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Sette™ 270W
دليل استخدام مطحنة القهوة ذات املثقاب املخروطي

املقدمة

شكرا لرشائك  SETTEمطحنة القهوة ذات املثقاب املخروطي ،
مع  SETTEاصبح اسهل كثري عن ذي قبل ان تصنع كوباً لذيذا ً
من القهوة.
باالسفل الوصف املفصل لإلمكانيات التي تجعل  SETTEمتميزة عن باقي مطحنات القهوة يف فئتها

املثقاب املخروطي

لوحة التحكم الرقمية

صنع يف ليختنشتاين  ،املثقاب املخروطي ذو العيار  40ملم يطحن القهوة مبعدل لوحة التحكم االمامية املدمجة مع شاشة ذات اضاءة ليد خلفية صديقة
 3.5إيل  5.5جرام بالثانية  ،يعتمد ذلك عيل الضبط ،هذه املثاقيب املخروطية للمستخدم  ،وثالث مفاتيح قابلة للربمجة تسمح بضبط وزن الطحن ايل حدود
تتحمل وستبقي حادة لسنوات عدة  .آلية الضبط متنح نتائج دقيقة للمثقاب  0.1جرام  ،ببساطة اضغط مفتاح  STARTو  SETTEستعطيك الحصة
الدقيقة .
لضامن الطحن الدقيق.
ضبط الطحن

مثبت االجهزة القابل للتحويل

الـ  SETTEلها  31مستوي مدرج من الضبط للطحن من االسربسو وايل مرشوب املثبت القابل للتحويل املدمج باملطحنة يسمح لك بالطحن املبارش ايل فلرت القهوة
القهوة العادي  ،الضابط االضايف له  9مؤرشات تسمح للمستخدم الحصول بدقة خاصتك ،وكذلك ايل سلة سلة الطحن املرفقة مع املطحنة او مع العديد من
عيل االسربسو املثايل  ،آلية عمل الضابط املدرج والضابط اإلضايف متصلة مبارشة االجهزة الخاصة باملرشوبات مثل ()®Hario, Clever, Able Kone, AeroPress
مامييزها عن مطحنات القهوة املنزلية االخري  .سلة الطحن الخاصة بـ SETTE
مع املثقاب املخروطي ماينتج الضبط الفوري ودرجة الطحن املثالية.
مصنوعة من البالستك املقاوم للكهرباء الساكنة مع انبوب صب لسهولة الصب
ايل جهاز املرشوبات املفضل لديك  .اذرع فلرت القهوة القابلة للضبط ميكنها
استيعاب معظم احجام فالتر القهوة وتتضمن خطاف مدمج من اجل الثبات
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معلومات األمان

برجاء ق راءة املعلومات التالية بحرص  ،فهي تحتوي عيل معلومات امان هامة لهذا
الجهاز ،يرجي االحتفاظ بهذه املعلومات كمرجعية للمستقبل
!استخدم فقط التيار املرتدد  ACوالجهد الصحيح  ،انظر امللصق عىل قاعدة
الطاحنة لتحديد الجهد الصحيح.

!ليك تفصل الطاحنة من الكهرباء امسك من القابس لفصلها عن منفذ
الكهرباء  ،وابداً ال تفصلها من خالل االمساك بالكيبل

!نظف جسم الطاحنة بقطعة قامش جافة أو رطبة قليالً التغمر الطاحنة او
الكيبل وال القابس يف املاء أو أي سائل آخر..

!أبعد الجهاز وكيبل الطاقة بعيداً عن متناول األطفال األقل من  8سنوات

! Baratzaلن تقبل أي مسائلة عن اي رضر أو اصابة او ضامن اذا استخدمت
الطاحنة ألي غرض بخالف الغرض املقصود من تصنيعها (طحن حبوب
القهوة املحمصة الكاملة) او التشغيل والصيانة غري الصحيحة .
!هذا الجهاز ميكن استخدامه من قبل األطفال بداية من  8سنوات فأكرث
واألشخاص ذوي القصور (الجسدي  ،والحيس  ،القدرات العقلية) او
من لديهم نقص يف الخربة او املعرفة اذا تم االرشاف عليهم او اعطائهم
التعليامت حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم املخاطر املتضمنة

!الترتك طاحنة القهوة غري مراقبة وهي قيد التشغيل
!التنظيف وصيانة املستخدم الينبغي ان يقوم بها األطفال دون ارشاف
!ال تشغل الطاحنة مع كيبل أو قابس تالف

! اذا تلف الكيبل املزود البد ان يتم تبديلة بواسطة املصنع او خدمة العمالء
او من هم باملثل من االشخاص املؤهلني لتجنب أي خطر
!دامئا افصل الطاحنة من اي مصدر كهرباء قبل التجميع او التفكيك او
التنظيف

CAUTION: ALWAYS unplug the electrical supply cord prior to cleaning the grinder.
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التشغــيل
قبل استخدام مطحنتك

قبل استخدام مطحنتك  SETTEللمرة األويل  ،عليك غسل وعاء حبوب القهوة وسلة الطحن يف مياة دافئة برغوة صابون  ،التغسل مجموعة ضبط الطحن
او الثاقب  ،انظر القسم الخاص بالعناية والتنظيف للتعليامت حول كيفية ازالة وتالكيب هذه األجزاء  ،قد يكون هناك بعض الصدأ عيل املثاقيب عند استالمك

ملطحنتك هذا طبيعي وسيختفي بعد طحن كمية قليلة من القهوة  ،إلزالة الصدأ وتحسني املثاقيب ،اطحن حفنة واحده من حبوب القهوة  ،عيل ضبط الخشونة
رقم  20#ثم تخلص من القهوة املطحونة

اإلعداد األويل
ضع مطحنة  SETTEعيل سطح مستو  ،وضع كيبل الطاقة يف املنفذ الخلفي من اآلله  ،واشبك الكيبل يف قابس التيار املرتدد  ACذو الجهد الصحيح

مالحظة  :نحن ننصح ان تطحن فقط والخطاف يف الوضع االمامي فهذا سيمنع عملية الوزن غري الدقيقة .الخطاف يجب ان يتم تدويره
للجانب فقط عند ازالة املثقاب

دورة العمل
مطحنة  SETTEصممت لطحن رطلني ( 1كيلو جرام) بجد أقيص يومياً  ،مع دورة عمل اسربيسو  ، %10نريد تذكري كل من يشرتي مطحنة  SETTEانها قد
صممت لالستخدام املنزيل (فرتة طحن قصرية) .
إليك نظرة عامة عيل دورة العمل الخاصة بسلسلة مطحنة SETTE
اسربيسو (ضبط  : )9-3سيستغرق حوايل  6ثواين لطحن حصة من االسربسو  ،وبعدها يجب ان يكون هناك فرتة راحة  60ثانية هذا تقريبا ما ميكنك فعله اذا
كنت تصنع حصص متتابعة ملجموعة واحدة
القهوة العادية (ضبط  : )30-15سيستغرق من  5إىل  30ثانية لطحن  150جرام من القهوة وبعدها يجب ان يكون هناك فرتة راحة  60ثانية .تذكر  :الحد األقيص
 150جرام كل مرة مع دقيقة راحة قبل الطحن من جديد
دورة العمل املوضحة أعاله ستعمل بشكل مثايل للمرشوبات التقليدية املنزلية اما اذا اخرتت استخدامها بشكل تجاري عليك التفكري بشأن دورة العمل ملطحنة
 SETTEوعليك ان تقرر ان كان ذلك مجديا لإلستخدام التجاري أم ال
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تركيب وعاء حبوب القهوة
مع وجود غطاء الوعاء يف مكانه ركب الوعاء بواسطة محاذاة مقبض منع ترسب حبوب القهوة باتجاه الساعة ( 11للخلف
يسارا ً) اضغط الوعاء ألسفل وقم بالتدوير يف اتجاه عقاترب الساعة حتي انتظام املزالق يف املقدمة مبحاذاة بعضهام .اقلب
مقبض منع ترسب حبوب القهوة ايل وضع  « »OPENمفتوح ثم أضف الكمية املرغوبة من حبوب القهوة املحمصة
الكاملة

ضبط أذرع االجهزة القابلة للتحويل وخطاف فلرت القهوة
أذرع األجهزة القابلة للتحويل التي تثبت سلة الطحن ميكن ايضا استخدامها لتثبيت معظم أجهزة مرشوبات
القهوة التقليدية مثل ( . )Clever and Able Kone , V60للتحويل لوضع مثبت فلرت القهوة اضغط عيل الذراع
االمين وقم بتدويره ألسفل ولليسار «الشكل  »Aوللعودة للوضع األصيل اضغط عيل الذراع األمين وقم بتدويره ايل
اليمني وأعيل «الشكل . »Bالذراع األيرس بتحرك بشكل آيل إيل مكانه.
fig. A

عند الطحن املبارش ايل فلرت القهوة  ،عليك أوال تحويل األذرع ايل وضع مثبت فلرت القهوة  ،قم بتدوير الخطاف ايل
األمام  ،الخطاف مصمم ليدعم الحافة العلوية من فلرت القهوة يف حني دعم األذرع لقاعدة فلرت القهوة خاصتك.
البغي
من الالزم ان يتم ضبط الخطاف حتي يكون فلرت القهوة خاصتك مستوياً  ،لضبط الخطاف عليك ارخاء ُ
السدايس قياس  2ملم اسفل الخطاف واضبط الخطاف العيل واسفل ثم اربط الربغي حني يكون وضع الخطاف
مستويا يف املكان الصحيح .بعد ضبطك للخطاف قم باجراء تجربة طحن وان مل يستقر فلرت القهوة خاصتك خالل
عملية الطحن فقد تكون يف حاجة لعمل املزيد من التعديالت
fig. B
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تحذير :الجهاز يطحن برسعة عالية جداً عليك الحذر من التعبئة الزائدة لفلرت القهوة او وعاء استقبال القهوة حيث انه اذا انحرشت حفنة
من القهوة يف االنبوب املائل فان هذا سيسد طاحنة القهوة ومعالجة االنسداد يتطلب التنظيف اليدوي ،ملزيد من التفاصيل انظر صفحة 8

ضبط التحكم بالطحن
مطحنة  SETTEلها ضابطني مختلفني لدرجة الطحن  ،الضابط االول املدرج لعمل التعديالت الكبرية من 1ىل  31يف حني ان الضابط االضايف لعمل التعديالت
الصغرية لتحسني وتدقيق اضايف لدرجة الطحن  .نحن دوما ننصح ان يعمل محرك املطحنة أثناء ضبط تعديالت درجة الطحن سواء الضابط املدرج او الضابط
االضايف ،واألفضل عند ضبط الطحن ان تبداء والضابط اإلضايف عيل وضع “ ”Eثم القيام بتعديل الضابط املدرج أقرب ماميكن من درجة الطحن املرغوبة ،وبعد
ذلك عدل يف الضابط اإلضايف كام تريد
باالسفل افضل التجارب لعمل تعديالت مكررة ودقيقة :

1.1اضغط مفتاح  Preset 1ثم مفتاح START/PAUSE
2.2خالل عمل املطحنة قم بتدوير الضابط املدرج حتي يقرتب من حجم الطحن املطلوب
3.3اسحب السلة للخارج وتحقق من حجم الطحن ،اذا كان حجم الطحن قريبا مام تريد فكل ما عليك استخدام الضابط اإلضايف لتحسني الطحن
 4.4اسمح بثانية أو اثنني يف البداية للتخلص من الجزيئات املطحونة  ،التخلص نن هذه الكمية الصغرية يف البداية من اجل تنقية املطحون الحقاً –
هذه العملية مهمة لتتأكد ان كل القهوة املطحونة بنفس اعدادات الضبط وبنفس الدرجة
5.5اطحن حصة كاملة
6.6كرر الخطوات السابقة كلام كان مطلوباً

اعدادات البدء
اعدادات الضابط املدرج املوضحة بالجدول ادناه ميكن استخدامها كنوجيه عام لنقاط البدء ،الحجم الفعيل للجزيئات املطحونة باعدادات معينة سيتفاوت
اعتامدا عيل عدة عوامل منها درجة التحميص  ،الحبات الفاتحة والغامقة  ،طزاجة حبات القهوة  ،درجة الرطوبة  ،نوع حبات القهوة ومحتوي الزيت الخ ...ومع
االستخدام ستحدد انت االعدادات التي تناسب ذوقك ،واسلوب الرشب وحبوب قهوتك املفضلة.
Espresso

AeroPress

V-60

Drip brew

Chemex

3-9

10-15

13-18

15-25

20-31

* إذا وجدت ان اعداداتك املفضلة تخرج عن القيم املوضحة بالجدول فال داعي لإلنزعاج .اطحن القهوة
باالعدادات التي تناسب ذوقك الشخيص.
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تشغيل الطحن بناء عيل الوزن
ضع فلرت القهوة او وعاء استقبال القهوة عيل األذرع  ،اضغط مفتاح
الضبط  3-2-1والشاشة ستظهر الوزن املطابق والسابق برمجته بالجرام
اضغط مفتاح البدء STARTلبدء الطحن  ،قد يكون هناك بعد التأخري البسيط يف
البدء حيث تقوم املطحنة بالوزن ثم تبدأ بالطحن خالل الطحن ستقوم الشاشة بالعد
تصاعديا بالجرامات ايل الوزن السابق برمجته  ،وسيتوفق محرك املطحنة

،

اذا كنت تريد التوقف قبل اكتامل دورة العمل اضغط مفتاح  STOPهذا
سوف يوقف محرك املطحنة ويعيد الشاشة ايل وزن الطحن الذي تم اختياره
يف البداية  .ومع ذلك اذا كنت تود التوقف املؤقت دون العوده ايل الوزن
املضبوط من البداية السابق اختياره  ،اضغط عيل مفتاح االيقاف املؤقت  ، PAUSEهذا سيوقف املطحنة فورا ً والشاشه ستومض بالوزن الذي تم طحنه
،وبالضغط عىل مفتاح  STARTستكمل املطحنة حتي الوصول ايل الوقت املرغوب  ،والعادة ضيط دورة الطحن اضغط مفتاح التوقف STOP

العمل بالنبض  /الوضع اليدوي
مطحنة  SETTE 270Wلها ايضا ميزة العمل بالنبض  /وضع الطحن اليدوي بالوزن ولتفعيل هذا الوضع ببساطة استمر بالضغط عيل مفتاح  STARTلثانيتني
واملطحنة ستبدا بالوزن ويبدا محركها بالعمل وستستمر الشاشه بعرض وزن القهوة املطحونة ،انت االن يف وضع النبض سيعمل محرك املطحنة طاملا كان اصبعك
عيل مفتاح  STARTوسيتوقف املحرك عندما ترفع اصبعك عن مفتاح البدء  .للخروج من وضع النبض اضغط مفتاح التوقف .STOP

الربمجة
الجهاز ( )Sette 270Wملحق به  3مفاتيح قابلة للربمجة  ،وهي مسامه ببساطة  3-2-1وهي تضبط فقط الوزن املطلوب طحنه ،وهذه املفاتيح ال تضبط
اعدادات الطحن ،وهي تأيت من امل ٌصنع باألوقات التاليه 18- 1 :جرام  25-2جرام 35-3جرام
وميكنك بسهولة تعديل وزن الطحن بالزيادة او النقصان كالتايل:

1.1اخرت احد مفاتيح الضبط مثال Preset 1
2.2اضغط مفاتيح تعديل وقت الطحن لتعديل الجرامات ألعيل أو ألسفل  ،اذا قمت بالضغط مع االستمرار عيل االسهم العيل واسفل لثانيتني
ستتسارع األرقام
3.3مبجرد وصولك العدادات الوزن املطلوب اضغط واستمر بالضغط عيل املفتاح امل راد برمجته لثالث ثواين يف املثال ، Preset 1
االعدادات ستومض عيل الشاشة لتأكيد تخزين اإلعدادات.
4.4لربمجة املفاتيح االخري كرر الخطوات  .3-1اذا كانت املطحنة مفصولة عن الكهرباء ستحتفظ باالعدادات املخزنة.
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العناية والتنظيف

إزالة وعاء حبوب القهوة

قم بتدويرمقبض من ترسب حبوب القهوة ايل وضع مغلق  CLOSEDثم بعد ذلك اضغط مفتاح البدء إلزالة اي بقايا
لحبوب القهوة ،قم بفصل كيبل الطاقة من قابس الكهرباء  ،أزل وعاء القهوة بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة حتي
تتوقف ثم قم برفع وعاء حبوب القهوة من حسب املطحنة

إزالة املثقاب املخروطي  /مجموعة ضيط الطحن
1.1خطاف فلرت القهوة القابل للتعديل البد ان يتم تدويره ايل الجانب حتي تتمكن من إزالة مجموعة ضبط الطحن «الشكل .»C
2.2قم بتدوير مقبض منع ترسب حبوب القهوة حتي يكون يف الوضع مغلق  CLOSEDثم اضغط مفتاح  STARTالخراج أي حبات قهوة متبقية
خارج املطحنة.
3.3مبجرد تطهري املطحنة من بقايا حبوب القهوة قم بإدارة مجموعة ضبط الطحن وراء اعداد الخشونة ايل مؤرش االزالة/الرتكيب (املثلث األزرق)
املجموعة ستتحرر اىل األسفل إلزالتها «الشكل . »E
1.

fig. C

fig. D

fig. E
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اعادة تركيب املثقاب املخروطي  /مجموعة ضبط الطحن
1.1قم مبحاذاة مؤرش الرتكيب/اإلزالة األزرق عيل مجموعة ضبط الطحن مع مؤرش الرتكيب  /اإلزالة عيل الجانب األمين من املطحنة «الشكل .»F
2.2مع الحفاظ عيل املؤرشين االزرقني مبحاذاة بعضهام اضغط برفق ألعيل عيل مجموعة ضبط الطحن وقم بتدوير مثيت املثقاب املخروطي
األسود «الشكل  »Gتصطف فتحات الزالقة مع جوانب مثبت املثقاب املخروطي داخل املطحنة ،عند هذه النقطة مثبت املثقاب املخروطي
سيتم ادخاله باملطحنة وال ميكن رؤيته «الشكل  »Hللفديو التعليمي عيل يوتيوب شاهد قناتنا www.youtube.com/user/Baratzallc1 :
3.3يف حني تطبيق الضغط ألعيل قم بتدوير مجموعة ضبط الطحن كام موضح «بالشكل  »Hتدوير الزالقة الزرقاء نحو الجزء الخلفي من املطحنة
 ،مجموعة ضبط الطحن ستصدر صوتاً عند ثباتها بشكل صحيح يف مكانها وضابط الطحن األسود سيكون مبحاذاة التدرج من  1إىل  31عىل
املطحنة.

fig. F

fig. G

fig. H
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تنظيف سلة الطحن  ،و وعاء حبوب القهوة  ،واملثاقيب

اغسل كل من سلة الطحن ووعاء حبوب الطحن وغطاءه يف مياه دافئة برغوة صابون ثم اشطفهم وجففهم ،أبدا ال تغسل املثاقيب وإال سيصدأون ،اذا تم
استخدام املطحنة يومياً ،املثاقيب يجب أن تنظف كل بضعة أشهر بواسطه فرشاه قاسيه او باستخدام االقراص الدائرية انظر باالسفل عيل التنظيف اآليل .الحظ
أن االقراص الدائرية لن تفوم بتنظيف اإلنسداد باملطحنة ،اذا انسدت مطحنتك ارجع ايل « :تنظيف انسداد املطحنة» باالسفل

ال تضع وعاء حبوب القهوة او غطاءه او سلة الطحن يف غسالة األطباق  ،فقط الغسيل اليدوي
.ومجددا ال تغسل مجموعة ضبط الطحن او املثاقيب يف املاء

تنظيف انسداد املطحنة
اذا كانت مطحنتك ال توزع القهوة بشكل طبيعي/انسيايب قد يكون هناك انسداد من القهوة املطحونة هذا قد يحدث اذا كانت سلة الطحن او فلرت القهوة قد تم
ملؤهم بشكل زائد ،والقهوة املطحونة انحرشت باالنبوب املائل وغرفة الطحن ميكن ايضاً ان يحدث تكدس بالقهوة املطحونة.
لتنظيف انسداد مطحنتك:

1.1ازل املثقاب املخروطي  /طوق مجموعة الضبط «راجع األشكال .»C,D,E
2.2خذ طوق مجموعة الضيط يف يد واحده وأخرج املثقاب املخروطي باليد األخري واسحبهم كام «بالشكل .»I
3.3املثقاب املخروطي سيكون حوله وأسفل منه القخوة املطحونة املكدسة ،وباستخدام اداة مناسبة مثل عود تنظيف األسنان قم بازالة القهوة
املكدسة.
4.4باستمرار ازالة وكشط القهوة سيؤدي بالنهاية ايل تنظيف املنافذ والفتحات يف مثبت املثقاب املخروطي.
5.5ملجرد تنظيم التفحات السته يف مثبت املثقاب املخروطي ،ضعه عيل سطح مستو ،وقوي مع مراعاة ان يكون املثقاب ألسفل  ،ضع طوق
مجموعة الضبط عليه واضغط عليه واضغط عليها بحزم عيل مثبت املثقال املخروطي.

التنظيف اآليل

تنظيف شامل ،رسيع  ،وسهل ميكن تحقيقة باستخدام أقراص تنظيف املطحنة القابلة للتحلل « »Full Cirlcleهذه األقراص مصممة لطرد جزيئات القهوة
وامتصاص وازالة الروائح وبقايا زيت القهوة .قم بازالة كل حبوب القهوة من الوعاء ثم شفل املطحنة إلزالة اي حبوب بالداخل.ضع الكمية املنصوح بها من
أقراص  Full Circleيف وعاء الجبوب الفارغ ،عدل الضابط املدرج ايل  ،20ضع سلة الطحن وشغل املطحنة حتي يفرغ الوعاء  ،اطحن كل األقراص يف السلو
وباالنتهاء من ذلك ننصح بطحن حوايل  30جرام من القهوة الزالة أي رأئحة سببتها األقراص  ،وتخلص بعدها من كال من القهوة واالقراص املطحونة ملزيد من
املعلومات عن  Full Circleقم بزيارة .www.urnex.com
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اعادة ضبط  /تهيئة املثقاب املخروطي
بعد االرطال القليلة االويل من القهوة املطحونة عيل أقل االعدادات قد ال تكون جيده مبا يكفي لإلسربيسو  ،لتغيري مدي الطحن ايل األحسن  ،حلقات الحشوات
متضمنه ميكن تركيبها اسفل املثقاب املخروطي  .أوال اتبع التعليامت املذكورة يف «ازالة وعاء القهوة» «ازالة املثقاب املخروطي  /مجموعة ضبط الطحن» انظر
الصفحة  8ثم أكمل الخطوات التالية :

1.1خذ مجموعة ضبط الطحن يف احدي يديك  ،انزع املثقاب املخروطي بيدك اتالخري واسحبهم بعيدا عن بعض «الشكل .»I
2.2مبجرد فصل املثبت عن املثقاب الكخروطي ،قم بازالة انبوب الخروج املائل بسحبه من مثبت املثقاب املخروطي.
3.3بواسطة مفتاح الربط السدايس قياس  5ملم املتضمن  ،قم باالرخاء التام للربغي يف قاع املثقاب املخروطي.
4.4قم بازالة املثقاب املخروطي عن املثبت  ،املثقاب املخروطي عموما يكون ملتصقا بشده ،الزالته بسهوله ،ضع الربغي السدايس قياس  5ملم
مكانه لكن ال تقم بربطه ثن ادخل مفتاح الربط يف رأس الربغي واضغط مفتاح الربط السدايس عكس اتجاه سطح العمل.
5.5ضع حلقة حشوات واحده فوق مثبت املثقاب املخروطي.
6.6اعد تركيب املثقاب املخروطي حتي تستقر الزالقات عيل املثبت بشكل تام مع الفتحات بقاعدة املثقاب.
7.7اعد تركيب الربغي واربط بشده قدر االمكان.
8.8اعد تركيب االنبوب املائل.
9.9ضع املثقاب املخروطي واملثبت باتجاه معكوس مع املثقاب عيل سطح العمل ،ضع حلقة الضبط باالعيل واضغط بحزم مجموعةالضبط ألسفل
عيل املثبت «الشكل .»L

W O R K S U R FAC E
W O R K S U R FAC E

fig. I

fig. J

fig. K

fig. L
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الضامن والخدمة
معلومات الضامن يف الواليات املتحده وكندا
الضامن محدود ملطحنات  Baratzaهو عام من تاريخ الرشاء االصيل او بعد  25ساعة من االتشغيل الرتاكمي  ،هذا الضامن يغطي كل العيوب يف املواد
والتصنيع (األجزاء والعمل) متضمن النقل األريض املجاين من وإيل منشآتنا لالصالح بالواليات املتحده وكندا .هذا الضامن ال يرسي عيل سوء االستخدام  ،او
قلة التنظيف  ،واالساءة  ،والتمزق والتلف من االستخدام  ،قلة الضبط واملعايرة الالزمة  ،استخدام قطع غيار غري مناسبة (الرباغي  ،قطع الغيار)  ،وجود
مسامري او حجارة مع حبوب القهوة  ،او استخدام املطحنه يف غري ماصممت له وهو طحن حبوب القهوة املحمصة الكاملة  .اذا تعطلت مطحنتك خالل
عام راسلنا عىل  Support@Baratza.com :أو اتصل عيل  425-641-1245وللمزيد من املعلومات عن الضامن والدعم ،واستكشاف األخطاء واصالحها قم
بزيارة .www.Baratza.com :

معلومات الضامن الدولية
كل البلدان خارج الواليات املتحده وكندا الضامن والدعم والخدمة مقدمة بواسطة متجر التجزئة الدويل الذي قمت بالرشاء منها .لتجد متجر تجزئة قريباً
منك قم بزيارة .www.baratza.com/international-importers-and-retailers :

اثبات الرشاء وتسجيل املنتج
ميكنك تسجيل مطحنتك عىل .www.baratza.com/register-your-grinder

التسجيل سيمكننا من التواصل معك بشأن اشعارات األمان للمنتج التي تحدث بصورة عيل غري املعتاد ان وجدت ،وكذلك مساعدتنا يف استقبال الشكاوي
من مستهليك منتجاتنا  ،الرقم املسلسل موضع بقاعدة املطحنة  ،برجاء الحفاظ عيل ايصال الرشاء الذي يوضح تاريخ الرشاء

لالصالحات واالسئلة
الربيد االلكرتوين support@baratza.com :
لقطع الغيار واملعلومات فم بزيارة www.baratza.com :

ملقاطع الفديو الخاصة باستكشاف االخطاء واصالحها قم بزيارة قناتنا عيل يوتيوب www.youtube.com/user/Baratzallc1 :
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