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دليل تشغيل +Vario W

™+Vario

مقدمة

شك ًرا الختيارك مطحنة القهوة  !+Vario Wتجعل Vario
 +Wصنع قهوة عالية الجودة يف املنزل أسهل من ذي قبل.
 +Vario Wهي ماكينة طحن مدمجة مبيزان قادرة عىل الطحن ملختلف طرق صنع القهوة .ترتك
 +Vario Wمخلفات قليلة ،وبها وحدة تحكم سهلة االستخدام ،وميزان دقيق حتى  1/10جرام،
ومستويات ضبط صغرية وكبرية للتحكم يف الطحن بدقة.

تأيت املطحنة مجهزة بحلقات طحن سرياميكية مسطحة  54مم .حلقات الطحن السرياميكية قابلة
لالستبدال وعمرها االفرتايض حوايل  10سنوات من االستخدام املنزيل االعتيادي.
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معلومات السالمة
ً
مستقبل .اقرأ التليامت أدناه بحرص نظ ًرا
احتفظ بهذه التعليامت للرجوع ليها
الحتوائها عىل معلومات السالمة الخاصة باستخدام هذه اآللة.
! يستخدم فقط يف وجود تيار مرتدد ومع الجهد املناسب.اق رأ
امللصق املوجود عىل قاعدة ماكينة الطحن لتحديد الجهد
املناس ب.
! قم بتنظبف هيكل الجهاز فقط باستخدام قطعة قامش
جافة أو رطبة .ال تقم بوضع ماكينة الطحن أو القابس أو
الكابل يف املاء أو أي سائل آخ ر.
! الرشكة غري مسؤلة عن أي أعطال أو إصابات أو خسائر
قد تحدث نتيجة استخدام ماكينة الطحن يف غري الغرض
امل ُخصص (طحن حبوب القهوة املحمصة) أو يف حال
تشغيلهاأوتصليحهابشكلغريسليم.
! ال تقم بتشغيل الجهاز يف حال وجود عطب بالكابل أو
املقبس .ويف حال وجود أية أعطال بالقابس يجب تبديله
من قبل امل ُصنع ،أو مركز الخدمة ،أو شخص مؤهل لتفادي
الخط ر.

! احفظ الجهاز بعي ًدا عن متناول األطفال تحت سن 8
سن وات.
! ال ترتك الجهاز قيد التشغيل بدون متابعة.
! ميكن استخدام الجهاز من قبل األطفال فوق  8سن وات
واألشخاص ذوي القدرات العقلية واإلدراكية املحدودة
أو األشخاص بدون خربة أو معرفة كافية تحت اإلرشاف
املناسبوإعطائهمالتعليامتالخاصةباستخدامالجهاز
بطريقةآمنةوتحذيرهممناملخاطرامل ُصاحبة.
! ال يجب تنظيف أو صيانة الجهاز من قبل األطفال بدون
إرشاف.
! تأكد دامئًا من فصل الجهاز من الكهرباء قبل التجميع أو
التفكيك أو التنظيف .للفصل ،امسك القابس وقم بإزالته
من املخرج الكهربايئ ،ال تقم بشد الكابل أب ًدا.

تحذير :احرص دامئًا عىل إزالة كابل الكهرباء قبل تنظيف املطحنة.
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التعريف باألجزاء
 1.غطاء وعاء الحبوب
 2.وعاء الحبوب
 3.مقبض إغالق الحبوب
 4.طحن أزرار الضبط
املسبق للوزن
 5.مقبض الضبط الدقيق
 6.مقبض الضبط الكبري
 7.زر تشغيل/إيقاف
 8.زر الوزن الفارغ
 9.اإلعدادات املسبقة
لوزن الطحن

  10.وعاء الطحن
  11.أداة معايرة حلقات
الطحن
  12.أداة إزالة حلقات
الطحن
  13.حامل حلقة الطحن
العلوية
  14.حلقات الطحن
الفوالذية
  15.منصة الوزم
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إعداد املطحنة
 1.ضع املطحنة عىل سطح مست وٍ.
كل من الغطاء ( )1والوعاء ( )2ووعاء الطحن ( )10باملاء الدافئ والصابون واتركها لتجف يف الهواء أو قم بتجفيفها
 2.اغسل ً
بقطعة قامش نظيفة.
 3.لتثبيت الوعاء :ثبت الوعاء يف وضع رأيس وأدر مقبض اإليقاف ( )3باتجاه مؤخرة يسار ماكينة الطحن .ضع الوعاء فوق
ماكينة الطحن وتحسس موضع التثبيت ،ثم اضغط ألسفل وأدر الوعاء باتجاه عقارب الساعة لرتكيز مقبض اإلغالق
1
وتثبيت الوعاء يف موضعه .يجب تثبيت الوعاء يف مكانه لتشغيل املفتاح الدقيق حتى تعمل املاكينة بشكل صحيح.
 4.لتثبيت وعاء الطحن :امسك وعاء الطحن من الجزء األمامي وتأكد من مواجهة الفتحة ألعىل .قم برتكيز وعاء الطحن أمام
املطحنة وادفعها برفق عىل منصة الوزن.
 5.صل املطحنة بالكهرباء .يجب أن تضئ الشاشة وتبدأ املاكينة يف العمل.
 6.أطلع عىل إعدادات الطحن يف الصفحة  7واستخدم ذراع الضبط الكبري ( )5وذراع الضبط الدقيق ( )6الختيار إعدادات
2
الطحن.
 7.أضف الحبوب إىل الوعاء ،وتأكد من فتح مقبض اإلغالق .يجب أن تظهر كلمة “ ”OPENعىل املقبض.

 1تثبيت الوعاء يف وجود الغطاء قد يسهل عملية الرتكيب
 2قد يتسبب وجود الحبوب بني حلقات الطحن يف بعض املقاومة أثناء ضبط اإلعدادات الطحن إىل األنعم .قم بضبط اإلعدادات إىل األنعم أثناء تشغيل املاكينة أو بعد إفراغها متا ًما من القهوة.
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تشغيل املطحنة
بعد إعداد املطحنة كام هو موضح يف القسم السابق ،اضغط عىل زر اإلعدادات
املسبقة ( .)9ستعرض الشاشة وزن الطحن بالجرام لكل إعداد .اضغط عىل تشغيل/
إيقاف ( )7لبدء الطحن .أثناء الطحن ،سيظهر عىل الشاشة عد تصاعدي لوزن القهوة
يف وعاء الطحن .عندما يصل الوز إىل وزن املُعد مسبقًا ،سيتوقف املحرك ،وسيتم
إعادة تعيني الشاشة مرة أخرى إىل الوزن املُعد مسبقًأ.

ضبط إعدادات الطحن:

متتلك  +Vario Wمقبض ضبط دقيق ( )5موجود يف يسار الشاشة ،ومقبض ضبط كبري ( )6عىل اليمني .يستخدم ذراع الضبط الدقيق
إلحداث تغيريات صغرية عىل حجم الطحن ،بينام يتحكم ذراع الضبط الكبري يف التغيريات األكرب 12 .نقرة من املقبض الصغري تساوي
نقرة واحدة من مقبض الضبط الكبري .يتم ضبط إعدادات الطحن عن طريق تحريك مقابض الضبط ألعىل أو ألسفل .تحريك ذراع
الضبط ألعىل يعني طحن أنعم ،بينام تحريكه ألسفل يعني طحن أخشن .يجب أن يعمل املحرك أثناء ضبط اإلعدادات إىل األنعم يف
حال وجود قهوة يف الوعاء.
عند اختيار اإلعدادات  1Mأو اإلعدادات األنعم ،ستتالمس حلقات الطحن ( )14بشكل مسموع .املطحنة مجهزة لتالمس حلقات
الطحن بهذا الشكل ،ولن يتسبب الطحن أثناء تالمس الحلقات أو أنعم (يف حال وجود قهوة للطحن) يف إتالف حلقات الطحن .ولكن،
تشغيل املطحنة بدون قهوة مع تالمس حلقات الطحن لفرتات طويلة قد يقلل من العمر االفرتايض لحلقات الطحن.

اختيار إعدادات الطحن لطرق إعداد القهوة:

يجب اعتبار اإلعدادات املوضحة يف الجدول كنقطة بدء عامة .يختلف حجم الطحن الفعيل بنا ًء عىل عدة عوامل مثل :درجة التحميص
(غامق أو فاتح) ،والطزاجة ،والرطوبة الجوية ،نوع الحبوب ،محتوى الزيوت ،إلخ .استمر بالتجربة وسيحدد ذوقك الشخيص إعدادات
الطحن املناسبة الطعم املراد ،وأسلوب اإلعداد وحتى نوع الحبوب الذي تستخدمه.

فرينش بريس

Chemex

املنقطات اآللية

Hario V60

AeroPress

اسربيسو

9M

7M

6M

5M

3M

*1Q

* قد يتطلب الطحن لالسربيسو معايرة أنعم .تفقد قسم معايرة حلقات الطحن للمزيد من املعلومات.
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بعض الوصفات تستخدم الوصف البرصي لوصف حجم الطحن املطلوب ،مثل “اطحن حتى تحصل عىل حجم يشبه امللح” .لتحديد
حجم الطحن املراد برصيًا ،اطحن كمية صغرية من القهوة يف وعاء الطحن ( )10عن طريق الضغط عىل زر تشغيل/إيقاف ،ثم اضغط
مجد ًدا لوقف الطحن .تفقد حجم الطحن ،وإذا كان الحجم قريبًا ملرادك ،استخدم مقبض الضبط الدقيق لتحسني حجم الطحن .إذا
احتجت إىل إحداث تغيري كبري لحجم الطحن ،قم بضبط مقبض الضبط الكبري إىل نقطة جديدة.

برمجة الوزن:

ميكن ضبط الجوانب املختلفة من خواص الوزن يف  +Vario Wكام هو موضح أدناه.

برمجة اإلعدادات املسبقة لوزن الطحن:

تأيت مطحنة  +Vario Wبثالث أزرار  ،1و ،2و 3قابلني للربمجة ( .)9تأيت األزرار بإعدادات وزن افرتاضية كام ييل (بالجرام)1 :
=15.0جم30.0 = 2 ،جم60.0 = 3 ،جم .ميكن تعديل الوزن لكل زر باتباع الخطوات التالية:
 1.قم بتحديد اإلعداد  ،1أو ،2أو.3
 2.اضغط عىل األسهم ألعىل أو ألسفل لضبط إعدادات الوقت .عند الوصول إىل الوزن املطلوب اضغط واستمر بالضغط عىل زر
اإلعداد لـ 3ثوان .يومض الوقت املعروض عىل الشاشة لتبني أنه تم حفظ إعدادات الوزن.
 3.لربمجة اإلعدادات املسبقة األخرى ،اتبع الخطوات 1و .2سيتم حفظ إعدادات وزن الطحن حتى بعد فصل املطحنة
وتشغيلها مرة أخرى.

برمجة الوزن الزائد:

تأيت مطحنة  +Vario Wمجهزة بإمكانية برمجة الوزن الزائد .يكون الوزن الزائد 0.0جم افرتاض ًيا .إذا كانت كمية القهوة املطحونة
تتخطى الوزن امل ُعد مسبقًا باستمرار .ستساعدك إضافة الوزن الزائد عىل الحصول عىل جرعة أدق .لتغيري الوزن الزائد:
 1.قم بفصل املطحنة.
 2.قم بتوصيل املطحنة بالكهرباء مرة أخرى واضغط عىل األسهم ألعىل وأسفل أثناء البدء.
 3.سيتم عرض الوزن الزائد الحايل.
 4.استخدم األسهم ألعىل وأسفل لتغيري الوزن الزائد مبقدار  1/10جم لكل ضغطة .يجب أن يكون الوزن الزائد  0.0أو أىل وال
يسمح بوجود وزن سالب.

اضغط زر تشغيل/إيقاف وسيتم حفظ اإلعدادات الجديدة .بعد الحفظ ،ستعود
املطحنة إىل أخر وزن طحن مستخدم وميكن استخدام إعدادات الوزن الزائد
الجديدة.
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وضع النوم:

لتقليل استهالك الطاقة ،ستدخل “ +Vario Wوضع النوم” تلقائ ًيا بعد  3دقائق من عدم االستعامل .يف وضع النوم ،يتم إفراغ الشاشة.
اضغط أي زر لـ”إيقاظ”  .+Vario Wلن تدخل املطحنة يف وضع النوم إذا كانت يف وضضع التخطي.

وضع التخطي:

سيتوقف محرك  +Vario Wتلقائيًا وستعرض رسالة  Err2إذا مل توجد زيادة ملجوظة يف الوزن ملدة عدة ثوان (للمزيد من املعلومات
اطلع عىل قسم إصالح أكواد األخطاء أدناه) .ميكن تعطيل هذه الخاصية مؤقتًا عن طريق تخطي كافة الخواص املعروضة باستثناء
خاصية تشغيل/إيقاف .ميكن استخدام وضع التخطي عند الحاجة إىل إعادة املعايرة .لدخول وضع التخطي:
 1.افصل املطحنة.
 2.صل املطحنة بالكهرباء.
 3.أثناء تشغيل الشاشة ،اضغط واستمر بالضغط عىل تشغيل/إيقاف.
 4.أثناء وجود املطحنة يف وضع التخطي ،ستظهر  ---عىل الشاشة.
 5.سيعمل املحرك باستم رار بعد الضغط عىل زر تشغيل/إيقاف وسيتوقف عند الضغط عليه مرة أخرى.
 6.أخرج من وضع التخطي عن طريق فصل املطحنة وتوصيلها بالكهرباء مرة أخرى.
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إصالح أكواد األخطاء

قد تظهر األكواد التالية عىل الشاشة مشرية إىل وجدود خطأ بالتشغيل.
 :Err1يشري إىل أن الوزن املوجود عىل امليزان يتخطى الوزن املطلوب .وسيوقض الضوء املوجود بجانب زر الوزن الفارغ ()8
•يحدث هذا الخطأ يف حالة تخطي وزن القهوة املطحونة يف وعاء الطحن الوز املستهدف ،أو إذا تم إعادة تعيني الوزن
الفارغ قبل وضع وعاء الحبوب عىل امليزان.
•ميكنك تخطي الخطأ بالضغط عىل زر الوزن الفارغ إلعادة تعيني الوزن الفارغ للميزان ،أو عن طريق إف راغ وعاء الطحن.
 :Err2يشري إىل أن خلية التحميل مل تشهد أي زيادة ملحوظة يف الوزن لعدة ثوان أثناء الطحن.
•قد يشري هذا إىل أنه ال يتم طحن القهوة ،أو أن القهوة يتم طحنها أبطأ من املتوقع.
•تأكد من تدوير وعاء الحبوب ( )2باتجاه عقارب الساعة لتشغيل مفتاح الشبك ،وأن مقبض اإلغالق ( )3يف وضع
“.”OPEN
•إذا كان الوعاء يف مكانه ومفتوح ،املحرك يعمل ،لكن ال ترى قهوة مطحونة ،ميكن أن يكون هذا بسبب وجود انسداد.
يرجى االطالع عىل صفحة إصالح األعطال يف  Baratza.comللمعلومات حول إزالة االنسداد.
•قد يتم طحن أنواع ودرجات تحميص القهوة املختلفة بشكل أبطأ من الطبيعي .إذا كان الوضع كذلك ،ميكن تخطي
هذا الخطأ عن طريق الضغط عىل زر تشغيل/إيقاف ،ثم إكامل الطحن بالضغط عليه مرة أخرى.
 :Err3يشري إىل أن وجود حمل أكرث من املسموح به عىل امليزان.
•عاد ًة ما يشري هذا إىل أن وعاء الطحن معلق فوق منصة الوزن ( ،)15أو إىل وجود وزن زائد عىل منصة الوزن.
•أزل وعاء الطحن من امليزان ثم ضعه مرة أخرى ،تأكد من وضعه باستواء عىل منصة الوزن وعدم مالمسته ألي جزء أخر
من املطحنة .سيختفي الخطأ تلقائ يً ا.
 :Err4يشري إىل أن شاشة العرض ال تتلقى أي إشارة من امليزان.
•عاد ًة ما يشري هذا إىل وجود رضر يف خلية التحميل أو أن سلك خلية التحميل مفصول من الداخل.
•تواصل مع دعم  Baratzaللمزيد من الحلول وخطوات حل األعطال
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معايرة حلقات الطحن
تناسب املعايرة االفرتاضية لـ +Vario Wأغلب طرق اإلعداد ولن تحتاج إىل إعادة
ضبطها عند بدء االستعامل .لكن ،إذا مل تكن  +Vario Wقادر ًة عىل الطحن لدرجة
النعومة أو الخشونة املطلوبة لبعض طرق اإلعداد باستخدام اإلعدادات املسبقة،
ً
فضل اتبع التعليامت أدناه.

إلعادة املطحنة إىل إعدادات املصنع:
 1.افرغ املطحنة من الحبوب
 2.اتبع التعليامت يف قسم تشغيل الطحن من هذا الدليل للدخول
إىل وضع التخطي.
 3.أنزل ذراع الضبط الدقيق ( )5وذراع الضبط الكبري ( )6إىل األسفل
متا ًم ا.
 4.بعد تثبيت الوعاء ووعاء الحبوب ( )10يف مكانهام ،ثم اضغط
عىل تشغيل/إيقاف ( )7وقم بتشغيل املطحنة لوقت ٍ
كاف إلخ راج
القهوة املتبقية يف املطحنة .عند إخ راج القهوة املتبقية اضغط
تشغيل/إيقاف.
 5.أزل وعاء الحبوب وقم بإدخال أداة املعايرة ( )11يف الثقب الدائري
خلف املخرج حتى تستقر األداة يف رأس برغي املعايرة املوجود
بالدخل.
 6.اضغط عىل تشغيل/إيقاف لتشغيل املحرك.
 7.بعد تشغيل املحرك ،حرك ذراع الضبط الكبري إىل اإلعدادات  1أو
حتى سامع صوت تالمس حلقات الطحن ،أيهام أولً  3.إذا مل تسمع
صوت تالمس حلقات الطحن عند ضبط رضاع الضبط الكبري ،حرك
أول.
ذراع الضبط الدقيق إىل  Mأو حتى سامع صوت التالمس ،أيهام ً
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 8.إذا وصلت إعدادات املطحنة إىل  1Mومازلت مل تسمع صوت تالمس الحلقات الدائرية ،استخدم أداة املعايرة ملعايرة الربغي
يف اتجاه األنعم (كام هو موضح عىل األداة) حتى تسمع تغيري يف صوت املحرك .سيعيد هذا املطحنة إىل معايرة املصنع.
 9.إذا حدث تالمس الحلقات قبل الوصول إىل اإلعدادات :1M
 a.أدخل أداة املعايرة وأدر الربغي يف االتجاه املضاد للسهم املوجود عىل األداة لفك برغي املعايرة ي اتجاه األخشن.
 b.حرك ذراع الضبط الكبري إىل  1وذراع الضبط الددقيق إىل  .Mإذا سمعت تغيري يف صوت املحرك قبل الوصول إىل
اإلعدادات ،سيتوجب عليك فك برغي املعايرة أك رث.
 c.بعد تثبيت أذرع املعايرة عند  ،1Mاستخدم أداة املعايرة لربط الربغي حتى تسمع صوت تالمس حلقات الطحن.
  10.بعد معايرة حلقات الطحن ،قم بفصل وإعادة تشغيل املطحنة للخروج من وضع التخطي.

ميكن ضبط نقطة املعايرة يف أي نقطة بني  1Aو  3Qبنا ًء عىل رغبة املستخدم.
ال ننصح بضبط نقطة املعايرة خارج هذا النطاق.
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تنظيف املطحنة
التنظيف الدوري للمطحنة مهم للحفاظ عىل أداء املطحنة .بالنسبة لالستخدام
املنزيل ،يجب تنظيف املطحنة مرة كل شهر .إذا كنت تستخدم قهوة داكنة ،أو قهوة
زيتية ،أو قهوة بنكهات (تحتوي عىل زيوت) قد تحتاج إىل التنظيف عىل فرتات
أقرص.
تنبيه :ال تضع وعاء الحبوب أو الغطاء أو وعاء الطحن يف غسالة األطباق.
اغسلها باليد فقط .ال تغمر هيكل املطخنة يف املاء .وقط ًعا ال تغسل حلقات
الطحن باملاء.

إزالة الوعاء:

 1.تأكد من وجود مقبض اإلغالق ( )3عىل وعاء الحبوب ( )2يف وضع اإلغالق .يجب أن ترى “ ”CLOSEDيف الجزء العلوية من
مقبض اإلغالق.
 2.امسك الوعاء وأدره عكس اتجاه عقارب الساعة لفتحه.
 3.ارفع الوعاء من املطحنة.

تنظيف وعاء الحبوب ووعاء الطحن:
 1.أفرغ وعاء الحبوب ووعاء الطحن ( )10متا ًم ا من القهوة.
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كل من وعاء الحبوب ووعاء الطحن باملاء الدافئ والصابون باستخدام اسفنجة أو قامشة ناعمة .قم بشطفها عند
 2.اغسل ً
الحاجة وجففها بالقامش أو اتركها تجف يف الهواء.

تنظيف حلقات الطحن وغرفة الطحن:

لتنظيف حلقات الطحن وغرفة الطحن ( )14يدويًا ،يجب إزالة حامل حلقات الطحن العلوية ( )13من املطحنة.
 1.ضع أداة إزالة حلقات الطحن ( )12عىل حامل حلقات الطحن العلوية حتى تتداخل فتحات األداة مع أجنحة الحامل.
 2.أدر أداة إزالة حلقات الطحن باتجاه عقارب الساعة لفك حامل حلقات الطحن العلوية من غرفة الطحن 4.اترك أداة إزالة
حلقات الطحن.
 3.بعد فك حامل حلقات الطحن العلوية ،ارفع إلزالته من املطحنة.

تنظيف حامل حلقات الطحن العلوية وحلقات الطحن:

 1.امسك حامل حلقات الطحن العلوية يف يدك ونظف محيط الحامل والجزء العلوية من حلقة الطحن باستخدام فرشاة
ناعمة غري معدنية مثل فرشاة أسنان.
 2.لتنظيف أعمق لحامل حلقات الطحن العلوية ،استخدم مفك عادة إلزالة ال رباغي التي تثبت الحلقة الدائرية يف الحامل.
ضع بال رباغي والحلقة الدائرية جان بً ا واستخدم فرشاة ناعمة غري معدنية لتنظيف باقي الحامل العلوية وأسفل حلقة
الطحن .بعد تنظيف الحامل وحلقة الطحن ،استخدم املفك إلعادة تثبيت ال رباغي والحلقة الدائرية .تأكد من عدم اإلف راط
يف ربط ال رباغي أثناء إعادة التثبيت.

تنظيف غرفة الطحن ،وحامل حلقات الطحن السفلية ،وحلقة
الطحن السفلية:
تنبيه :ال ينصح بإزالة حامل حلقات الطحن السفلية.

If the upper burr carrier does not rotate clockwise with the burr removal tool alone, a set of pliers can be used to grip the tool for additional leverage 3

January 2022 v1.5

®

دليل تشغيل +Vario W

14

 1.نظف محيط الحامل ومنطفة حلقة الطحن السفلية باستخدام فرشاة ناعمة غري معدنية مثل فرشاة األسنان.
 2.لتنظيف أعمق لحامل حلقات الطحن السفلية ،استخدم مفك عادة إلزالة ال رباغي التي تثبت الحلقة الدائرية يف الحامل.
ضع بال رباغي والحلقة الدائرية جان ًب ا واستخدم فرشاة ناعمة غري معدنية لتنظيف باقي الحامل السفيل والجزء السفيل من
حلقة الطحن ،وفتحة مخرج القهوة .بعد تنظيف الحامل وحلقة الطحن ،استخدم املفك إلعادة تثبيت ال رباغي والحلقة
الدائرية .تأكد من عدم اإلف راط يف ربط ال رباغي أثناء إعادة التثبيت.

إعادة تثبيت حامل حلقات الطحن العلويةة:

 1.ضع حامل حلقات الطحن العلويةة يف أعىل غرفة الطحن .يجب أن يستوي مع غرفة الطحن .لن يدخل بشكل سليم إذا مل
يكن مستويً أ.
 2.استخدم أداة إزالة حلقات الطحن لتدوير حامل حلقات الطحن العلويةة عكس اتجاه عقارب الساعة وادخله برفق إىل
سلس ا وبأقل مقاومة .إذا كان من
غرفة الطحن .يجب أن يكون إدخال حامل حلقات الطحن العلويةة إىل غرفة الطحن ً
الصعب تدوير حاملحلقات الطحن العلويةة ،قم بتدويره باتجاه عقارب الساعة لتحريره من اإلدخال ،ثم تأكد من
مساواته ومن خلو املساقات يف غرفة الطحن وحامل حلقات الطحن من أي قهوة مطحونة وحاول مجد ًدا.

استخدام أقراص التنظيف

أقراص تنظيف املطحنة مصممة المتصاص وإزالة جميع الروائح وبواقي الزيوت ويجب اعتبارها مكملة للتنظيف االعتيادي .ال يجب
استخدام أقراص التنظيف كوسيلة وحيدة لتنظيف داخل املطحنة .الحظ أن أقراص التنظيف ال تحل محل خطوات التنظيف العادية
املذكورة أعاله وال ميكنها التخلص من االنسداد .للتنظيف باستخدام األقراص:
 1.أزل جميع الحبوب من الوعاء واستخدم زر تشغيل/إيقاف ( )7لتشغيل املطحنة وطرد أي قهوة متبقية يف املطحنة.
 2.قم بضبط إعدادات املطحنة عىل  10وضع الكمية املوىص بها من أق راص التنظيف يف وعاء الحبوب الفارغ .قم بضبط وزن
الطحن املستهدف إىل ما يساوي أو يزيد عن وزن أق راص التنظيف.
 3.أدخل وعاء الطحن ثم اضغط عىل زر تشغيل/إيقاف .اطحن جميع األق راص يف الوعاء.
 4.بعد االنتهاء ،ننصح بطحن حوايل 30جم قهوة (أو الكمية املوىص بها يف تعليامت أق راص التنظيف) إلزالة مخلفات األق راص.
 5.تخلص م ناألق راص والقهوة املطحونة.
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الضامن والخدمة
معلومات الضامن داخل الواليات املتحدة إثبات الرشاء وتسجيل املنتج
ميكنك تسجيل املطحنة الخاصة بك عرب www.baratza.com/
األمريكية وكندا

الضامن الخاص مباكينات طحن  Baratzaمحدد بعام واحد من
أول .يغطي هذا الضامن
تاريخ الرشاء أو  25ساعة تشغيل ،أيهام ً
جميع عيوب القطع والتصنيع مبا يف ذلك النقل الربي املجامي
من وإىل مراكز الخدمة داخل الواليات املتحدة األمريكية وكندا.
ال ينطبق هذ الضامن عىل سوء االستخدام ،أو قلة التنظيف ،أو
التهالك والتأكل الطبيعي ،أو سوء الضبط ،واألجسام الغريبة (مثل
األحجار ،والرباغي ،إلخ) املوجودة يف الحبوب ،أو االستخدام لغري
الغرض املخصص وهو طحن حبيبات القهوة املحمصة الكاملة
(املحمصة بعد أول شق) إذا تعطلت مطحنتك خالل عام ،قم
بالتواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين support@baratza.com :أو
اتصل بنا عىل  425-641-1245 +1أو عىل الرقم املجاين 877-
 .701-2021للمزيد من املعلومات حول الضامن والدعم وحل
املشكالت ،قم بزيارة .www.baratza.com

معلومات الضامن الدويل

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 الدولة محل إقامتك قد تتحمل مصاريف الشحن
وقد تتعرض لتطبيق مصاريف الخدمة.
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 .register-your-grinderسيمكننا التسجيل من التواصل
معك يف حال وجود أية تنبيهات خاصة بالسالمة ويساعدنا
أيضً ا عىل االمتثال لقانون سالمة منتج املستهلك .يقع الرقم
املسلسل أسفل املطحنة .يرجى االحتفاظ بقسيمة الرشاء
املوضح بها تاريخ الرشاء.

لإلصالح واالستفسارات

الربيد اإللكرتوينsupport@baratza.com :
لقطع الصيانة واملعلومات زر موقعناwww.baratza.com :

للمساعدة يف إصالح األخطاءwww.baratza.com/ :
troubleshooting

