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  هشدارها. 1

 ️⚠ یعموم یهشدارها 1.1

نصب  یراهنما دفترچه نیا 4بخش ارائه شده در  یتوسط کاربر با توجه به نشانه ها دیبا یکیالکتر یها ستمیس -

 ، آماده شوند . آسیاب قهوه

 و اصالح نماید . دهد رییتوسط کاربر را در هر مورد تغ هر دستگاه نصب شدهتواند  ینصب کننده نم -

 به دقت توسط کاربر خوانده شود .دستگاه  یقبل از راه انداز دیجزء کامل دستگاه است و با فترچه راهنماد نیا -

 دفترچه راهنما را نگهداری کنید تا در صورت نیاز به آن مراجعه کنید .  -

 سیستم اتصال به زمین را برای دستگاه الکتریکی آماده کنید . -

 پای مرطوب و/یا خیس به دستگاه نزنید .دست و  -

 کابل را به پریزهای شل یا مواردی ازین قبیل نزنید. -

 .دیدستگاه را از برق جدا نکن یکیکابل برق الکتر دنیبا کش -

 زمانی که کابل برق پیچ خورده است ، دستگاه را روشن نکنید . -

 ای پایین یذهن ای یاحساس ،یکیزیف یها ییافراد )از جمله کودکان( با توانا توسط استفاده جهتدستگاه  نیا -

 اشوند ینظارت  ستآنها یمنیمسئول ا ی کهتوسط شخص نکهی، مگر انشده استتجربه و دانش در نظر گرفته  فاقد

 در اختیار آنها قرار گرفته باشد .دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه 

 کنند.مین یحاصل شود که آنها با دستگاه باز نانیتا اطم دنریتحت نظارت قرار گ دیبا کودکان

 شده ینیب شیکاربرد پ 1.2

 آسیاب یبرا یکیالکترومکان یدستگاه ها و دستگاه های مخصوص تعیین میزان قهوه ی آسیاب شده آسیاب قهوه

 قهوه هستند. یریو اندازه گ

. هرگونه استفاده ی دیگری توسط  شده است یفوق، طراحکاربردهای  یبرا یدستگاه فقط و به طور انحصار نیا

 شرکت سازنده ممنوع اعالم شده است . 

 باشد .  شرکت سازنده مسئول آسیب ها ی ناشی از استفاده ی نابجا از دستگاه نمی
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  حمل و نقل .2

  یبسته بند 2.1

 دستگاه در بسته بندی مقوایی بسته بندی شده است تا به خوبی ازآن محافظت شود . 

 هشدار  ❗
 پس از باز کردن بسته ی دستگاه ،از کامل و سالم بودن دستگاه و تجهیزات مربوطه اطمینان حاصل نمایید . 

 اله دفع شود. بسته بندی دستگاه باید دور از دسترس کودکان باشد و در مکانی مناسب به عنوان زب

چنانچه متوجه خرابی دستگا ویا کم بودن تجهیزات و لوازم حانبی مربوطه شدید ، از دستگا استفاده نکنید و فورا 

 با نمایندگی تماس حاصل فرمائید.

 حرکت دستگاه 2.2

 به کار بیفتد. با دست تواندیدستگاه م 

 نگهداری 2.3

و رطوبت  گرادیدرجه سانت 30تا  5درجه حرارت  باخشک  باید به درستی بسته بندی شود در محیطی دستگاه

 .نگهداری شوددرصد  70کمتر از 
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  آسیاب قهوه  شرح و توضیحات. 3

 مربوط به کنترل هاشرح و توضیحات . 3.1

 (5 - 1شکل (

 مخزن قهوهورودی  .1

 شاخص مدرج آسیاب .2

  ریزش قهوهدریچه ی  .3

 دوزتنظیم  دکمه ی .4

 پرس  .5

 قالب نگهدارنده ی فیلتر .6

 چکه گیرسینی  .7

 مخزن قهوهدریچه ی  .8

 مخزن قهوه .9

 ولوم تنظیم درجه آسیاب  .10

 . a10 ( دستگاه توقف اتوماتیکBB020 NR) 

 . پخش کننده 11

 کننده . اهرم پخش12

 کلید روشن وخاموش. 13

 (BB020TM. صفحه ی کنترل )14

 (BB020TM) توزیع نازل .15

 (BB020TM). تمپر قهوه16 

 (BB020TM). برس تمیز کننده17 

 (BB020AT-BB020NRای دی آبی) ال.18 

 

 

 

 فرمان شرح و توضیحات صفحات 3.1.1

BB020TM   (3)شکل 

 . دکمه ی برنامه ریزی1

 1دوز . دکمه ی 2

 2. دکمه ی دوز 3

 . کلید سطح تکنسین /کاربر4

 نمایشصفحه ی . 5
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 (2)شکل  یفن ی. داده ها3.2

 دسی بل است . 80.1فشار صدای وزنی دستگاه قهوه ساز کمتر از  aسطح 

 

 V/Hz  220-240V ~/50 Hz 220 V~ /60 Hz 110-120 ~V /60 Hz  هیمنبع تغذ

 W 300 قدرت موتور

 A mm 220عرض

 B mm 400عمق 

 C mm 500(NR-A )515 (TM) ارتفاع

 Kg 12.5 وزن خالص

 Kg 14.5 وزن ناخالص

 

 قهوه  آسیاب نصب و راه اندازی .4

 هشدارها 4.1. 

سازنده و شرکت  ارائه شده توسط یمطابق با دستورالعمل ها طیتوسط پرسنل واجد شرا دیبا دستگاه نصب

و  ریاستفاده و تعماین مکان که در و نصب شود ردیقرار گ ییدر جا دیدستگاه با شود. انجاممعتبر یاستانداردها

 باشد. طیکارکنان واجد شرا تیمسئول تنها ینگهدار

 

 آماده سازی سیستم برای نصب 4.2. 

 واترجت ها. از دیکن میتنظ داریپا و ،مستحکم، خشک، صاف، تراز شده یبه درست ،یافق سطح کی رویدستگاه را 

از کارکرد  نانیاطم ی. برادیکنننصب  شود یاستفاده م واترجتکه  ییدستگاه را در جا ایو  دیآب استفاده نکن

 70 از است و رطوبت سانتی گراد درجه 32تا  0 نیکه درجه حرارت آن ب ییها طیدر مح دیدستگاه را با نرمال

از یبرای کار کردن به منبع الکتریسیته ی شبکه نکند و  ی. دستگاه با برق کار مدی، نصب کنباالتر نمیروددرصد 

 دارد . 
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 اتصال به منبع الکتریسیته شبکه  4.2.1

 هشدارها : ❗

 رایط انجام شود . ش اتصال به منبع الکتریسیته ی شبکه بایستی توسط پرسنل واجد

 دستگاه باید مطابق با استانداردهای موجود نصب شود . 

، یک به منبع الکتریسیته ی شبکه  دائم برق تامین انرژی میشود ؛ در صورت اتصال هدوشاخاین دستگاه از طریق 

میگیرد که تنظیم ولتاژ بر اساس حداقل میزان برق ورودی قرار بین دستگاه و منبع شبکه با  تک قطبیسوئیچ 

 این امر متناسب با هزینه و مطابق استانداردهای معتبر صورت میگیرد .

 اتصال هم پتانسیل 4.3. 

نصب  بین دستگاه های یکیالکتر لیپتانس اختالفشده است، از  توصیهاستانداردها  یتوسط برخکه اتصال،  نیا

نصب  هیپا ریزبرای اتصال یک سیم خارجی  رهیگ کی توسط دستگاه نیا کند. یم جلوگیری مکان کیشده در 

 د ،با بخش اسمی مطابق با استانداردهای معتبر. گیرباید بین دو مهره قرار ترمینال)اتصال(حلقه ای، شده است

 قهوه  آسیابطریقه ی استفاده از 5.

 روشن کردن دستگاه  5.1.

 هشدارها: ❗

 دلیل بازرسی های کارخانه ای است .چنانچه اثری از قهوه در دستگاه مشاهده شد ، این به 

 (.9 بخش؛ 1)شکل  بریزید  مخزن قهوهمقداری دانه ی قهوه داخل ( و 8 بخش؛ 1)شکل  دیرا بردار پوش( در1

قطعات متحرک است  یحاو قهوه سابقهوه ممنوع است.  یاز دانه ها ریغ ی: استفاده از هر ماده ااطیاحت ️⚠

 وارد آن نکنید.را  اءیاش گریدیا هرگز انگشتان دست  ن،یتواند خطرناک باشد بنابرا یکه م

 (.8 بخش؛ 1)شکل  دیرا ببند پوشدر( 2

 (1بخش؛1اطمینان حاصل نمایید که در به طور کامل باز میشود . )شکل ،قهوه ساببا کشیدن در به سمت  (3

 را به پریز بزنید. دوشاخه (4

روشن شدن  ؛( چراغ روشن میشودقرار دهید ) 1 بخشرا روی  (13 بخش؛1)شکل  روشن و خاموشکلید  (5

 مونتاژ آسیاب است . عملکرد المپ ال ای دی آبی نشانگر
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دستگاه  دانه های آسیاب شده ی قهوه شد،پر از  ی( به اندازه کاف11بخش؛ 1)شکل  پخش کنندهکه  یهنگام (6

 (.خاموش میشودچراغ ) خاموش کنید. "0" بخش( به 13 بخش؛ 1)شکل روشن و خاموش دیکل میرا با تنظ

 هشدارها: ❗ 

 (7 بخش؛1. )شکل دیقهوه نکن یشده  ابیآس یدانه هااز  پر پخش کننده را بیش از حد

خاموش کنید  "0" روی( 13 بخش؛1)شکل  کلید خاموش و روشن میدستگاه را با تنظ ،یروز کار انیدر پا (7

 .(خاموش میشود .)چراغ 

 BB020AT                        کیاتومات نسخه

)شکل پخش کنندهکه  زمانکه هر  (10a بخش؛1شکلرا دارد)سیستم توقف اتوماتیک  قابلیت دستگاه نیا (6

 خاموش و روشن دیکلچنانچه  میکند.شروع به کارشود، یقهوه مدانه های پر از  ی( به اندازه کاف11 بخش؛ 1

به صورت خودکار شروع  ساب قهوه( دستگاه چراغ روشن) قرار دهید "1" حالت( را در13 بخش؛ 1)شکل 

 بازگردانید. سطح اولیهبه  را  آسیاب قهوهسطح  دیشما با ،یریکه پس از چند بارگ بکار میکند

 دیخاموش کن "0" ی( رو13 بخش؛1)شکل  خاموش و روشن دیکل میدستگاه را با تنظ ،یروز کار انیدر پا (7

 خاموش میشود(.)چراغ 

با  ینباشد ، دستگاه را به صورت دست یکاف سپنسریپر کردن د یمخزن قهوه برا یچنانچه فضا : هشدارها ❗

 .دیخاموش کن "0"حالت  ی( رو13؛ بخش 1روشن و خاموش)شکل  دیمجدد کل میتنظ

 BB020TM                   نسخه ی تایمر

 :هشدار ❗

؛ 3)شکل  شیصفحه نما (چراغ روشن) "1" حالت( به 13 بخش؛ 1)شکل  روشن و خاموش کلید میتنظبا 

سطح  یسیبرنامه نو تیوضع بعالوه یRelease X.X)( به طور خالصه نسخه نرم افزار نصب شده )5 بخش

 ، شده است میتنظ کلید روشن وخاموشبا استفاده از  ستمیس در وضعیت خاموشیکه  را نیتکنس ایکاربر 

 :(13 بخش ؛1دهد )شکل  ینشان م
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 خاموش یا روشن.در حالت دستگاه  -

موارد زیر را نشان  دیبا شی. صفحه نماتوزیع میکندسطح کاربر  یسیدر سطح برنامه نو فقط قهوه را  قهوه ساب

 دهد . 

 دستگاه روشن است . -

برروی  "دستگاه روشن است"( 5 بخش؛3)شکل ( را تا زمان ظاهر شدن پیام4 بخش؛3)شکل ، در صورت لزوم 

 فشار دهید . کلید را ، صفحه ی نمایش

 قراردادن با ؛است تعیین دوز یشود( برا میتنظ هیثان 50تا  0تواند از  ی)که م مریتا کی مجهز بهدستگاه  نیا( 6

؛ 3)شکل   1دوز  ی( و فشار دادن دکمه چراغ روشن) "1"حالت  روی( 13 بخش؛1)شکل کلید روشن وخاموش

ساب برای مدت زمان تعیین شده برای آسیاب قهوه کار  قهوهدستگاه  (4 بخش؛3)شکل  2دوزکلید  ای(  2 بخش

 میکند.

خاموش  "0" حالت ی( رو13 بخش؛1)شکل  کلید روشن وخاموش میدستگاه را با تنظ ،یروز کار انیدر پا( 7

 (.میشود.)چراغ خاموش  دیکن

 :هشدار ❗

 آسیاب قهوه ماتیتنظ 5.2

که به چند ،های قهوه را در اندازه های مختلف از ریز تا درشت آسیاب کندن را دارد که دانه آقابلیت آسیاب قهوه 

مربوطه )شکل  کلید چرخشیو با استفاده از دارد یبستگ رهیقهوه و غ تیفیدرجه حرارت، رطوبت، ک عامل از جمله

 میشود مدرج دیدهشاخص  یتوان با نگاه کردن به آنچه که بر رو یرا م راتییشود. تغ یانجام م (10 بخش ؛01

 (.2 بخش؛ 1)شکل  اعمال نمود

شما  نیاست، بنابرا شده بیش ازحد سابیدهاست که قهوه  یمعن نیبه ا ،چنانچه قهوه در قهوه ساز دیر دم میکشد

درجه ی آسیاب را کم تر تا  دیبچرخان خالف عقربه های ساعت( را 10 بخش؛ 1)شکل  کمه ی چرخشی راد دیبا

 نمایید.

کم سابیده شده و دانه ها درشت است که قهوه  یمعن نی، به اخیلی سریع دم میکشد قهوه در قهوه سازاگر 

درجه ی تا  دیساعت بچرخان یرا جهت عقربه ها(10؛حالت 1 )شکل کلید چرخشی دیشما با نیبنابرا هستند

 .آسیاب را افزایش دهید
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 تنظیم مقدار قهوه ی آسیاب شده. 5.3

 کی یگرم برا 6/8قهوه اسپرسو مطلوب به طور متوسط  تهیه ی  یبراشده  ابیآس یقهوه آل )گرم(  دهیمقدار ا

 دو دوز است. یگرم برا 12/14دوز و 

 BB020TM               کی/ اتومات ینسخه دست

)شکل  پخش کنندهبعد از بلند کردن درب  ،تهیه ی نوشیدنی قهوه یبرای آسیاب شده دوز قهوه  میتنظ یبرا

 (4 بخش؛ 1)شکل  دوز را فشار دهید کلید تنظیم(، 3 بخش؛ 1

خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا را (4 بخش؛ 1دوز )شکل  کلید تنظیمو  دیرا فشار دهپخش کننده   کلید

  وز آن افزایش یابد. ددوز قهوه ی آسیاب شده افزایش یاید و یا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا 

 ای هیثان 0.1 واحدبا  هیثان 50تا حداکثر  0حداقل  نیزمان ب نی: اراداردقابلیت تنظیم زمان آسیاب دستگاه 

 گرم(. 14حدود  رایب هیثان 6گرم قهوه،  8حدود  برای  هیثان 3است ) ریمتغ

 شما میتوانید دو دوزمختلف برای دانه های آسیاب شده ی قهوه به صورت زیر تنظیم کنید :

دستگاه "، تا زمانی که پیام: در صورت لزومقرار داریدکاربر  یسیمه نوبرنا سطحکه شما در  دیحاصل کن نانیاطم 

 فشار دهید . کلید را،بر روی صفحه ی نمایش ظاهر شود "روشن است

  هشدار

  را حفظ میکند. خاموش یا روشن حالت، اش یخاموش حالتدر آسیاب قهوه دستگاه 

 .دیداده شود نگه دار شینما یسیبرنامه نو تیکه وضع ی( را تا زمان1 بخش؛ 3)شکل  دیکل. 2

 یسیبرنامه نو طیبه طور خودکار از مح ستمی، سدوزده نشهیچ کلیدی  یمتوال هیثان 60 چنانچه به مدت: هشدار

 شود. یخارج م

 (  تنظیم کنید .3 بخش؛ 3)شکل  2( یا کلید دوز  2 بخش؛ 3)شکل  1. دوز را با فشردن کلید دوز 3

 میزان زمان آسیاب از زمان شروع چشمک میزند . ( را فشار دهید.  1بخش؛2کلید )شکل ،. جهت تایید 4

را کاهش  ابیتا زمان آس دی( را فشار ده3 بخش؛ 3)شکل  2دوز  دیکل ای( 2 بخش؛ 3)شکل  1 دوز ی دکمه . 5

 د.یده شیافزا ای

 .شود یثابت م میزان زمان آسیاب)ثانیه( .دیفشار ده دییتأ یبرا را (1بخش؛ 3)شکل  دیکل. 6

 تکرار کنید . گریدوز د میتنظ یبرارا  6تا  3 اتیعمل

 خارج شوید. یسیسطح برنامه نو از تا دی( را فشار ده4 بخش؛ 3)شکل  دیکل.7
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 آماده سازی قهوه  5.4

و تا زمانی که  (6 بخش؛01)شکل  دیقرار ده لترینگهدارنده ف صفحه ی یرا رو ساز قهوه لتریف . نگهدارنده ی1

 ، آن را فشار دهید .  گرفتبا بخشی از نگهدارنده ی صفحه در تماس قرار 

 BB020NR/ATدستی/ اتوماتیک            نسخه

یک  برابر با)یک دوز  شود پخش( را به سمت خود بکشید تا یک دوز 12 بخش؛01)شکل  پخش کنندهاهرم . 2

در صورت لزوم ،  بدون دخالت دست شما به موقعیت اولش بازگردد.( و اجازه دهید که اهرم است  فنجان قهوه

 .انجام دهیددو فنجان قهوه )دو دوز( توزیع  یرا برا این عمل

به سمت  تمپر و قهوه را با فشار دادن دی( حرکت ده5 بخش؛ 1قهوه )شکل  مپرت سمت بهرا  لترینگه دارنده ف. 3

 .دی( فشار ده5؛ پست 01)شکل  نییپا

 BB020TMنسخه ی تایمر                

 بمانید. میتنظ شیزمان پ و منتظر ( 3 ای 2 بخش؛ 3)شکل  دیمربوط به دوز مورد نظر را فشار ده یدکمه  .1

قهوه ی موجود در نگهدارنده ی فیلتر دانه های آسیاب شده  ( برای فشار دادن16 بخش؛1)شکل  ر قهوهاز تمپ .2

 استفاده کنید . 

 : هشدار ❗

دوز انتخاب شده  مربوط به( 3 ای 2 بخش؛ 3)شکل  دیفرض با فشار دادن کل شیقبل از زمان پ دیتوان یم شما

 .دیرا متوقف کن پخش ندی( فرا4 بخش؛ 3)شکل  یا کلید

متوقف نمودن این  یبرا د؛یرا انتخاب کنمتوالی  پخش( 1بخش؛ 3)شکل کلید یک فشار دادنبا   دیتوان یشما م

 .دیفشار ده را( 1 بخش؛ 3)شکل  مجددا کلیدتوزیع متوالی ، 

، دور از نور، در شیشه ای یا کیسه های ضد آب و هوابندی شده در مخازن که  قهوه تازه دانه ها ی  از شهیهم

 .ری میشوند ، استفاده کنیدتازه و خشک نگه دا طیمح

را خوالی کنیود چوون سوبب میشوود توا  قهووه سوابدر مانوده  یبواق ی قهووه  دیکن یسع یروز کار انیدر پا

  طعم و مزه قهوه از بین برود .
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 نیسطح تکنس یزیبرنامه ر 5.5

 د،یرا بخوانای که پخش شده اند  قهوه های  فنجان مجموع دیتوان یشما م نیسطح تکنس یسیبرنامه نو بخشدر 

 مجددا تنظیم کنید: ای دیبخوان ریفنجان قهوه را با توجه به موارد ز توزیع  و تعداد دفعات دیزبان را انتخاب کن

 (4 بخش؛3)شکل در صورت لزوم،. قرار دارید نیسطح تکنس یسیبرنامه نو بخشکه در  دیحاصل کن نانیاطم1. 

بخش ؛3)شکل روی صفحه ی نمایش ظاهر شود، کلید( 5 بخش، 3)شکل   "دستگاه خاموش است "پیامتازمانی 

 فشار دهید . را   (4

 ( ،5 بخش؛3)شکل بر روی صفحه ی نمایش ظاهر شود  "1مجموع دوز "که پیام زمانی ،تا در صورت لزوم 2.

 . دیفشار ده( را 1 بخش؛ 3)شکل  دیکل

 (5 بخش،3شده بوسیله ی کلید دوز یک را نشان میدهد . )شکل  پخشاین پارامتر مجموع دوزهای 

فشار  ( را2، بخش  3)شکل  دیکل ،بر روی صفحه ی نمایش ظاهر شود "1دوز جزئی  "تا زمانی که پیام  (3

 .دهید

. )شکل  دهدیرا نشان م پس از آخرین تنظیمات کیدوز  دیکل ی لهیشده بوس عیتوز یپارامتر مجموع دوزها نیا

 (5 بخش،3

 میدهد : شاین پیام را نمای (5 بخش،3)شکل صفحه ی نمایش  ،( را فشار دهید 2 بخش؛ 3کلید )شکل  (4 

 : 2مجموع دوز  -

 (3 بخش،3. )شکل  دهدیرا نشان م 2دوز  دیکل ی لهیشده بوس عیتوز یپارامتر مجموع دوزها نیا 

 : دهدیم شیرا نما امیپ نی( ا5 بخش،3)شکل  شینما ی. صفحه  دی( را فشار ده2 بخش؛ 3)شکل  دیکل (5

 2دوز جزئی 

. )شکل  دهدیرا نشان م ماتیتنظ نیپس از آخر 2دوز  دیکل ی لهیشده بوس عیتوز یپارامتر مجموع دوزها نیا

 (3 بخش،3

 را به طرف پایین فشار دهید . ( 1، بخش 3)شکلمقدار کلیدبرای تنظیم مجدد 

 ( این پیام را نمایش میدهد :5 بخش، 3( را فشار دهید ، صفحه ی نمایش )شکل 2 بخش، 3کلید )شکل  (6

 :زبان -

 زبان  پیام ها به آن نمایش داده شوند ، انتخاب کنید .تمایل دارید  هشما از طریق این گزینه میتوانید زبانی را ک

( ، با فشار دادن کلیدها 1 بخش؛ 3موجود :فرانسوی ، آلمانی ، انگلیسی ، ایتالیایی .کلید را فشار دهید )شکل  های
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،  3و با فشار دادن مجدد همان کلید )شکل  (3یا  2 بخش،  3کنید)شکل  انتخابیکی از گزینه های موجود را 

 تایید کنید .انتخابتان  (1 بخش

 ( را فشار دهید تا به منوی اولیه بازگردید. صفحه نمایش این پیام را نشان میدهد :5 بخش،  3کلید )شکل ( 7

 :دستگاه خاموش است  -

صفحه ی نمایش این  برنامه ریزی کاربر هدایت شوید . بخشفشار دهید تا به  را( 5 بخش،  3کلید )شکل ( 8

 پیام را نشان میدهد : دستگاه روشن است . 

 . خاموش کردن دستگاه5.6

تا از کارکرد بیهوده ی  چنانچه مخزن قهوه خالی از دانه های قهوه شد ،دستگاه را خاموش کنید ️⚠

موتور دستگاه که صرفا سبب باال رفتن دمای دستگاه میشود جلوگیری به عمل آورید . )محافظ گرمایی 

 ما به صورت اتوماتیک به کار می افتد.(ددر دمای باال عملکرد خود را از دست میدهد و با پایین آمدن 

 (خاموش میشود() المپ 13 بخش؛  1را فشار دهید )شکل  کلید روشن وخاموش

 دستگاه باید برای مدت زمانی طوالنی خاموش بماند . 

 . دبرق بکشی پریزرا از هدوشاخ .1

 را خالی کنید . پخش کننده و مخزن قهوه .2

 دستگاه را در محیطی خشک ، محفوظ در برابر باد و باران و دور از دسترس قرار دهید . .3

 تعمیر و نگهداری . 6

 به درستی کار کند ، راهکارهای تعمیر و نگهداری که در زیر آمده است را انجام دهید.برای آنکه دستگاه 

  یمنیا یاستانداردها .6.1

را  هدوشاخکردن،  زیتم ایو /  یو نگهدار ریقبل از انجام تعم . دیدستگاه را در معرض واترجت ها قرار نده ️⚠

و  دیکن ریتعمخودتان آن را  دینکن یخراب است، سع اگر دستگاه .دیرا ببند ورودی  آب ریو ش از پریز بکشید

با  د،ی، بالفاصله دستگاه را خاموش کنپاره شداگر کابل برق  .دیریتماس بگ یفن یبانیپشت سیبالفاصله با سرو

 ی انجام دهیدهنگام ی راو نگهدار ری. تعمدینکن به جا جا ییآن را به تنها .دیریتماس بگ یفن یبانیپشت سیسرو

 دستکش های ایمنی بپوشید. حایکه دستگاه سرد است، ترج
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  دستگاه زکردنیتم. 6.2

 استفاده از دستگاه دارد. میزان به یکردن بستگ زیو تم یو نگهدار ریتعم میزان

 :روزانه

  .را تمیز کنید چکه سینی (1

 بدنه ی دستگاه را تمیز کنید . (2

 مخزن قهوه را تمیز کنید. (3

 پخش کننده را تمیز کنید. (4

 

دستگاه  برای تمیز کردن و شستن دستگاه از از حاللها، مواد شوینده یا اسفنج سایشی استفاده نکنید. توجه : ️⚠

و قبل از اتصال مجدد  دیکن زیتم ی مرطوب شده است ،خنث ندهیمواد شو ایآب و /  که بوسیله یپارچه  کیرا با 

 دقت آن را خشک کنید . هدستگاه به منبع الکتریکی ب

در پایان آن را از قهوه ساب جداکرده و آن را با استفاده  (9؛بخش1شستن و تمیز کردن مخزن قهوه )شکلبرای 

 ریکا و یک دستمال نرم شسته و قبل از اینکه دوباره آن را به قهوه ساب وصل کنید ، به دقت خشکش کنید. از 

د در بدنه ی پخش کننده را خالی برای تمیز کردن پخش کننده ، ابتدا تمامی قهوه های آسیاب شده ی موجو

(و با استفاده از یک برس ، سطح داخلی و دکمه ی 3؛حالت 1رید )شکلا( و درپوش را برد11بخش ؛1کنید)شکل 

 متحرک را با چرخش آن تمیز کنید. 

ن برس تمیز کننده را در یک محیط بسته و ایمن نگه داری کنید و مراقب باشید که ازین برس تنها برای تمیز کرد

 استفاده کنید تا از آلودگی آن به انواه دیگر مواد جلوگیری به عمل آورید.  آسیاب قهوه
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 (یکیو الکترون یکیالکتر یزباله ها) محصول حیدفع صح  6.3

)قابل اجرا در کشورهای اتحادیه اروپا و آن دسته از کشورها با سیستم های جمع آوری جداگانه ی  زباله های 

 مختلف(

 عاتیضا ریبا سادر پایان چرخه ی عمرش همراه را  محصولنباید  دهد که یمحصول نشان مهای روی عالمت 

زباله ها است،  نامناسب از دفع یکه ناش یسالمت ایو  ستیز طیبه مح بیاز آس یریجلوگ یبرا دفع نمود . یخانگ

برای کمک به بازیافت پایدار منابع مواد  و زباله جدا کند گریمحصول را از انواع د نیشود که ا یکاربر خواسته ماز 

 مجددا آن را بازیافت کند .

مسئول اطالعات  یاداره محل ای کرده اند یداریخر را از آن که محصول یبا فروشنده ا میخواه یم یاز کاربران داخل

 .دنرینوع از محصول، تماس بگ نیجداگانه  ا افتیو باز یمربوط به جمع آور

 .کاربران شرکتی میخواهیم با تامین کننده ی خود تماس بگیرند و شرایط و ضوابط قرارداد خرید را چک کننداز 
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بیای بیع .7 

 شنهاداتی/ راه حل / پ صی/ تشخ مشکل

 شنهاداتیپ / راه حل صیتشخ مشکل

 بخش؛ 1چراغ کلید)شکل

 ( روشن نمیشود.13
 برق به دستگاه نمیرسد .

به  هدوشاخمطمئن شوید که 

درستی وصل شده است و کابل 

 باشد . برق خراب نمی

 بخش ؛1)شکل کلید چراغ

آسیاب  روشن است اما (13

 کند . نمی کار قهوه

 صبر کنید تا دستگاه خنک شود .  محافظ گرمایی قطع شده است .

دستگاه به درستی کار 

میکند اما دانه های آسیاب 

 شده ی قهوه پخش نمی

 .شوند

 .دانه های قهوه بسته شده است مخزنورودی 
ورودی را به سمت داخل بکشید 

 باز شود .   قهوه سابتا راه قهوه به 

 اریاست ، بس یقهوه ناکاف

سرد است و ته فنجان ته 

 .شودیم نینش

قهوه  تیفیک، زدیریقهوه قطره قطره داخل فنجان م

 .شودیم جادیآن ا یرو رهیکرم ت کیاست و  نییپا

 :یاحتمال لیدال

 است . زیر یلیقهوه خ ابیآسدرجه ی .1

تحت  اریبس ترلیف ی داخل نگهدارنده یقهوه  .2

 فشار است .

 باالست . اریبس لتریف ینگهدارنده  اخل.دوز د3

 قهوه خراب است . ابی.آس4

ست ا ی،ضرور3و 2و1 طیدر شرا

 یبه درست ابیآس درجه ی که

.شود میتنظ  

 نیتکنس کیبا  دیبا 4 طیدر شرا

 دیریتماس بگ

از حد داخل  شیقهوه ب

 . زدیریفنجان م

قهوه ی خیلی سریع پخش میشود و کرم روشن تر 

 از حد معمول است .

 دالیل احتمالی :

 درجه ی آسیاب قهوه بسیار درشت است ..1

فیلتر فشار کافی به قهوه ی داخل نگهدارنده ی . 2

 وارد نمیشود .

 .دوز داخل نگهدارنده ی فیلتر باالست.3

 ی، ضرور 3و  2و1 طیدر شرا

 یبه درست ابیآس درجه است که

 .شود میتنظ
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 Mahtackservice 
 
Mahtackbot@ www.mahtackservice.ir 

https://www.instagram.com/mahtackservice/
https://t.me/mahtackbot
http://mahtackservice.ir/

