العربية

Vario ♦ Vario W ♦ Forté-AP ♦ Forté-BG

الخطوة األولى

ستجد بداخل العلبة علبتين منفصلتين ,تحتوى الكبيرة منهما على الطاحونة والحامل (إن أمكن) .أما العلبة الثانية فتحتوى على القافز والغطاء وعلبة
االرضيات وآلة إلزالة النتؤات وآلة للمعايرة.

الخطوة الثانية

اخرج الطاحونة من العلبة عن طريق رفع الحقيبة البالستيكية إلى اعلى.
تحذير تكون ارضية األوزان للطاحونات ذات الميزان هشة ويُمكن أن تتدمر من الحمولة الثقيلة أو القوة ,فتعامل معها بلطف وال تضغط عليها
ألسفل.

الخطوة الثالثة

ضع القافز أعلى الطاحونة بعد وضعها في مكانها الصحيح ,وذلك عن طريق تبطين الشريطين الصغيرين في قاع الطاحونة بالفتحتين باخل الطوق,
ثم أدر الطاحونة في اتجاه عقارب الساعة حتى تتثبت في مكانها.

الخطوة الرابعة

صل الطاحونة بالكهرباء ,ثم أضف حبوب البن ثم ادخل علبه االرضيات ثم اضبط اإلعدادات الكلية والجزئية.
ينبغي أن يتم ضبط اإلعدادات الكلية للطاحونة بينما تعمل الوحدة .أنظر الجدول التالي لإلعدادات المقترحة
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الحظ أن هذه كلها مجرد نقاط البداية ,ستحتاج أن تضبط الطاحونة بحسب رغبتك للمزيد من المعلومات عن إعدادات
الطاحونة ووسائل التخمير ,عليك التوجه إلى شريط المساعدة على *( www.baratza.comقد يتطلب األمر إعادة
المعايرة).
الخطوة الخامسة

عليك اتباع اآلتي لتشغيل الطاحونة
ألختيار  ,Varioقم بأختيار عدد واضغط البدء
الختيار  Vario-Wقم بالضغط على زر الـ  Tareواختر عددا ثم اضغط على زر البدء.
ألختيار الـ  Fortéاضغط على الوزن ( )Weightثم  ,Tareواختر عدد واضغط على زر البدء .أو عند اختيار أن يكون الطحن بحسب الوقت,
اختر عددًا واضغط على زر البدء.

الخطوة السادسة

ولتحديد برنامج وقتي/زر الوزن ( )1,2,3اختر األسهم التي تشير إلى أعلى وتلك التي تشير إلى أسفل ,ثم اضغط بصورة مطولة على الزر الذي
تختاره حتى تنير الشاشة ,وبهذا تكون قد حفظت التوقيت الجديد/الوزن.
إذا كنت تعتقد أن الطاحونة الخاصة بك التعمل بشكل صحيح  ،يرجى زيارة موقعنا على االنترنت الستكشاف األخطاء وإصالحها من خالل الموقع:
 www.baratza.com/troubleshootingأوتصفح قناتنا على موقع اليوتيوب https://www.youtube.com/user/Baratzallc1
إلصالح األخطاء .
لالستفسار أو لطلب مساعدة:
في كندا والواليات المتحدة ,راسلنا على  support@baratza.comأو اتصل بنا على 425-641-1245
ولتجد بائع بالتجزئة في الدول األخرى ,عليك التوجه إلى http://www.baratza.com/retailers/international
وللمزيد من المعلومات األكثر تفصيال عن الطاحونة ,عليك قرءة كتيب التشغيل ,الموجود على www.baratza.com/support/manuals
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معلومات للسالمة

الرجاء قراءه المعلومات التالية بحرص شديد .تحتوي هذه المعلومات على معلومات لسالمة هذا الجهاز ,ورجاء
االحتفاظ بهذه المعلومات للجوء إليها مستقبال
◊استخدم فقط مع التيار المتردد وبحسب التيار الصحيح .انظر الملصق في اسفل الطاحونة لتحديد التيار
الكهربائي الصحيح.
◊نظف فقط باستخدام قطعة من القماش الحجاف أو الرطب قليال ،وال تزج الطاحونة او المكونات في الماء
او اية سوائل أخرى
◊ Baratzaلن تتحمل أي مسؤولية ناتجة عن األضرار أو اإلصابات أو الضمان إذا تم استخدام طاحونة
عدا عن الغرض المقصود منه (أي طحن حبوب البن المحمص كاملة)
◊ال تتحمل باراتزا أي مسؤولية تجاه التدمير أو اإلصابة في حال استخدام الطاحونة لغرض آخر غير
المخصص لها أو إذا تم تشغيلها بشكل سيء أو إذا تم تصليحها ,وسيتم رفض كل مطالبات الضمان
◊احفظ الطاحونة بعيدا عن متناول االطفال.
◊ال تترك الطاحونة بال رقابة أثناء تشغيلها.
◊هذه األجهزة يمكن استخدامها من قبل األطفال الذين تتراوح أعمارهم من  8سنوات فما فوق واألشخاص
ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية إن انخفاض أو عدم وجود الخبرة والمعرفة إذا ما أعطيت إشراف
أو تعليمات تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر.
◊ال يجب تنظيف وصيانة وإستخدام الطاحونة من قبل االطفال دون إشراف
◊ال تقم بتشغيل الطاحونة باستخدام سلك أو مقبس مهشم ,إذا كانت الطاحونة معطلة .هذه المشكلة يمكن
حلها من خالل الشركة المصنعة او وكالئها المعتمدين.
◊افصل دائما الطاحونة من التيار الكهربائي قبل التجميع والتفكيك أو التنظيف.
تحذير :انزع القابس دائما من المصدر الكهربائي قبل تنظيف الطاحونة

