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Sette 270Wi
دليل استخدام مطحنة القهوة ذات املثقاب املخروطي

املقدمة
شكرا لرشائك  SETTEمطحنة القهوة ذات املثقاب املخروطي،
مع  SETTEأصبح أسهل كثرياً من ذي قبل ان تصنع كوباً لذيذاً
من القهوة.
باألسفل الوصف املفصل لإلمكانيات التي تجعل  SETTEمتميزة عن باقي مطاحن 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 سهلة اإلستخدام ،
 3.5إيل  5.5جرام بالثانية  ،يعتمد ذلك عيل الضبط ،هذه املثاقيب املخروطية وثالث مفاتيح قابلة للربمجة تسمح بضبط وزن الطحن ايل حدود  0.1جرام ،
تتحمل وستبقي حادة لسنوات عدة .آلية الضبط متنح نتائج دقيقة للمثقاب ببساطة اضغط مفتاح  STARTو ستعطيك  SETTEالحصة الدقيقة .
لضامن الطحن الدقيق.

ضبط الطحن

مثبت االجهزة القابل للتحويل

 SETTEلها  31مستوي مدرج والتي تتدرج من املستوي الناعم لألسربسو إيل
متوسط الخشونة ملرشوب القهوة العادي  ،الضابط االضايف له  9مؤرشات تسمح
للمستخدم الحصول بدقة عيل كمية االسربسو املثايل  ،آلية عمل الضابط املدرج
والضابط اإلضايف متصلة مبارشة مع املثقاب املخروطي ماينتج الضبط الفوري
ودرجة الطحن املثالية .يوفر نظام الضبط الفريد هذا لـ  SETTEما مجموعه 270
إعداد طحن ذيك.

املثبت القابل للتحويل املدمج باملطحنة يسمح لك بالطحن املبارش ايل فلرت القهوة
خاصتك ،وكذلك ايل سلة الطحن املرفقة مع املطحنة او مع العديد من االجهزة
الخاصة باملرشوبات ما مييزها عن مطاحن القهوة املنزلية األخرى .سلة الطحن
الخاصة ب  SETTEمصنوعة من البالستك املقاوم للكهرباء الساكنة .مع انبوب
صب لسهولة الصب ايل جهاز املرشوبات املفضل لديك .ميكن لحامل الجهاز
استيعاب معظم احجام فالتر القهوة وتتضمن خطاف مدمج من اجل الثبات.
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معلومات األمان

برجاء قراءة املعلومات التالية بحرص ،فهي تحتوي عىل معلومات امان هامة لهذا
الجهاز ،يرجي االحتفاظ بهذه املعلومات كمرجعية للمستقبل
! !استخدم فقط التيار املرتدد  ACوالجهد الصحيح  ،انظر امللصق عىل قاعدة ! !ليك تفصل املطحنة من الكهرباء امسك من القابس لفصلها عن منفذ الكهرباء،
وابدا ً ال تفصلها من خالل االمساك بالكيبل
املطحنة لتحديد الجهد الصحيح.
! !نظف جسم املطحنة بقطعة قامش جافة أو رطبة قليالً التغمر املطحنة او ! !أبعد الجهاز وكيبل الطاقة بعيدا ً عن متناول األطفال األقل من  8سنوات
الكيبل وال القابس يف املاء أو أي سائل آخر..
! !ال ترتك مطحنة القهوة غري مراقبة وهي قيد التشغيل
! ! BARATZAلن تقبل أي مسائلة عن اي رضر أو اصابة او ضامن اذا استخدمت
املطحنة ألي غرض بخالف الغرض املقصود من تصنيعها (طحن حبوب القهوة ! !التنظيف وصيانة املستخدم ال ينبغي ان يقوم بها األطفال دون إرشاف
املحمصة الكاملة) او التشغيل والصيانة غري الصحيحة.
! !ال تشغل املطحنة مع كيبل أو قابس تالف
! !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 إذا تم االرشاف عليهم او اعطائهم التعليامت حول استخدام الجهاز
بطريقة آمنة وفهم املخاطر املتضمنة.
! !إذا تلف الكيبل املزود البد ان يتم تبديله بواسطة املصنع او خدمة العمالء او
من هم باملثل من االشخاص املؤهلني لتجنب أي خطر
! !دامئا افصل املطحنة من اي مصدر كهرباء قبل التجميع او التفكيك او التنظيف

تنبيه :قم دامئا بفصل سلك وحدة التزويد بالطاقة الكهربائية قبل تنظيف املطحنة.
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شاشة العرض
مؤرشات ومفاتيح الذاكرة سابقة الضبط
مؤرشات الطحن
التوقف
البدء/االيقاف املؤقت
مفاتيح ضبط وزن الطحن
مزلقة الرتكيب/اإلزالة
مؤرش الرتكيب/االزالة
ضابط الطحن املدرج
ضابط الطحن االضايف
حقيبة االدوات
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التشغيل
اإلعداد األويل
قم بغسل غطاء الوعاء ( ،)1وعاء حبوب القهوة ( ،)2سلة الطحن ( ،)9طبق الطحن القابل لإلزالة ( )11يف املاء الدافئ والصابون وجففهم جيدا ً .ال تقم بغسل مجموعة
ضبط الطحن ( )6أو املثقاب املخروطي يف املاء وإال ستصدأ.
مع مجموعة ضبط الطحن ( )3املواجهة لوضع الساعة  ,11قم مبحاذاة مزالق الوعاء الثالث مع الفتحات املوجودة يف أعىل املطحنة .اضبط الوعاء يف مكانه وقم بالتدوير
بإحكام يف اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر الوعاء يف مكانه .قم برتكيب غطاء الوعاء ( )1عىل وعاء حبوب القهوة ( .)2قم بتدوير ضابط الطحن املدرج حتى يصل
مؤرش إعداد الطحن األسود إىل .18

مالحظة :يجب تثبيت الوعاء بإستخدام ﻣؤﺷر ضابط الطحن األسود ( )20عيل اإلعداد  31أو أقل ليبدأ املحرك .تأكد من أن
مقبض منع ترسب حبوب القهوة ( )3يف وضع الفتح.

دورة العمل (نسبة راحة/عمل املطحنة)

مطحنة  SETTEصممت لطحن رطلني ( 1كيلو جرام) بحد أقيص يومياً ،مع دورة عمل  .٪ 10إن تجاوز دورة العمل هذه لن يؤدي إىل كرس  Setteالخاص بك عىل الفور،
ولكن قد يتم تقليل طول عمره إذا تجاوزت ذلك .نريد تذكري كل من يشرتي مطحنة  SETTEانها قد صممت لالستخدام املنزيل (فرتة طحن قصرية).
فيام ييل نظرة عامة عىل دورة العمل يف سلسلة :Sette
1.1اسربيسو (اإلعدادات  :)9-3بعد طحن جرعة من اإلسربيسو (متوسط  18جرام)  ،ملدة  6ثوان تقريبًا  ،يجب أن يسرتيح جهاز  270Wiملدة  60ثانية تقريبًا .يتعلق
األمر مبا تتوقعه يف حالة التقاط لقطات متتالية عىل جهاز واحد –  1لقطة  /دقيقة.
2.2املرشوب (اإلعدادات  :)30-15يف حالة طحن دفعة لفلرت املرشوب (ال يزيد عن  150غرام من القهوة يف عملية واحدة  -حول سعة سلة الطحن املتوفر) ملدة 25
ثانية تقري ًبا .ثم ،ينبغي أن ترتاح املطحنة لحوايل  250ثانية  1 -دفعة طحن  4 /دقائق.
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ضبط أذرع االجهزة القابلة للتحويل وخطاف فلرت القهوة

لتحويل حامل الجهاز لوضع مثبت فلرت القهوة ,اضغط عيل الذراع االمين وقم بتدويره ألسفل ولليسار (الشكل ) Aوللعودة
للوضع األصيل ,اضغط عيل الذراع األمين وقم بتدويره إيل اليمني وإيل أعيل حتي يستقر مبكانة (الشكل . ) Bالذراع األيرس
يتحرك بشكل آيل إيل مكانه كام تحرك الذراع األمين.
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 .من الالزم ان يتم
البغي السدايس قياس  2ملم أسفل
ضبط الخطاف حتى يكون فلرت القهوة خاصتك مستوياً ،لضبط الخطاف عليك ارخاء ُ
الخطاف واضبط الخطاف ألعيل وأسفل ثم اربط الربغي حني يكون وضع الخطاف مستويا يف املكان الصحيح .بعد ضبطك
للخطاف قم بإجراء تجربة طحن وان مل يستقر فلرت القهوة خاصتك خالل عملية الطحن فقد تكون يف حاجة لعمل املزيد
من التعديالت.

fig. A

ضبط إعدادات الطحن

مطحنة  SETTEلها ضابطني مختلفني لدرجة الطحن  ،الضابط االول املدرج لعمل التعديالت الكبرية من  1إىل  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.

fig. B

اإلعدادات األولية املويص بها
اعدادات الضابط املدرج املوضحة بالجدول ادناه ميكن استخدامها كتوجيهه 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 .عىل هذا النحو  ،ال يوجد
إعداد دقيق ألي طريقة رشب .تويص باراتزا بالبدء باإلعدادات املقرتحة لدينا والضبط حسب الذوق من هناك .لإلسربسو  ،نويص بـ  .9Eللتنقيط  ،نويص  .20Eمع االستخدام
 ،سوف تحدد اإلعداد املناسب لذوقك  ،أسلوب الرشب  ،والحبوب املفضلة لديك.
Drip brew

V-60

AeroPress

Espresso

15-25

13-18

10-15

3-9

* إذا وجدت أن اإلعداد املفضل لديك خارج هذا النطاق  ،فال داعي للقلق  ،أطحن بناء عيل ذوقك الشخيص.

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 مطحنة القهوة .ومعالجة االنسداد يتطلب التنظيف اليدوي.
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تشغيل الطحن بناء عىل الوزن
ضع فلرت القهوة او وعاء استقبال القهوة عىل األذرع ،اضغط مفتاح الضبط  3-2-1والشاشة ستظهر الوزن املطابق والسابق برمجته بالجرام ،اضغط مفتاح البدء START
لبدء الطحن ،قد يكون هناك بعض 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.
إذا 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 إذا كنت تود التوقف املؤقت دون العودة ايل الوزن
السابق اختياره املضبوط من البداية ،اضغط عيل مفتاح االيقاف املؤقت  ،PAUSEهذا سيوقف املطحنة فورا ً،
وبالضغط عىل مفتاح  STARTستكمل املطحنة حتى الوصول ايل الوزن املرغوب ،وإلعادة ضبط دورة الطحن اضغط
مفتاح التوقف .STOP
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31 29 27 25 23 21
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ال تضع جرعة واحدة
يقوم برنامج  270WIبضبط نقطة توقف املحرك استنا ًدا إىل معدل اإلنتاجية والخطأ (األخطاء) لدورات الطحن السابقة .ال ميكن للـجهاز أن يقوم بعملة بدقة أو باستمرار
إذا وضعت جرعة واحدة من الحبوب يف الوعاء .للحصول عىل أفضل النتائج ،يجب وضع جرعتني أو أكرث يف الوعاء عند الطحن .ملزيد من التفاصيل،
تواصل مع.support@baratza.com

الربمجة
الجهاز( )270WIملحق به  3مفاتيح قابلة للربمجة هي( )3.2.1تضبط فقط الوزن املطلوب طحنه ،وهذه املفاتيح ال تضبط اعدادات الطحن (مثل النعومة/الخشونة) ،كل
زر يأيت من امل ٌصنع باإلعدادات التالية 18 = 1 :جرام  25 = 2جرام  35 = 3جرام.
وميكنك بسهولة تعديل اإلعدادات بإتباع الخطوات التالية:
1.1اخرت أحد مفاتيح الضبط.
2.2اضغط أزرار األسهم العلوية أو السفلية لتعديل الوزن.
3.3مبجرد وصولك إلعداد الوزن املطلوب ,اضغط واستمر بالضغط عىل مفتاح اإلعداد املراد برمجته لثالث ثواين ،عند هذه النقطة ستومض الشاشة للتأكيد .يتم اآلن
حفظ اإلعداد ،حتى إذا كان الطاحن غري موصل.

الحظ أن جهاز ( ،)Sette 270Wiعندما يكون جديدً ا ،سيتطلب من  3إىل  4دورات طحن للتكيف الذايت والجرعة يف غضون
بضعة أعشار جرام من املستهدف.

وضع النبضات
يف حالة عملية الطحن عىل أساس الوزن ،دورة الطحن املعدة مسبقاً تتوقف يف خالل  5جم من الوزن املستهدف بسبب التشوش ،وبالضغط عىل “ ”STARTسيُحدث
نبضة قصرية ج ًدا من الطحن ميكن تكرارها إىل أجل غري مسمى .استخدم هذا الوضع مللئ الكمية .يتطلب الخروج من هذا الوضع إزالة سلة الطحن/فلرت القهوة أو الضغط
عىل زر .STOP
إذا توقفت املطحنة عند أكرث من  5جرام قبل الوزن املستهدف ،فلن تدخل املطحنة إىل وضع النبضات وستترصف بدالً من ذلك كام لو كانت متوقفة مؤقتًا .ما عليك سوى
الضغط عىل “ ”STARTمرة أخرى الستئناف عملية الطحن نحو الوزن املستهدف.
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العمل بالنبض  /الوضع اليدوي

مطحنة  SETTE 270WIلها ايضا ميزة العمل بالنبض  /وضع الطحن اليدوي بالوزن
ولتفعيل هذا الوضع ببساطة استمر بالضغط عيل مفتاح  STARTلثانيتني .ستومض الشاشة
بـ” ،”Pثم ستُظهر  ,0.0مشريا إىل أن املقياس قد تم تفريغة .يؤدي الضغط مع االستمرار عىل
“ ”STARTمرة أخرى إىل تشغيل املحرك .واملطحنة ستبدأ بالوزن ويبدأ محركها بالعمل
وستستمر الشاشة 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.

إعادة التعيني البسيط

تعمل وظيفة إعادة الضبط البسيط عىل محو “ذاكرة” املطحنة للطحنات السابقة .هذا مفيد إذا مل تصل املطحنة إىل وزن جرعة دقيق بعد طحن  4-3مرات (يف وضع
طحن واحد) ،أو بعد إجراء تغيري كبري يف إعداد طحن (أكرث من  15إعداد طحن كبري) .يتيح محو سجل عمليات الطحن السابقة للربنامج بدء الحفظ باستخدام الئحة عمل
جديدة .يحتوي كل إعداد مسبق ( )3 ،2 ،1عىل “ذاكرة” مستقلة خاصة به ،لذا فإن كل إعداد مسبق لة وظيفة إعادة ضبط بسيطة خاصة بة.

مالحظة :الحد األدىن لوضع اإلعداد املسبق هو 5جم :مينع الربنامج املستخدمني من إعداد إعداد ُمسبق أقل من 5جم .بسبب
رسعة املطحنة  ،ال ميكن أن تكون دقيقة لألوزان أقل من 5جم.
إلجراء إعادة ضبط بسيط عىل إعداد مسبق محدد ،تأكد من تحديد اإلعداد املسبق املطلوب .ثم اضغط مرتني عىل زر  .PLAYسوف تومض املطحنة بـ“ ”CCثم تطحن
عىل الفور الجرعة املسبقة .من هذه الجرعة ومابعد ،يجب أن تصل املطحنة إىل الدقة خالل من  4-3طحنات  ،طاملا مل يتم تغيري حجم الطحن.

معايرة نقطة واحدة
متت معايرة مقياس  270WIيف مصنعنا وهو جاهز للطحن مبجرد إخراجه من العلبة .تسمح املعايرة ذات النقطة الواحدة للمستخدم النهايئ مبعايرة خلية الحمولة يف بيئة
التشغيل لضامن أن تكون قراءة  270WIدقيقة بالنسبة للوحدة الدولية للكيلوغرام .يتيح هذا للمستخدم مشاركة بيانات أكرث دقة ،ولكن ليس مطلوبًا للوحدة إلنتاج
جرعة متسقة بشكل متكرر .ال يتم تضمني وزن املعايرة بـ  500جم مع  270WIولكنه متاح يف .www.acaia.co
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معايرة نقطة واحدة:
1.1اضغط مع االستمرار عىل  ، PRESET 1وقم بتوصيل الطاقة
2.2انتظر حتى تُظهر الشاشة CAL
3.3حرر PRESET 1
4.4ضع سلة الطحن الفارغة عىل الذراعني
5.5اضغط عىل إيقاف للتأكيد عىل تفريغ سلة الطحن
! !قم بالخطوات من  8-6يف أرسع وقت ممكن ألن الوحدة ستخرج برسعة مبجرد إزالة السلة
6.6قم بإزالة سلة الطحن
7.7ضع 500جم بوزن  ACAIAيف سلة الطحن
8.8قم بإعادة السلة ووزن الـ500جم عىل األذرع
9.9يجب أن تُضيئ الشاشة بني  CALو 500
1010اضغط عىل بدء للمعايرة
1111إذا كانت الشاشة تعرض  ، E05فارجع إىل الخطوة ()5
1212عندما تظهر الشاشة  ،ENDفلقد تم االنتهاء من املعايرة
! !سوف تظهر  E05إذا مل تتلقى املطحنة قراءة ثابتة مبقدار  500غرام يف الخطوة  ، 9والتي عاد ًة ما تحدث إلن الوحدة ال تكون عيل سطح ثابت

بلوتوث
تم تجهيز جهاز  SETTE 270WIبالبلوتوث بفضل التعاون بني  BARATZAو .ACAIAتسمح وظيفة البلوتوث بتحديث الربنامج وتجربة املستخدم دون الحاجة إىل
إجراء إصالحات فعلية ،باإلضافة إىل إمكانية الوصول إىل مجموعة تطبيقات  ACAIAلعشاق القهوة.

التحديثات عرب األثري
للحصول عىل أفضل تجربة ،قم بتنزيل ( SETTE UPDATERبواسطة  )ACAIAمن  .APPLE APP STOREإذا تم إجراء تغيريات يف املستقبل عىل تجربة
املستخدم أو الربنامج ،فيمكن لـ  270WIتلقي هذه التحديثات عرب .BLUETOOTH

اإلضاءة الخلفية
إليقاف تشغيل اإلضاءة الخلفية  ،اضغط مع االستمرار عىل  STOPملدة ثانيتني .لتشغيل اإلضاءة الخلفية  ،ما عليك سوى الضغط عىل زر .STOP
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العناية والتنظيف
إزالة وعاء حبوب القهوة

قم بتدوير مقبض منع ترسب حبوب القهوة ايل وضع مغلق  CLOSEDثم بعد ذلك اضغط مفتاح  STARTإلزالة اي بقايا
لحبوب القهوة ،قم بفصل كيبل الطاقة من قابس الكهرباء ،أزل وعاء القهوة بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف
ثم قم برفع وعاء حبوب القهوة من جسم املطحنة .ميكن أن يكون من املفيد إزالة  /إدخال الوعاء أثناء وجود الغطاء لتوفري
الثبات.

إزالة املثقاب املخروطي  /مجموعة ضبط 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 حتى يكون يف الوضع مغلق  CLOSEDثم اضغط مفتاح  STARTإلخراج أي حبات قهوة متبقية خارج املطحنة
(الشكل.)D
3.3مبجرد تنظيف املطحنة من بقايا حبوب القهوة قم بإدارة مجموعة ضبط الطحن وراء اعداد الخشونة ايل مؤرش االزالة/الرتكيب (املثلث األزرق) .ستتحرر املجموعة
اىل اسفل إلزالتها (الشكل.)E

fig. E
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اعادة تركيب املثقاب املخروطي  /مجموعة ضبط الطحن
 1.1قم مبحاذاة مؤرش الرتكيب/اإلزالة األزرق عىل مجموعة ضبط الطحن مع مؤرش الرتكيب  /اإلزالة عىل الجانب األمين من املطحنة (الشكل.)F
2.2مع الحفاظ عىل املؤرشين االزرقني مبحاذاة بعضهام اضغط برفق ألعيل عىل مجموعة ضبط الطحن وقم بتدوير مثبت املثقاب املخروطي األسود (الشكل .)G
تصطف فتحات الزالقة مع جوانب مثبت املثقاب املخروطي داخل املطحنة ،عند هذه النقطة مثبت املثقاب املخروطي سيتم ادخاله باملطحنة وال ميكن رؤيته
(الشكل  .)Hللفيديو التعليمي عىل يوتيوب شاهد قناتنا.https://www.youtube.com/watch?v=cEsGof65vdU :
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. H
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تنظيف سلة الطحن ،ووعاء 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 ،إذا تم استخدام املطحنة
يومياً ،املثاقيب يجب أن تنظف كل بضعة أشهر بواسطة فرشاه خشنة او باستخدام االقراص الدائرية (انظر باألسفل عىل التنظيف اآليل) .الحظ أن االقراص الدائرية لن
تقوم بتنظيف االنسداد باملطحنة ،إذا انسدت مطحنتك ارجع ايل« :تنظيف انسداد املطحنة» باألسفل

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
إذا كانت مطحنتك ال توزع القهوة بشكل طبيعي/انسيايب قد يكون هناك انسداد من القهوة املطحونة هذا قد يحدث إذا كانت سلة الطحن او فلرت القهوة قد تم ملؤهم
بشكل زائد ،والقهوة املطحونة انحرشت باألنبوب املائل وغرفة الطحن .ميكن ايضاً ان يحدث مع تراكم زيت القهوة.
لتنظيف انسداد مطحنتك:
 1.1أزل املثقاب املخروطي  /طوق مجموعة الضبط (أنظر األشكال .)C,D,E
2.2املثقاب املخروطي سيكون حوله وأسفل منه القهوة املطحونة املكدسة ،وباستخدام اداة مناسبة مثل عود تنظيف األسنان قم بإزالة القهوة املكدسة.
3.3باستمرار ازالة وكشط القهوة سيؤدي بالنهاية ايل تنظيف املنافذ والفتحات يف مثبت املثقاب املخروطي حتى يتم تنظيفها متاماً.

التنظيف اآليل
تنظيف شامل ،رسيع ،وسهل ميكن تحقيقه باستخدام أقراص تنظيف املطحنة القابلة للتحلل( ) FULL CIRCLEهذه األقراص مصممة لطرد جزيئات القهوة وامتصاص
وازالة الروائح وبقايا زيت القهوة .قم بإزالة كل حبوب القهوة من الوعاء ثم شغل املطحنة إلزالة اي حبوب بالداخل.ضع الكمية املنصوح بها من أقراص FULL CIRCLE
يف وعاء الحبوب الفارغ ،عدل الضابط املدرج ايل  ، 20ضع سلة الطحن وشغل املطحنة حتي يفرغ الوعاء  ،اطحن كل األقراص يف السلة وباالنتهاء من ذلك ننصح بطحن
حوايل  30جرام من القهوة إلزالة أي رائحة سببتها األقراص  ،وتخلص بعدها من كال من القهوة واالقراص املطحونة ملزيد من املعلومات عن  FULL CIRCLEقم بزيارة
.www.urnex.com

v2.4 August 27, 2019

13

SETTE 270Wi MANUAL

®

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 “إزالة املثقاب املخروطي  /مجموعة ضبط الطحن “ (انظر الصفحة  )10ثم أكمل الخطوات
التالية:
1.1خذ مجموعة ضبط الطحن يف إحدى يديك ،انزع املثقاب املخروطي بيدك األخرى واسحبهم بعيدا عن بعض (الشكل.)I
2.2مبجرد فصل املثبت عن املثقاب املخروطي ،قم بإزالة قمع البالستيك الشفاف عن طريق سحبة بعيدا عن حامل املثقاب املخروطي.
3.3بواسطة مفتاح الربط السدايس قياس  5ملم املتضمن ،قم باإلرخاء التام للربغي يف قاع املثقاب املخروطي.
4.4قم بإزالة املثقاب املخروطي عن املثبت ،املثقاب املخروطي عموما يكون ملتصقا بشده ،إلزالته بسهوله ،ضع الربغي السدايس قياس  5ملم مكانه لكن ال تربطها.
ادخل مفتاح الربط يف رأس الربغي واضغط مفتاح الربط السدايس عكس اتجاه سطح العمل( .الشكل) J
 5.5ضع حلقة حشوات واحده عىل سطح التعشيق ملثبت املثقاب املخروطي.
6.6اعد تركيب املثقاب املخروطي حتى تستقر الزالقات عىل املثبت بشكل تام مع الفتحات بقاعدة املثقاب.
7.7اعد تركيب الربغي واربط بشده قدر االمكان.
8.8أعد تركيب القمع
9.9ضع املثقاب املخروطي واملثبت باتجاه معكوس مع املثقاب عىل سطح العمل ،ضع حلقة الضبط باألعىل (الجزء املضلع املتجه ألسفل) واضغط بحزم مجموعة
الضبط ألسفل عىل املثبت (الشكل .)L

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

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 التشغيل 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 .baratza.com :

معلومات الضامن الدولية
بالنسبة لجميع الدول خارج الواليات املتحدة األمريكية وكندا ،تقع مسؤلية الدعم والضامن عىل البائع الدويل الذي قمت برشاء املاكينة من خالله .إذا قمت برشاء املاكينة من
بائع خارج الدةىل محل إقامتك قد تتحمل مصاريف الشحن وقد تتعرض لتطبيق مصاريف الخدمة

اثبات الرشاء وتسجيل املنتج
ميكنك تسجيل مطحنتك عىل  .baratza.com/register-your-grinderالتسجيل 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
للتواصل baratza.com/contact :
لقطع الغيار واملعلومات فم بزيارة baratza.com :
ملقاطع الفديو الخاصة باستكشاف االخطاء واصالحها قم بزيارة قناتنا عيل يوتيوب youtube.com/user/Baratzallc1 :
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