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™Virtuoso+
مقدمة
شك ًرا ل رشائك ماكينة طحن القهوة Virtuoso+ذات الحلقات
املخروطية .ميكنك األن مع ماكينة Virtuoso+صنع مرشوب قهوة
عايل الجودة بكل سهولة
نوضح أدناه التقاصيل الكاملة عن الخصائص التي تُ يز  Virtuoso+عن باقي ماكينات الطحن يف فئتها

حلقات مخروطية دقيقة.

محرك عايل الكفاءة

الحلقات املخروطية بسمك  44مم امل ُصنعة يف أوروبا الخاصة مباكينة  Virtuoso+ميكمها
طحن القهوة مبعدالت تصل إىل  2.4جام /الثانية .وما مييز حلقات ماكينة  Virtuoso+عن
باقي ماكينات هو توزيع الحبات بشكل منتظم نسب ًيا ميكن مالحظته عند استخدام
إعدادات الطحن الخشن .وحلقات املاكينة  Virtuoso+متعددة االستخدامات أيضً ا ،فهي
تصلح إلعداد رشاب اإلسربيسو ،ومرشوبات القهوة امل ُعدة يدويًا وآل ًيا وحتى الفرينش بريس.
والحلقات املخروطية املصنوعة من الصلب الكاربوين عايل الجودة ُمصممة لتظل متينة
وحادة حتى بعد االستخدام لسنوات .وتم تصميم الحلقات لتتمكن من تركيبها بشكل
ظقيق لضامن ثبات املاكينة لطحن أفضل

متتلك ماكينة  Virtuoso+محرك تيار ُمستمر قوي ينتج أكرث من أربع أمثال الناتج وضعف
كفاءة محركات التيار امل ُرتدد العادية املوجودة يف معظم ماكينات الطحن ضمن هذه الفئة.
ويدور املحرك بأقل من ثلث الرسعة ،مام يجعله اهدأ وأقل إزعا ًجا .وتم تصميم املحرك
ليتخكل دورات التشغيل الطويلة باإلضافة إىل وجود نظام أمان حراري يحد من سخونة
املحرك ويقوم باإليقاف وإعادة التشغيل مبجرد تربيده

ضبط الطحن

.

يوجد أكرث من  40إعداد يف ماكينة  Virtuoso+لطحن مناسب لالسربيسو وحتى الفرينش
بريس ميكنك االختيار بينهم مبجرد تدوير الوعاء
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معلومات السالمة
برجاء قراءة املعلومات أدناه بعناية حيث تحتوي عىل معلومات هامة بخصوص املنتج.
ويُرجى االحتفاظ بتلك املعلومات يف حال الحاجة ُمستقبالً
!يُستخدم فقط يف وجود تيار مرتدد ومع الجهد املناسب.اقرأ امل ُلصق !احفظ الجهاز بعي ًدا عن متناول األطفال تحت سن  8سنوات
املوجود عىل قاعدة ماكينة الطحن لتحديد الجهد املناسب
!ال ترتك الجهاز قيد التشغيل بدون متابعة
!قم بتنظبف هيكل الجهاز فقط باستخدام قطعة قامش جافة أو
رطبة .ال تقم بوضع ماكينة الطحن أو القابس أو الكابل يف املاء
!ميكن استخدام الجهاز من قبل األطفال فوق  8سنوات
أو أي سائل آخر
واألشخاص ذوي القدرات العقلية واإلدراكية األقل أو األشخاص
بدون خربة أو معرفة كافية يف حال تم اإلرشاف عليهم
!الرشكة غري مسؤلة عن أي أعطال أو إصابات أو خسائر قد
وإعطائهم التعليامت الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة
تحدث نتيجة استخدام ماكينة الطحن يف غري الغرض امل ُخصص
وتحذيرهم من املخاطر امل ُصاحبة
(طحن حبوب القهوة املحمصة) أو يف حال تشغيلها أو تصليحها
بشكل غري سليم
!ال يجب تنظيف أو صيانة الجهاز من قبل األطفال بدون إرشاف
!ال تقم بتشغيل الجهاز يف حال وجود عطب بالكابل أو املقبس .ويف
حال وجود أية أعطال بالقابس يجب تبديله من قبل امل ُصنع ،أو
!يجب دو ًما فصل الجهاز من الكهرباء قبل التجميع ،أو التفكيك أو
مركز الخدمة ،أو شخص مؤهل لتفادي الخطر
التنظيف .لفصل الكهرباء قم باإلمساك بالقابس وسحبه .وال تقم
.بشد الكابل
!تحذير :احرص دامئًا عىل إزالة كابل الكهرباء قبل البدأ يف عملية
التنظيف

تحذير :قم بفصل كابل الكهرباء قبل التنظيف
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التشغيل

قبل استخدام ماكينة الطحن يتوجب عليك

®

•

•

اتباع الخطوات املوجودة يف دليل االستخدام (املرافق ملاكينة الطحن أو عرب االنرتنت من هنا) إلعداد املاكينة لالستخدام
تأكد من غسل وتنشيف وتنظيف جميع األجزاء ،وإذا واجهت بعض املشاكل ،قم بتفقد قسم العناية والنظافة للتفكيك وإعادة الرتكيب •
يجب عليك غسل وعاء الحبوب ووعاء الطحن باملاء الدافئ والصابون قبل االستخدام للمرة األوىل .وتأكد من تنشيفهم بشكل كامل قبل إعادة الرتكيب .تفقد قسم الرعاية والنظافة •
للحصول عىل التعليامت الخاصة بتفكيك وتركيب تلك األجزاء .قد تجد بعض الصدأ أو تغري يف لون الحلقات عند استالم ماكينة الطحن ،هذا شئ طبيغي وسيختفي بعد طحن كمية
صغرية من القهوة .إلزالة الصدأ املتواجد عىل الحلقات ،قم بطحن  50جرا ًما من القهوة وتخلص منها

التشغيل األويل

•

قم بوضع املاكينة عىل سطح مست ٍو وقم بتوصيلها مبصدر تيار مرتدد •
قم بإزالة غطاء وعاء الحبوب وضع كمية من القهوة امل ُحمصة ثم أعد تركيب الغطاء مجددًا •
تأكد من وجود وعاء الطحن يف مكانه •
قم بتحديد إعدادات الطحن* (تفقد املعلومات أدناه( •
قم بتحديد وقت الطحن (تفقد قسم الربمجة أدناه(

•

اضغط
لن يتم تشغيل ماكينة الطحن إذا قمت باختيار إعدادات أكرب من 40

ضبط إعدادات ماكينة الطحن
يتحرك مؤرش إعدادات الطحن من خشن ( )40إىل ناعم ( .)1قم بتدوير وعاء الحبوب ببطء باتجاه أو عكس
اتجاه عقارب الساعة لضبط مؤرش إعدادات الطحن املوجود عىل وعاء الحبوب إىل رقم اإلعداد املرغوب عىل ميزان
الطحن
تدوير الوعاء إىل اليمني (<) ينتج حبيبات مطحونة أخشن وإىل اليسار (>) ينتج حبيبات أنعم
ميكن استخدام اإلعدادات املوضحة يف الجدول أدناه كنقطة بداية ،حيث يختلف حجم الطحن لكل من اإلعدادات
بنا ًءا عىل عدة عوامل منها درجة التحميص (فاتح-داكن) ،والطزاجة ،والرطوبة ،ونوع الحبوب ،ومحتوي الزيت ،إلخ .لذا يتوجب عليك اختيار اإلعدادات املناسبة لك وملذاقك ،وطريقة
الرشب ،وحبوبك املفضلة

اإلعدادات املقرتحة
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مالحظة :ميكن لبعض حبيبات القهوة املطحونة جزئيًا أن تعلق بني الحلقات بعد إطفاء املاكينة .لذا ،تأكد من تشغيل املاكينة عند إجراء أي تغيريات عىل إعدادات الطحن

ضبط وقت الطحن

ميكن ضبط محرك Virtuoso+من خالل مؤقت رقمي من  40ثانية ،ميكن ضبطه مبعدل  1/10من الثانية .تدوير املؤرش
باتجاه عقارب الساعة يزيد من القيمة الحالية أو الوقت املرغوب مبقدار ثانية واحدة ،ثم يعود إىل  0عند تدوير املؤرش ملا
فوق الـ .40تدوير املؤرش عكس اتجاه عقارب الساعة يقلل من القيمة الحالية مبقدار  0.1من الثانية .متكنك عذه الرتكيبة
من الوصول إىل وقت التشغيل الذي ترغب فيه يف خالل عدة تدويرات .مبجرد ضبط وقت التشغيل ،اضغط عىل املؤرش
(ميثل املؤرش أيضً ا زر تشغيل وإيقاف) وستقوم املاكينة بالطحن للمدة امل ُختارة .اضغط عىل املؤرش إليقاف املاكينة بعد
بدأ التشغيل ثم اضغط مرة آخرى لالستئناف .يف حالة عدم وجود أي نشاط بعد أيقاف الطحن ملدة  30ثانية ،ستقوم الوحدة بالعودة إىل القيمة التي تم إدخالها
ُمسبقًا .للبدء من جديد اضغط واستمر بالضغط عىل املؤرش ملدة ثانية للخروج والعودة إىل القيمة امل ُعدة ُمسبقًا
للدخول إىل وضع النبضات ،اضغط عىل املؤرش ملدة  3ثوانٍ  .سيظهر عىل الشاشة حرف . Pبعد الدخول إىل وضع النبضات ،ستعمل املاكينة طاملا استمريت
يف الضغط عىل املؤرش .احذر من ملء وعاء الطحن أكرث من الحد املسموح عند استخدام وضع النبضات ،حيث قد يتسبب هذا يف انسداد .للخروج من وضع
النبضات ،قم بتدوير املؤرش لليمني أو اليسار .وستقوم املاكينة بالخروج من وضع النبضات بعد دقيقتني ونصف من اعدام النشاط
مالحظة :إذا كنت تستخدم سلة اسربيسو ،يتوجب عليك وضع السلة أسفل مخرج التفريغ حتى تتمكن الحبيبات املطحونة من السقوط يف السلة .وضع
السلة بالقرب من املخرج قد يتسبب يف ارتداد الحبيبات وانسداد ماكينة الطحن
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العناية والتنظيف

إزالة وعاء الحبوب

قم بإفراغ الوعاء متا ًما من الحبوب قم اضغط عىل مؤرش الطحن إلخراج أية حبوب متبقية من خالل الطحن .ثم قم بإزالة قابس
الكهرباء .ومن ثم ازل الوعاء عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف قم قم برفعه متا ًما عن املاكينة

إزالة الحلقة الدائرية
انوع القفل السيليكوين من أعىل الحلقة الدائرية ،ثم أزل الحلقة الدائرية عن طريق رفعها رأس ًيا عن املاكينة من خالل ُعرى
الرفع .إذا مل تتمكن من رفع الحلقة ،تأكد من تدوير مؤرش ضبط الطحن بشكل كامل عكس اتجاه عقارب الساعة

استبدال الحلقة الدائرية
تأكد من أن حلقة الضبط السوداء ُمدارة متا ًما عكس اتجاه عقارب الساعة ،ثم قم باستبدال الحلقة عن طريق محاذاة الرشيط
األحمر املوجود عىل الحلقة مع االلشكل املستطيل عىل حلقة الضبط السوداء حيث يجب أن يكون كالهام مضبوطًا عىل .30
قم بهز ودفع الحلقة الدائرية ألسفل بقوة للتأكد من تركيبها بشكل صحيح .بعد استبدال الحلقة ،قم بوضع الغطاء السيليكوين أعىل الحلقة الدائرية من خالل
محاذاة حزي الغطاء السيليكني مع ُعرى الحلقة الدائرية (أحدهام أحمر) وقم بدفعها ألسفل برفقحتى تكون عىل بعد مثن بوصة ( 4مم) من الحلقة الدائرية

تنظيف وعاء الطحن ،ووعاء الحبوب ،والحلقات
قم بغسل وعاء الطحن ،ووعاء الحبوب ،والغطاء باملاء والصابون ثم قم بتنشيفهم .إذا كنت تستخدم املاكينة بشكل يومي،
يتوجب عليك تنظيف الحلقات كل عدة شهور عىل األقل باستخدام أقراص التنظيف (انظر التنظيف التلقايئ أدناه) أو
باستخدام فرشاة خشنة .التنظيف الجيد ميكن األقرا من تحقيق طحن متناسق بشكل مستمر ،ويساعد التنظيف أيضً ا علىإزالة
بعض من زيوت القهوة والتي قد تتسبب يف إفساد طعم القهوة املطحونة

تحذير :ال تضع وعاء الحبوب ،أو الغطاء ،أو وعاء الطحن يف غسالة األطباق .ثم الغسل يدويًا وال تقم بعمر هيكل
املاكينة يف املاء .ال تغسل الحلقات باملاء وإال ستصدأ
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استبدال وعاء الحبوب
الستبدال وعاء الحبوب ،قم مبحاذاة مؤرش الطحن الفيض مع املثلث األسود املوجود ىل ميني ميزان الطحن بالقرب من اإلعداد ،40
ثم قم بالضغط ألسفل برفق وقم بالتدوير باتجاه عقارب الساعة للتثبيت

إزالة االنسداد
إذا كانت ماكينة الطحن ال تخرج القهوة بشكل طبيعي ،ميكن أن يكون هذا بسبب وجود انسداد بفعل مصحوق القهوة .ميكن
أن يحدث هذا عند ملء وعاء الطحن أو املنقي وارتداد القهوة املطحونة إىل داخل مخرج التفريغ وحجرة الطحن .وميكن أن
يحدث أيضً ا بسبب تراكم مسحوق القهوة عرب الوقت .إزالة االنسداد تتطلب أكرث من مجرد عملية تنظيف عادية ،حيث تشكل
القهوة حاج ًزا صلبا بني الحلقات ووعاء الطحن .تفقد قسم حل املشكالت من خالل للحصول عىل املساعدة

التنظيف التلقايئ
عملية تنظيف عميقة ورسيعى ميكن إنجازها من خالل أقراص تنظيف ماكينة الطحن القابلة للتحلل .أقراص التنظيف تلك
ُمصممة إلزالة حبيبات القهوة وامتصاص وإزالة الروائح وزيوت وشوائب القهوة .قم بإفراغ وعاء الحبوب من القهوة وقم
بتشغيل املاكينة للتخصل من أي حبوب باقية يف الداخل .ثم قم بوضع الكمية التي يُنصح بها من األقراص داخل الوعاء
الفارغ ،ثم قم بضبط إعدادات الطحن إىل  ،30قم قم بوضع وعاء الطحن واستخدم املؤرش لتشغيل املاكيمة .قم بطحن
جميع األقراص ومبجرد االنتهاء ،ننصح بطحن ما يقارب الـ 30جرا ًما من القهوة إلزالة أية شوائب باقية من األقراص وتخلص
من األقراص والقهوة املطحونة
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الضامن والخدمة

معلومات الضامن داخل الواليات املتحدة األمريكية وكندا
الضامن الخاص مباكينات طحنُ Baratzaمحدد مبدة عام واحد من تاريخ الرشاء أو  25ساعة تشغيل ،أيهام أولً  .يغطي هذا الضامن جميع العيوب يف القطع والتصنيع مبا يف ذلك النقل
الربي املجاين من وإىل مراكز الخدمة داخل الواليات املتحدة األمريكية وكندا .ال ينطبق هذ الضامن عىل سوء االستخدام ،قلة التنظيف ،التهالك والتأكل الطبيعي ،سوء الضيط ،واألجسام
الفريبة (مثل األحجار ،واملسامري ،إلخ) املوجودة يف الحبوب ،أو االستخدام لغري الغرض املخصص وهو طحن حبيبات القهوة املحمصة الكاملة (املحمصة ملا بعد أول شق) إذا تعطلت املاكينة
الخاصة بك خالل عام واحد ،قم بالتواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوين  support@baratza.comأو اتصل بنا عىل  425-641-1245أو مجانًا عرب  .877-707-2021ملزيد 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
الدةىل محل إقامتك قد تتحمل مصاريف الشحن وقد تتعرض لتطبيق مصاريف الخدمة

إثبات ال رشاء وتسجيل املنتج
ميكنك تسجيل ماكينة الطحن الخاصة بك عرب  . www.baratza.com/register-your-grinder.سيمكننا التسجيل من التواصل معك يف حال وجود أية تنبيهات خاصة بالسالمة
ومساعدتك عىل االمتثال لقانون سالمة منتج املستهلك .يقع الرقم املسلسل أسفل املاكينة .يُرجى االحتفاظ بقسيمة الرشاء املوضح بها تاريخ الرشاء

لإلصالح واالستفسارات
الربيد اإللكرتوين support@baratza.com :
لقطع الغيار واملعلوماتwww.baratza.com :
www.baratza.com/troubleshooting
إلصالح املشكالت :
:
©2019 Baratza
124th Avenue NE
Suite A108/109
Bellevue, WA 98005, USA
www.baratza.com
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