AR

دليل التشغيل السريع

®

Vario W+

1

شك ًرا الختيارك ماكينة

Baratza Vario W+
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تفصيل ،يرجى قراءة الدليل
ً
أنت تقرأ دليل التشغيل الرسيع .إذا كنت ترغب يف الحصول عىل تعليامت أكرث
الكامل املوجود عىل الرابط:

www.baratza.com/documentation
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الرتكيب:
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كل من الغطاء ( )1والوعاء ( )2ووعاء الطحن ( )10باملاء الدافئ
 .1قم بإخراج جميع األجزاء من العلبة ،ثم اغسل ً
والصابون واتركها يف الهواء حتى تنشف.

 .2قم بوضع مقبض اإلغالق ( )3ناحية اليسار خلف املطحنة ،وقم بالضغط ألسفل ،وتحسس لوضع الوعاء يف
مكانه الصحيح .مبجرد وضع الوعاء ،قم بالتدوير باتجاه عقارب الساعة حتى يتمركز مقبض اإلغالق ويثبت الوعاء
يف مكانه الصحيح.
 .3قم بتوصيل املطحنة.
 .4قم بوضع وعاء الطحن يف مكانه لريتكز عىل مستشعر الوزن.

10

 .5اضغط عىل زر إعادة التعيني ( )8لتصفري امليزان.
 .6استعن بجدول اإلعدادات أدناه لتحديد حجم الطحن.
 .7عند ضبط حجم الطحن إىل األنعم ،تأكد من تشغيل أو إفراغ املطحنة من الحبوب متا ًما حتى ال يعلق نظام
الضبط بالحبوب املوجودة بني الرتوس.
 .8أضف الحبوب إىل الوعاء.
 .9قم باختياراحدى خيارات الطحن امل ُعدة مسبقًا ( )9واضغط عىل بدء ( )7للطحن
 .10تقوم اإلعدادات  1و 2و 3بضبط املطحنة للعمل حتى وزن معني ميكن تغيريه من خالل األسهم ألعىل وأسفل
( )4وحفظها إىل اإلعدادات امل ُسبقة من خالل الضغط مطولً عىل خيارات الطحن امل ُعدة مسبقًا.
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الغطاء
وعاء الحبوب
مقبض اإلغالق
أزرار ضبط اإلعدادات املسبقة للحجم
مقبض التعديل الدقيق
مقبض التعديل الكبري
زر اإليقاف والتشغيل
زر الفارغ
إعدادات وقت الطحن
وعاء الطحن
أداة معايرة الرتوس (انظر دليل الرتكيب)
أداة إذالة الرتوس (انظر دليل الرتكيب)
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جدول إعدادات الطحن:

تعطيك اإلعدادات امل ُقرتحة أدناه نقاط للبدء ،قم بتعديلها لألنعم أو األخشن حسب التفضيل أو الوصفة امل ُتبعة.
اسربيسو

ايروبريس

شيميكس

أتوماتيك دريرب

هاريو V60

فرينش بريس

*1Q

3M

5M

6M

7M

9M

*استخدم األداة امل ُتضمنة للمعايرة لألنعم عند الحاجة .انظر دليل املالك.

:للدعم
:يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا ،تواصل معنا عرب

Support@baratza.com

أو 1245-641-425
أو مجانًا عرب 2021-701-877

معلومات السالمة:
!

يستخدم فقط يف وجود تيار مرتدد ومع الجهد املناسب.اقرأ امللصق املوجود عىل قاعدة ماكينة الطحن لتحديد الجهد
املناسب.

!

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 آخر.

:إذا كت تعتقد أن املطحنة ال تعمل بشكل سليم ،قم باالستعانة بدليل اإلستكشاف واصالح األعطال عربر
baratza.com/troubleshooting

!

خارج منطقة أمريكا الشاملية ،يتم تقديم الضامن مبعرفة محل الرشاء .للخدمات ،قم بإيجاد أقرب مستورد
: baratza.com/international-importers-and-retailersمن خالل

!

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 تشغيلها أو تصليحها بشكل غري سليم.
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 الخطر.

!
!ال ترتك الجهاز قيد التشغيل بدون متابعة.
!ميكن استخدام الجهاز من قبل األطفال فوق  8سنوات واألشخاص ذوي القدرات العقلية واإلدراكية املحدودة أو األشخاص بدون
احفظ الجهاز بعيدا عن متناول األطفال تحت سن  8سنوات.

خربة أو معرفة كافية تحت اإلرشاف املناسب وإعطائهم التعليامت الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وتحذيرهم من املخاطر
امل ُصاحبة.

!
!يجب دوما فصل الجهاز من الكهرباء قبل التجميع ،أو التفكيك أو التنظيف .للفصل ،امسك بالقابس وقم بإزالته من املخرج
ال يجب تنظيف أو صيانة الجهاز من قبل األطفال بدون إرشاف.

الكهربايئ ،ال تقم بشد الكابل أبدًا.
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تحذير :احرص دامئًا عىل إزالة كابل الكهرباء قبل البدأ يف تنظيف املطحنة.

