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للحصول على الدليل الكامل  ،تفضل بزيارة
baratza.com/documentation
1.1اغسل يديك بغطاء النطاط ( ، )1واثب ( ، )2وحشية سيليكون
سوداء ( ، )4وصندوق القهوة المطحون ( )9في ماء دافئ وصابون  ،وجفف
جي ًدا .ال تغسل األزيز الدائري القابل لإل زالة ( )5في الماء أو أنه سيصدأ.
2.2لدغ الحلقة ( )5يحتوي على عالمة تبويب حم راء ويجب أن يشير
إلى طحن اإلعداد .30
3.3يجب الحرص على الطوق .ضع الحشية ( )4أعلى لدغ الحلبة
( ، )5قم بمحاذاة حشوات الحشية بعالمات تبويب األزيز الحلقي (إحداها
حم راء) وادفع الحشية برفق ألسفل حتى تستقر في األعلى  4 (“ 8⁄1مم) من
لدغ حلقة (.)5
4.4لتثبيت النطاط  ،تأكد من وضع مؤشر إعداد الطحن الفضي ()3
على اليمين  ،ومحاذاة مع عالمة المثلث األسود في العلبة .اضغط على
القادوس ألسفل وقم باللف في اتجاه عقارب الساعة إلى اإلعداد  .20يجب
أن تسمع صوت قادوس أثناء تدويره.
إذا كانت الخطوة  4ال تعمل بشكل جيد :يجب تدوير حلقة ضبط الطحن
السوداء ( )12بالكامل في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تثبيت القادوس.
يمكنك تدوير حلقة ضبط الطحن ( )12يدو ًي ا  ،وذلك باستخدام عالمات
تبويب حلقة الضبط ( )13للرافعة المالية  ،إذا لزم األمر ثم المتابعة من
الخطوة .3
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تحديد األجزاء
1010فرشاة*
1111قاعدة مرجحة
1212طحن حلقة التكيف
1313تعديل حلقة التبويب
1414لدغ المحاذاة
1515ورفع عالمات التبويب
1616مركز المخروط بور
* المدرجة في أسباب binLaborum

1.1غطاء النطاط
2.2فول هوبر
3.3طحن إعداد المؤشر
4.4حشية سيليكون سوداء *
5.5حلقة قابلة لإل زالة األزيز
6.6طحن نطاق التكيف
7.7عرض الصمام
8.8يتصل
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اختيار إعداد طحن
قم بتدوير القادوس لضبط إعدادات الطحن المطلوبة .عند الضبط الدقيق  ،يجب تشغيل المطحنة
أو تفريغها تما ًم ا من الفاصوليا لمنع ربط نظام الضبط على الفاصوليا بين نتوءات .فيما يلي بعض
اإلعدادات العامة لتبدأ

ط ح ن ال دق ي ق = أع داد أق ل
ط ح ن ال خ ش ن = أع داد أع ل ى

لمجموعة متنوعة من أساليب الش راب .سوف تحتاج إلى االتصال في الطحن لتفضيالتك من هنا.
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اإلعداد المقترح

ال تمأل صندوق األسطح أعلى خط التعبئة المشار إليه أو قد تصبح الطاحونة متصلة وتتطلب فك االرتباط.

برمجة
راج ــع دلي ــل العملي ــات للحصول عل ــى التفاصيل الكاملةBARATZA.COM/DOCUMENTATION :
يت ــم ضب ــط وق ــت الطح ــن ع ــن طري ــق تدوي ــر الق ــرص .يعمل دوران عقارب الس ــاعة على زيادة وقت الطحن بزي ــادات تبلغ  1.0ثانية  ،ويقلل الدوران في اتجاه عقارب الس ــاعة
م ــن وق ــت الطح ــن بزي ــادات تبل ــغ  0.1ثاني ــة .تدوي ــر ف ــي اتجاه عقارب الس ــاعة حت ــى أعلى من الوقت المطلوب  ،ثم تدوير في اتجاه عقارب الس ــاعة إل ــى اإلعداد .نطاق الضبط
ثوان للدخول إلى وضع النبض  ،ثم اضغط مع االس ــتمرار عل ــى االتصال للطحن.
ه ــو حلق ــة تس ــتمر م ــن  40.0إل ــى  .1.0للطح ــن يدو ًي ــا  ،اضغ ــط عل ــى الزر لالتص ــال لمدة 3
ٍ

إذا كن ــت بحاج ــة إل ــى مزي ــد م ــن الدع ــم:

تدوي ــر الطل ــب يخ ــرج وض ــع النب ــض.

بحاجة إلى مزيد من الدعم:

خارج أمريكا الشمالية  ،يتم توفير الضمان من قبل

إذا كنت تعتقد أن طاحنك ال يعمل بشكل صحيح ،

الشركة التي اشتريتها منها .للحصول على الخدمة ،

فانتقل إلى موقعنا

BARATZA.COM/INTERNATIONAL-

أدلة استكشاف األخطاء وإصالحها في

في الواليات المتحدة وكندا االتصال
SUPPORT@BARATZA.COM

ابحث عن أقرب مستورد في

IMPORTERS-AND-RETAILERS

إذا كن ــت

أو 1245-641-425
BARATZA.COM/TROUBLESHOOTING
أو الرقم المجاني 2021-701-877

معلومات السالمة:

يرجى ق راءة المعلومات أدناه بعناية فائقة .يحتوي على معلومات أمان مهمة لهذا
الجهاز .يرجى الحفاظ على هذه التعليمات ل

ال تقم بتشغيل المطحنة بسلك أو سلك تالف .في حالة تلف سلك اإلمداد  ،يجب
استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو األشخاص المؤهلين بالمثل
من أجل تجنب الخطر.

مرجع مستقبلي.
استخدم فقط مع التيار المتردد والجهد الصحيح .انظر الملصق الموجود على قاعدة

احتفظ بالجهاز وسلكه بعي ًدا عن متناول األطفال في عمرهم

المطحنة لتحديد الجهد الصحيح.

أقل من  8سنوات.

قم بتنظيف غطاء المطحنة بقطعة قماش جافة أو رطبة قلي الً .ال تغمر الطاحونة أو
القابس أو الحبل في الماء أو أي سائل آخر.

ال تترك طاحنك دون م راقبة أثناء تشغيله.
لن يقبل  BARATZAأي مسؤولية عن التلف أو اإلصابة أو الضمان إذا تم استخدام
يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تت راوح أعمارهم بين  8سنوات وما

المطحنة بخالف الغرض المقصود منه (أي طحن حبوب البن المحمص بالكامل) أو

فوق واألشخاص ذوي القد رات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة

تشغيلها أو إصالحها بشكل غير صحيح.

