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دليل التشغيل السريع

لجهاز SETTE 270Wi

التعريف بال�أجزاء
7.7كلاَبه ضبط فلتر القهوة
1.1غطاء الوعاء
8.8اذرع الجهاز القابلة للتحويل
2.2وعاء حبوب القهوة
3.3مقبض منع تسرب حبوب القهوة 9.9سلة الطحن
1010مدخل كبل الطاقة
4.4مؤشر محاذاة الوعاء
1111طبق الطحن القابل لل�إ زالة
5.5لوحة التحكم
1212شاشة العرض
6.6مجموعة ضبط الطحن

�1313أزرار �إعداد الذاكرة والمؤشرات
1414مؤشر الطحن
1515التوقف
1616بدء � /إيقاف مؤقت
�1717أزرار تعديل وزن الطحن
1818شريط التركيب  /ال�إ زالة (�أزرق)

1919مؤشر التثبيت /ال�إ زالة
2020ضابط الطحن ال�إ ضافي (�أسود)
2121ستبليس التعديل الجزئي
2222حقيبة �أدوات

هذا دليل البدء السريع فقط .يمكن العثور على التعليمات التفصيلية في الدليل الكامل على موقعنا في baratza.com/documentation
ال�إ عداد ال�أولي
1.1يغسل يدوياً غطاء الوعاء ( ، )1وعاء طحن القهوة ( ، )2سلة الطحن ( ، )9وطبق الطحن القابل لل�إ زالة ( )11في الماء الدافئ والصابون  ،ويجفف تما ًما .لا
تغسل مجموعة ضبط الطحن ( )6في الماء �أو سوف تصد�أ.
2.2مع مقبض منع تسرب حبوب القهوة ( )3الذي يواجه وضع الساعة  ، 11قم بمحاذاة علامات التبويب الثلاثة مع الفتحات الموجودة �أعلى المطحنة .اضبط
القادوس في مكانه وقم بالتدوير ب�إحكام في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر القادوس في مكانه .قم بتثبيت غطاء الوعاء ( )1على وعاء حبوب القهوة (.)2

ملاحظة :سيتم تشغيل موتور الطحن فقط بعد تثبيت الوعاء وشريط المايكرو ( )18في الوضع � 31أو �أصغر .ت أ�كد من �أن مقبض ال�إ غلاق ( )3في وضع الفتح.
للحصول على �أفضل تج ربة مع  270Wiبرجاء م راعاة ال �آتي :
مع كثرة استخدام قافظ القهوة ،سرعة الطحن ستزيد الى حد كبير مع اول  10رطل
عند ال استخدام ل �أول مرة ،ستقوم الطاحونة بعمل معايرة ذاتية ل اربع او خمس م رات قبل تقديم جرعة دقيقة

عملية الشاشة :الطحن علي �أساس الوزن
اضغط على زر �إعداد مسبق  )13( 3 ، 2 ، 1لعرض البرمجة المسبقة لوزن
الطحن بالغرامات علي الشاشة ( .)12عندما تكون مستعدًا للطحن  ،اضغط
على زر STARTبدء (� .)16أثناء الطحن  ،ستحسب الشاشة بالغرامات .عندما
تصل الشاشة �إلى الوزن المحدد مسبقًا  ،سيتوقف المحرك وسيعاد ضبط الشاشة
مرة �أخرى �إلى الوزن المبرمج .للكميات اليدوية من البن المطحون  ،اضغط مع
الاستمرار على زر  STARTحتى تحصل على الكمية المطلوبة من القهوة .حرر
زر  STARTل�إ يقاف المطحنة .ستعرض الشاشة الكمية بالغرامات .للخروج من
الوضع اليدوي  ،اضغط على �إيقاف ( .)15انظر معلومات البرمجة في الصفحة
التالية.
ضبط حجم الطحن الماكرو  /المايكرو:
يتحرك تعديل الماكرو ( )20من الخشن � 31 #إلى الناعم رقم  .1التعديل
المايكرو ( )21هو الحلقة السفلية  ،من “ ”Aال�أكثر نعومة �إلى “ ”Iال�أكثر
خشونة .لل�إ سبرسو :ابد�أ عند  ، 9Eللحصول على المشروب اليدوي :ابد�أ عند
 .20Eنوصيك بتشغيل المحرك �أثناء ضبط عملية الطحن.
حامل الجهاز القابل للتحويل:
كما يمكن استخدام ال�أذرع السوداء ( )8التي تحتوي على سلة طحن القهوة ()9
للحصول علي مجموعة متنوعة من �أجهزة التخمير .لتحويل الذراعين لاحتواء فلتر

القهوة  ،ادفع الذراع اليمني و�أرجله �إلى ال�أسفل و �إلى اليسار .لتحويل الذراعين
�إلى صندوق التحميل �أو �أي جهاز تخمير �آخر  ،ادفع الذراع اليمنى وقم بالتدوير
�إلى اليمين والى �أعلى .سوف ينتقل الذراع ال�أيسر تلقائ ًيا �إلى موضعه .في الوسط
 ،فوق الذراعين  ،يوجد خطاف ( )7لعقد شفة فلتر القهوة لتوفير الثبات .يمكن
تدوير هذا الخطاف بعيدًا عن طريق الضغط على الخطاف ثم تدويره لليسار
�أو لليمين .قبل الطحن في الحاوية �أو الفلتر  ،قم ب�إرجاع الخطاف �إلى وضع
المنتصف بمجرد الضغط عليه ل�أسفل ثم تدويره مرة �أخرى �إلى المركز.
ربط الفلتر :هام للغاية عند طحن ال�إ سبرسو
عند الطحن مباشرة في الفلتر  ،يجب عليك �أولاً تحويل الذراعين �إلى وضع
الفلتر وتحريك الخطاف (� )7إلى ال�أمام .تم تصميم الخطاف لدعم الشفة العليا
للفلترالخاص بك .من المهم �أن يتم ضبط الخطاف بحيث يوضع في مستوى
الفلتر .لضبط الخطاف  ،قم بفكه بالمسمار السداسي  2مم (الموجود في
حقيبة ال�أدوات ( )22الذي يوضع تحت الخطاف  ،قم بضبط فلتر القهوة ل�أعلى
�أو ل�أسفل  ،وربط المسمار في الوضع الصحيح� .إذا كان طاحنتك بها نقص في
الوزن  ،فعلى ال�أرجح يحتاج الخطاف �إلى مزيد من الضبط.

حقيبة ال�أدوات:
البرمجة:
أ
لقد قمنا بتضمين حقيبة صغيرة ب�دوات وحشوات (.)22
تم تجهيز  Sette 270Wiبثلاثة �أزرار قابلة للبرمجة ( .)13يتم ببساطة تسمية
ال�أزرار  .3 ، 2 ، 1تقوم هذه ال�أزرار القابلة للبرمجة فقط بتعديل وزن الطحن
•تستخدم الحشوات ل�إ عادة ضبط الماكينة على نطاق �أدق.
المرغوب  ،فهي لا تقوم بتعديل �إعدادات الطحن (�أي الخشنة  /الدقيقة) .كل
•مفتاح سداسي مقاس  2مم يستخدم لضبط ربط الفلتر.
زر ي�أتي من المصنع مع ال�إ عدادات المسبقة التالية :الوزن18 = 1 :جم = 2 ،
•يستخدم المفتاح السداسي  5مم ل�إ زالة المثقاب المخروطي من الحامل
25جم35= 3 ،جم.
عند الحشو (انظر الدليل).
يمكنك بسهولة برمجة غرامات �أكثر �أو �أقل على النحو التالي:
تحتاج مساعدة؟
1.1اختر ز ًرا مسبقًا.
�إذا كان لديك �أي �أسئلة �أو استفسارات  ،يرجى �إرسال بريد �إلكتروني:
أ
أ
2.2اضغط على �أزرار السهم ل�على �أو ل�سفل لضبط الوزن.
� support@baratza.comأو الاتصال بالرقم +1 )425( 641.1245
3.3بمجرد وصولك �إلى �إعداد الغرام المطلوب  ،اضغط مع الاستمرار على زر
ال�إ عداد المسبق المرغوب لمدة  3ثو ٍان .ستومض الشاشة للت�أكد من تخزين يمكن العثور على الدليل الكامل على موقعنا على الانترنت على العنوان التالي:
ال�إ عداد.
4.4لبرمجة ال�أزرار ال�أخرى كرر الخطوات  .3-1ملاحظة5 :جم كحد �أدنى baratza.com/documentation
للحصول على �إرشادات الفيديو و�أدلة استكشاف ال�أخطاء و �إصلاحها:
لوضع ال�إ عداد المسبق :يمنع البرنامج المستخدمين من إ�عداد
أن
�
يمكن
إ�عداد مسبق �أقل من 5جم .بسبب سرعة الطاحونة  ،لا
baratza.com/troubleshooting
تكون دقيقة لل�أوزان �أقل من 5جم.
للحصول على �أفضل دقة ،نوصي بتعيين حجم طحن لكل
اعداد مسبق( .مثلاً  :إ�عداد مسبق  :1اسبرسو ،إ�عداد مسبق
 : 2ايروبرس ،إ�عداد مسبق  : 3تنقيط) *برجاء النظر إ�لى دليل
المستخدم للتفاصيل

معلومات ال�آمان :
!يرجى قراءة المعلومات �أدناه بعناية فائقة .فهي تحتوي على معلومات
السلامة الهامة لهذا الجهاز .يرجى الاحتفاظ بهذه ال�إ رشادات للرجوع �إليها
في المستقبل.
!استخدم فقط التيار المتردد ACوالجهد الصحيح� ,أنظر الملصق علي قاعدة
المطحنة لتحديد الجهد الصحيح.
!نظف جسم الطاحنة بقطعة قماش جافة �أو رطبة قليلاً ,لا تغمر الطاحنة �أو
الكيبل ولا القابس في الماء �أو �أي سائل �آخر.
! Baratzaلن تقبل �أي مسائلة عن اي ضرر �أو اصابة او ضمان اذا
استخدمت المطحنة ل�آي غرض بخلاف الغرض المقصود من تصنيعها
(طحن حبوب القهوة المحمصة الكاملة) او التشغيل والصيانة غير
تنبيه :افصل سلك التيار الكهربائي قبل تنظيف المطحنة.
الصحيحة.
!�أبعد الجهاز وكيبل الطاقة بعيداً عن متناول ال�آطفال ال�آقل من  8سنوات.
!دائماً افصل الطاحنة من اي مصدر كهرباء قبل التجميع او التفكيك او
التنظيف .لكي تفصل الطاحنة من الكهرباء امسك من القابس لفصلها عن
منفذ الكهرباء ,وابداً لا تفصلها من خلال الامساك بالكيبل.

!لا تترك طاحنة القهوة غير مراقبة وهي قيد التشغيل.
!هذا الجهاز يمكن استخدامة من قبل ال�أطفال بداية من  8سنوات ف�أكثر
وال�أشخاص ذوي القصور (الجسدي ,والحسي ,القدرات العقلية) او من
لديهم نقص في الخبرة او المعرفة اذا تم الاشراف عليهم او اعطائهم
التعليمات حول استخدام الجهاز بطريقة �آمنة وفهم المخاطر المتضمنة.
!التنظيف وصيانة المستخدم لا ينبغي ان يقوم بها ال�آطفال دون اشراف.
!دائماً افصل الطاحنة من اي مصدر كهرباء قبل التجميع او التفكيك او
التنظيف.
!لكي تفصل الطاحنة من الكهرباء امسك من القابس لفصلها من منفذ
الكهرباء ,وابداً لا تفصلها من خلال الامساك بالكيبل.

