشغيل ا لعا د ي  ،قد تعلق بعض حبيبا ت ا لقهو ة أ ثنا ء
إ خرجها من ما كينة ا لطحن  .ملنع حد و ث أ ي ا نسد ا د  ،قم بإ فرا غ
و عا ء ا لحبو ب إ ذ ا مأل ت ا لحبو ب أ كرث من ثلثيه
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تعريف األجزاء
.1
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الغطاء
وعاء النب
مؤرش إعدادات الطحن
الطوق السيليكوين األسود
الحلقة الدائرية القابلة لإلزالة
ميزان ضبط الطحن
زر النبض
وعاء الطحن مع خط مؤرش امللء
مقبض التضغيل واإليقاف
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فرشاة *
قاعدة مستوية
حلقة ضبط الطحن
عروة حلقة الضبط
ُعرى محاذاة ورفع الحلقة الدائرية
صامولة مجنحة (ال تقم باإلزالة(
الحلقة املخروطية املركزية
* موجودة بداخل وعاء الطحن
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اختيار إعدادات الطحن
قم بتدوير الوعاء الختيار إعدادات الطحن املرغوبة .عند الضبط الختيار طحن أصغر ،يجب
أن يكون الوعاء خاليًا من الحبوب ملنع تعطيل نظام الطحن بسبب الحبوب التي قد توجد
بني الحلقات .يوجد أدناه بعض من إعدادات الطحن العامة للبدأ باالستمتاع مبرشوبك
بأكرث من طريقة .ستحتاج إىل إدخال تفضيالت الطحن من هنا
للمزيد من املعلومات ميكنكم زيارة

اإلعدادات امل ُقرتحة

طحن أنعم = أرقام أصغر
طحن أخشن = أرقام أكرب

تشيميكس

أوتوماتيك برور

 V60هاريو

أريوبريس

اسربيسو

فرينش بريس
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لضبط إعد ا د ا ت ا لطحن بد قة  ،قم با لضبط أثنا ء طحن ا لقهوة  .يسا عد وضع بعض ا لحبوب يف ا لوعا ء أثنا ء ا لتشغيل
عىل تحسني ا ألد ا ء وتكرا ر ا لنتا ئج بشكل كبري

الدعم
يف الواليات املتحدة وكندا
support@baratza.com

425-641-1245
أو مجانًا عرب877-701-2021

إذا كنت تعتقد أن ماكينة الطحن ال تعمل
بشكل سليم قم باالستعانة بدليل األعطال
من خالل baratza.com/troubleshooting :

خارج منطقة أمريكا الشاملية ،يتم تزويد
الضامن مبعرفة الرشكة محل الرشاء.
للخدمات ،قم بإيجاد أقرب مستورد من
خالل baratza.com/ international-importers-and-retailers :

معلومات السالمة
! برجاء قراءة املعلومات أدناه بعناية حيث تحتوي عىل معلومات هامة بخصوص املنتج .يُرجى االحتفاظ يُرجى
االحتفاظ بتلك املعلومات يف حال الحاجة ُمستقبالً
! يُستخدم فقط يف وجود تيار مرتدد ومع الجهد املناسب .اقرأ امل ُلصق املوجود عىل قاعدة ماكينة الطحن لتحديد
الجهد املناسب
! قم بتنظبف هيكل الجهاز فقط باستخدام قطعة قامش جافة أو رطبة .ال تقم بوضع ماكينة الطحن أو
القابس أو
! الكابل يف املاء أو أي سائل آخر
! الرشكة غري مسؤلة عن أي أعطال أو إصابات أو خسائر قد تحدث نتيجة استخدام ماكينة الطحن يف غري الغرض
امل ُخصص (طحن حبوب القهوة املحمصة) أو يف حال تشغيلها أو تصليحها بشكل غري سليم
! ال تقم بتشغيل الجهاز يف حال وجود عطب بالكابل أو املقبس .ويف حال وجود أية أعطال بالقابس يجب تبديله من
قبل امل ُصنع ،أو مركز الخدمة ،أو شخص مؤهل لتفادي الخطر

)Rev 15/08/2019 (v3.3

! احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول األطفال تحت سن  8سنوات
! ال ترتك الجهاز قيد التشغيل بدون متابعة
! ميكن استخدام الجهاز من قبل األطفال فوق  8سنوات واألشخاص ذوي القدرات العقلية واإلدراكية األقل
أو األشخاص بدون خربة أو معرفة كافية يف حال تم اإلرشاف عليهم وإعطائهم التعليامت الخاصة باستخدام
الجهاز بطريقة آمنة وتحذيرهم من املخاطر امل ُصاحبة
! ال يجب تنظيف أو صيانة الجهاز من قبل األطفال بدون إرشاف
! يتوجب دو ًما فصل الجهاز من الكهرباء قبل التجميع ،أو التفكيك أو التنظيف .لفصل الكهرباء قم باإلمساك
.بالقابس وسحبه .ال تقم بشد الكابل
! تحذير :احرص دامئًا عىل إزالة كابل الكهرباء قبل البدأ يف عملية التنظيف

