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GRIND TIME

SETTE™ 30

Sette™ 30
شكرا الختيارك Baratza Sette
 30إلحتياجاتك املنزلية للطحن!
هذا فقط دليل البدء الرسيع ،اذا كنت تود املزيد من التعليامت املفصلة ،
من فضلك تخطي وتابع إىل دليل املستخدم الكامل عيل االنرتنت عىل الرابط
www.baratza.com/documentation

البدء

ثبت الغطاء فوق وعاء القهوة .قم مبحاذاة الثالث بروز الخاصة بالوعاء مع
التجاويف اعىل الطاحنة .ضع وعاء القهوة يف مكانه وقم بإدارته جيدا ً باتجاه
عقارب الساعة حتي تسمع صوت ثبات الوعاء يف مكانه .الحظ  :محرك الطاحنه
لن يعمل اذا تم ازالة الوعاء تأكد ان مقبض الغلق يف الوضع املفتوح قبل طحن
القهوة .الحظ  :الطاحنة ايضاً لن تعمل اذا كان املؤرش االسود عىل حلقة الضبط
كان مضبوطاً فوق  .31عند االستخدام األول  ،ستحتاج للف حلقة الضبط ألقل
من .31
األذرع التي تثبت وعاء استقبال القهوة ميكن أيضا أن يتم تحويلها إيل وضع
فلرت القهوة وتستخدم كراحة بينام تقوم بتجزئة الطحن اىل فلرت القهوة.
لتحويل األذرع  ،اسحبهم مبارشه للخارج قم بلفهم بزاوية  90درجة ثم
اعدها مكانها .الحظ هذا ال يسمح بالطحن بدون استخدام اليد اىل فلرت
القهوة  ،بل يساعد يف وضع فلرت القهوة لتحسني التحويل من املطحنة.

ضبط حجم الطحن:

حلقة الضبط تتحرك من خشن ( )31اىل ناعم ( .)1اثناء عمل

GRIND TIME

عملية الطحن

ضع وعاء استقبال القهوة عىل األذرع  ،استخدم مفتاحي اعىل وأسفل لتغيري وقت
الطحن املطلوب .اضغط مفتاح البدء ( )<IIلبدء الطحن ،خالل الطحن ستقوم
الشاشة بالعد تصاعديا بالثواين وستتوقف عند الوصول إىل الوقت السابق ضبطه ،
عندما تصل الشاشة اىل الوقت املضبوط سيتوقف محرك الطاحنة وستعود الشاشة
مجددا ً اىل الوقت السابق برمجته .للتشغيل اليدوي اضغط واستمر بالضغط عىل
مفتاح البدء ( )STARTحتي تحصل عيل كمية القهوة املطلوبه حينئذ اترك مفتاح
البدء ( )STARTوبعدها الطاحنة ستتوقف وستوضح الشاشة الوقت االجاميل
للتشغيل بالثواين  ،للخروج من الوضع اليدوي اضغط توقف (.)STOP

الطاحنة قم بادارة املقبض إىل اليمني لتحركها من خشن اىل ناعم ،االستخدام األول

من اجل كوب ارسبيسو  :ابدأ بني 7و ، 10كوب قهوة عادي  :ابدأ بـ 25

نحن ننصح يف البداية ان تقوم بطحن حفنة ( 40جرام تقريباً) عىل ضبط  15ثم
تخلص منها .هذا يبدأ عملية تجفيف ويعد الطاحنه لعملية التشغيل االويل

تحذير :الجهاز يطحن برسعة عالية جداً  ،عليك الحذر من التعبئة الزائدة لوعاء استقبال القهوة! حيث انه اذا انحرشت حفنة من
القهوة يف االنبوب املائل فان هذا سيسد طاحنة القهوة وسيتسبب يف قطع الفتيل
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حقيبة األدوات

SETTE™ 30

مازلت يف حاجة ايل املساعدة ؟

أضفنا حقيبة صغرية مبفتاح براغي سدايس قياس  5ملم وحشوات للمعايرة .لو كان لديك اي اسئلة او استفسارات يرجي مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين :
تثبيت حشوة تحتاجه فقط اذا كان الطحن عىل الضبط  1ليس ناعامً كفاية.
Support@baratza.com
وبخربتنا  ،تحتاج لتثبيت حشوة عموما بعد طحن  2-1كيلو من االسربيسو
لكن قد تحتاج قبل ذلك .واضافه الحشوات يكون رضوريا عند نقطه معينه دليل املستخدم كامل موجود عىل موقعنا عىل الرابط :
بناء عىل االستخدام .عند الحاجة  ،ننصح بتثبيت حشوة واحده وسيقوم بازاحة
www.baratza.com/documentation
محسن الطحن بحوايل  6درجات .تثبيت حشوتني مرة واحده سيقوم بازاحة
مقاطع الفديو بالتعليامت وتحديد املشاكل واصالحها ميكنك زيارة الرابط التايل:
مدى الطحن بدرجة كبريه ليصبح ناعامً جدا ً وسيسبب ضعط بال مربر.
www.baratza.com/troubleshooting

تعليامت تثبيت الحشوات ميكنك ايجادها مفصلة يف دليل املستخدم الكامل
عىل الرابط املوجود عىل اليسار

معلومات األمان

من فضلك اقرأ املعلومات التالية باهتامم فهي تحتوي عىل معلومات أمان مهمه لهذا الجهاز واحفظها كمرجعية للمستقبل.
!استخدم فقط التيار املرتدد  ACوالجهد الصحيح  ،انظر امللصق عىل
قاعدة الطاحنة لتحديد الجهد الصحيح
!نظف جسم الطاحنة بقطعة قامش جافة أو رطبة قليالً التغمر
الطاحنة او الكيبل وال القابس يف املاء أو أي سائل آخر
! 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
!أبعد الجهاز وكيبل الطاقة بعيداً عن متناول األطفال األقل من 8
سنوات
!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
!الترتك طاحنة القهوة غري مراقبة وهي قيد التشغيل

!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
!التنظيف وصيانة املستخدم الينبغي ان يقوم بها األطفال دون ارشاف
!دامئا افصل الطاحنة من اي مصدر كهرباء قبل التجميع او التفكيك
او التنظيف
!ليك تفصل الطاحنة من الكهرباء امسك من القابس لفصلها عن منفذ
الكهرباء  ،وابداً ال تفصلها من حالل االمساك بالكيبل

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
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