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 .1هشدارها

 1.1هشدارهای عمومی ️⚠
 سیستم های الکتریکی باید توسط کاربر با توجه به نشانه های ارائه شده در بخش  4این دفترچه راهنمای نصبآسیاب قهوه  ،آماده شوند .
 نصب کننده نمی تواند هر دستگاه نصب شده توسط کاربر را در هر مورد تغییر دهد و اصالح نماید . این دفترچه راهنما جزء کامل دستگاه است و باید قبل از راه اندازی دستگاه به دقت توسط کاربر خوانده شود . دفترچه راهنما را نگهداری کنید تا در صورت نیاز به آن مراجعه کنید . سیستم اتصال به زمین را برای دستگاه الکتریکی آماده کنید . دست و پای مرطوب و/یا خیس به دستگاه نزنید . کابل را به پریزهای شل یا مواردی ازین قبیل نزنید. با کشیدن کابل برق الکتریکی دستگاه را از برق جدا نکنید. زمانی که کابل برق پیچ خورده است  ،دستگاه را روشن نکنید . این دستگاه جهت استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با توانایی های فیزیکی ،احساسی یا ذهنی پایین یافاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است ،مگر اینکه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنهاست نظارت شوند یا
دستورالعمل مربوط به استفاده از دستگاه در اختیار آنها قرار گرفته باشد .
کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که آنها با دستگاه بازی نمیکنند.
 1.2کاربرد پیش بینی شده
آسیاب قهوه و دستگاه های مخصوص تعیین میزان قهوه ی آسیاب شده دستگاه های الکترومکانیکی برای آسیاب
و اندازه گیری قهوه هستند.
این دستگاه فقط و به طور انحصاری برای کاربردهای فوق ،طراحی شده است  .هرگونه استفاده ی دیگری توسط
شرکت سازنده ممنوع اعالم شده است .
شرکت سازنده مسئول آسیب ها ی ناشی از استفاده ی نابجا از دستگاه نمی باشد .
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 .2حمل و نقل
 2.1بسته بندی
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 .
بسته بندی دستگاه باید دور از دسترس کودکان باشد و در مکانی مناسب به عنوان زباله دفع شود.
چنانچه متوجه خرابی دستگا ویا کم بودن تجهیزات و لوازم حانبی مربوطه شدید  ،از دستگا استفاده نکنید و فورا
با نمایندگی تماس حاصل فرمائید.
 2.2حرکت دستگاه
دستگاه میتواند با دست به کار بیفتد.
 2.3نگهداری
دستگاه باید به درستی بسته بندی شود در محیطی خشک با درجه حرارت  5تا  30درجه سانتیگراد و رطوبت
کمتر از  70درصد نگهداری شود.
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 .3شرح و توضیحات آسیاب قهوه
 .3.1شرح و توضیحات مربوط به کنترل ها

 3.1.1شرح و توضیحات صفحات فرمان

)شکل )5 - 1

( BB020TMشکل )3

 .1ورودی مخزن قهوه

 .1دکمه ی برنامه ریزی

 .2شاخص مدرج آسیاب
 .3دریچه ی ریزش قهوه

 .2دکمه ی دوز 1

 .4دکمه ی تنظیم دوز

 .3دکمه ی دوز 2

 .5پرس
 .6قالب نگهدارنده ی فیلتر

 .4کلید سطح تکنسین /کاربر

 .7سینی چکه گیر

 .5صفحه ی نمایش

 .8دریچه ی مخزن قهوه
 .9مخزن قهوه
 .10ولوم تنظیم درجه آسیاب
 . a10دستگاه توقف اتوماتیک ()BB020 NR
 .11پخش کننده
 .12اهرم پخش کننده
 .13کلید روشن وخاموش
 .14صفحه ی کنترل ()BB020TM
 .15نازل توزیع ()BB020TM
 .16تمپر قهوه()BB020TM
 .17برس تمیز کننده()BB020TM
.18ال ای دی آبی()BB020AT-BB020NR
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 .3.2داده های فنی (شکل )2
سطح  aفشار صدای وزنی دستگاه قهوه ساز کمتر از  80.1دسی بل است .

Hz 60/ ~V 220

Hz 50/~ V220-240

Hz 60/ V~ 110-120

منبع تغذیه

Hz / V

قدرت موتور

W

300

عرضA

mm

220

عمق B

mm

400

ارتفاعC

mm

)TM( 515 )NR-A(500

وزن خالص

Kg

12.5

وزن ناخالص

Kg

14.5

 .4نصب و راه اندازی آسیاب قهوه
 .4.1هشدارها
نصب دستگاه باید توسط پرسنل واجد شرایط مطابق با دستورالعمل های ارائه شده توسط شرکت سازنده و
استانداردهای معتبرانجام شود .دستگاه باید در جایی قرار گیرد و نصب شود که دراین مکان استفاده و تعمیر و
نگهداری تنها مسئولیت کارکنان واجد شرایط باشد.

 .4.2آماده سازی سیستم برای نصب
دستگاه را روی یک سطح افقی ،به درستی تراز شده ،خشک ،صاف ،مستحکم ،و پایدار تنظیم کنید .از واترجت ها
آب استفاده نکنید و یا دستگاه را در جایی که واترجت استفاده می شود نصب نکنید .برای اطمینان از کارکرد
نرمال دستگاه را باید در محیط هایی که درجه حرارت آن بین  0تا  32درجه سانتی گراد است و رطوبت از 70
درصد باالتر نمیرود ،نصب کنید .دستگاه با برق کار می کند و برای کار کردن به منبع الکتریسیته ی شبکه نیاز
دارد .
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 4.2.1اتصال به منبع الکتریسیته شبکه

❗

هشدارها :

اتصال به منبع الکتریسیته ی شبکه بایستی توسط پرسنل واجد شرایط انجام شود .
دستگاه باید مطابق با استانداردهای موجود نصب شود .
این دستگاه از طریق دوشاخه برق تامین انرژی میشود ؛ در صورت اتصال دائم به منبع الکتریسیته ی شبکه  ،یک
سوئیچ تک قطبی بین دستگاه و منبع شبکه با تنظیم ولتاژ بر اساس حداقل میزان برق ورودی قرار میگیرد که
این امر متناسب با هزینه و مطابق استانداردهای معتبر صورت میگیرد .
 .4.3اتصال هم پتانسیل
این اتصال ،که توسط برخی استانداردها توصیه شده است ،از اختالف پتانسیل الکتریکی بین دستگاه های نصب
شده در یک مکان جلوگیری می کند .این دستگاه توسط یک گیره برای اتصال یک سیم خارجی زیر پایه نصب
شده است ،ترمینال(اتصال)حلقه ای باید بین دو مهره قرارگیرد ،با بخش اسمی مطابق با استانداردهای معتبر.
 .5طریقه ی استفاده ازآسیاب قهوه
 .5.1روشن کردن دستگاه
❗ هشدارها:
چنانچه اثری از قهوه در دستگاه مشاهده شد  ،این به دلیل بازرسی های کارخانه ای است .
 )1درپوش را بردارید (شکل 1؛ بخش  )8و مقداری دانه ی قهوه داخل مخزن قهوه بریزید (شکل 1؛ بخش .)9

️⚠

احتیاط :استفاده از هر ماده ای غیر از دانه های قهوه ممنوع است .قهوه ساب حاوی قطعات متحرک است

که می تواند خطرناک باشد بنابراین ،هرگز انگشتان دست یا دیگر اشیاء را وارد آن نکنید.
 )2درپوش را ببندید (شکل 1؛ بخش .)8
 )3با کشیدن در به سمت قهوه ساب ،اطمینان حاصل نمایید که در به طور کامل باز میشود ( .شکل1؛بخش)1
 )4دوشاخه را به پریز بزنید.
 )5کلید روشن و خاموش (شکل 1؛بخش  )13را روی بخش  1قرار دهید (چراغ روشن میشود )؛ روشن شدن
المپ ال ای دی آبی نشانگر عملکرد مونتاژ آسیاب است .
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 )6هنگامی که پخش کننده (شکل 1؛ بخش )11به اندازه کافی پر از دانه های آسیاب شده ی قهوه شد ،دستگاه
را با تنظیم کلید روشن و خاموش(شکل 1؛ بخش  )13به بخش " "0خاموش کنید( .چراغ خاموش میشود).

❗

هشدارها:

پخش کننده را بیش از حد پر از دانه های آسیاب شده ی قهوه نکنید( .شکل 1؛بخش )7
 )7در پایان روز کاری ،دستگاه را با تنظیم کلید خاموش و روشن (شکل 1؛بخش  )13روی " "0خاموش کنید
(.چراغ خاموش میشود ).
BB020AT

نسخه اتوماتیک

 )6این دستگاه قابلیت سیستم توقف اتوماتیک را دارد(شکل1؛بخش  )a10که هر زمان که پخش کننده(شکل
1؛ بخش  )11به اندازه کافی پر از دانه های قهوه میشود ،شروع به کارمیکند .چنانچه کلید خاموش و روشن
(شکل 1؛ بخش  )13را درحالت " "1قرار دهید (چراغ روشن) دستگاه قهوه ساب به صورت خودکار شروع
بکار میکند که پس از چند بارگیری ،شما باید سطح قهوه آسیاب را به سطح اولیه بازگردانید.
 )7در پایان روز کاری ،دستگاه را با تنظیم کلید خاموش و روشن (شکل 1؛بخش  )13روی " "0خاموش کنید
(.چراغ خاموش میشود)

❗

هشدارها  :چنانچه فضای مخزن قهوه برای پر کردن دیسپنسر کافی نباشد  ،دستگاه را به صورت دستی با

تنظیم مجدد کلید روشن و خاموش(شکل 1؛ بخش  )13روی حالت " "0خاموش کنید.
BB020TM

نسخه ی تایمر

❗

هشدار:

با تنظیم کلید روشن و خاموش (شکل 1؛ بخش  )13به حالت "( "1چراغ روشن) صفحه نمایش (شکل 3؛
بخش  )5به طور خالصه نسخه نرم افزار نصب شده ((Release X.Xبعالوه ی وضعیت برنامه نویسی سطح
کاربر یا تکنسین را که در وضعیت خاموشی سیستم با استفاده از کلید روشن وخاموش تنظیم شده است ،
نشان می دهد (شکل 1؛ بخش :)13
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 دستگاه در حالت خاموش یا روشن.قهوه ساب قهوه را فقط در سطح برنامه نویسی سطح کاربر توزیع میکند .صفحه نمایش باید موارد زیر را نشان
دهد .
 دستگاه روشن است .در صورت لزوم ( ،شکل 3؛بخش  )4را تا زمان ظاهر شدن پیام(شکل 3؛بخش " )5دستگاه روشن است" برروی
صفحه ی نمایش ،کلید را فشار دهید .
 )6این دستگاه مجهز به یک تایمر (که می تواند از  0تا  50ثانیه تنظیم شود) برای تعیین دوز است؛ با قراردادن
کلید روشن وخاموش (شکل1؛بخش  )13روی حالت "( "1چراغ روشن) و فشار دادن دکمه ی دوز( 1شکل 3؛
بخش  ) 2یا کلید دوز( 2شکل 3؛بخش  )4دستگاه قهوه ساب برای مدت زمان تعیین شده برای آسیاب قهوه کار
میکند.
 )7در پایان روز کاری ،دستگاه را با تنظیم کلید روشن وخاموش (شکل 1؛بخش  )13روی حالت " "0خاموش
کنید (.چراغ خاموش میشود).

❗

هشدار:

 5.2تنظیمات آسیاب قهوه
آسیاب قهوه قابلیت آن را دارد که دانه های قهوه را در اندازه های مختلف از ریز تا درشت آسیاب کند،که به چند
عامل از جمله درجه حرارت ،رطوبت ،کیفیت قهوه و غیره بستگی داردو با استفاده از کلید چرخشی مربوطه (شکل
01؛ بخش  )10انجام می شود .تغییرات را می توان با نگاه کردن به آنچه که بر روی شاخص مدرج دیده میشود
اعمال نمود (شکل 1؛ بخش .)2
چنانچه قهوه در قهوه ساز دیر دم میکشد ،به این معنی است که قهوه بیش ازحد سابیده شده است ،بنابراین شما
باید دکمه ی چرخشی را (شکل 1؛ بخش  )10را خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا درجه ی آسیاب را کم تر
نمایید.
اگر قهوه در قهوه ساز خیلی سریع دم میکشد ،به این معنی است که قهوه کم سابیده شده و دانه ها درشت
هستند بنابراین شما باید کلید چرخشی (شکل 1؛حالت )10را جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا درجه ی
آسیاب را افزایش دهید.
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 .5.3تنظیم مقدار قهوه ی آسیاب شده
مقدار ایده آل (گرم) قهوه ی آسیاب شده برای تهیه ی قهوه اسپرسو مطلوب به طور متوسط  8/6گرم برای یک
دوز و  14/12گرم برای دو دوز است.
نسخه دستی  /اتوماتیک

BB020TM

برای تنظیم دوز قهوه ی آسیاب شده برای تهیه ی نوشیدنی قهوه ،بعد از بلند کردن درب پخش کننده (شکل
1؛ بخش  ،)3کلید تنظیم دوز را فشار دهید (شکل 1؛ بخش )4
کلید پخش کننده را فشار دهید و کلید تنظیم دوز (شکل 1؛ بخش )4را خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا
دوز قهوه ی آسیاب شده افزایش یاید و یا در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا دوز آن افزایش یابد.
دستگاه قابلیت تنظیم زمان آسیاب رادارد :این زمان بین حداقل  0تا حداکثر  50ثانیه با واحد  0.1ثانیه ای
متغیر است ( 3ثانیه برای حدود  8گرم قهوه 6 ،ثانیه برای حدود  14گرم).
شما میتوانید دو دوزمختلف برای دانه های آسیاب شده ی قهوه به صورت زیر تنظیم کنید :
اطمینان حاصل کنید که شما در سطح برنامه نویسی کاربر قرار دارید :در صورت لزوم ،تا زمانی که پیام"دستگاه
روشن است" بر روی صفحه ی نمایش ظاهر شود،کلید را فشار دهید .
هشدار
دستگاه آسیاب قهوه در حالت خاموشی اش ،حالت خاموش یا روشن را حفظ میکند.
 .2کلید (شکل 3؛ بخش  )1را تا زمانی که وضعیت برنامه نویسی نمایش داده شود نگه دارید.
هشدار :چنانچه به مدت  60ثانیه متوالی هیچ کلیدی زده نشود ،سیستم به طور خودکار از محیط برنامه نویسی
خارج می شود.
 .3دوز را با فشردن کلید دوز ( 1شکل  3؛بخش  ) 2یا کلید دوز ( 2شکل  3؛بخش  )3تنظیم کنید .
 .4جهت تایید ،کلید (شکل 2؛بخش ) 1را فشار دهید .میزان زمان آسیاب از زمان شروع چشمک میزند .
 .5دکمه ی دوز ( 1شکل 3؛ بخش  )2یا کلید دوز ( 2شکل 3؛ بخش  )3را فشار دهید تا زمان آسیاب را کاهش
یا افزایش دهید.
 .6کلید (شکل 3؛ بخش )1را برای تأیید فشار دهید .میزان زمان آسیاب(ثانیه) ثابت می شود.
عملیات  3تا  6را برای تنظیم دوز دیگر تکرار کنید .
.7کلید (شکل 3؛ بخش  )4را فشار دهید تا از سطح برنامه نویسی خارج شوید.
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 5.4آماده سازی قهوه
 .1نگهدارنده ی فیلتر قهوه ساز را روی صفحه ی نگهدارنده فیلتر قرار دهید (شکل 01؛بخش  )6و تا زمانی که
با بخشی از نگهدارنده ی صفحه در تماس قرار گرفت  ،آن را فشار دهید .
نسخه دستی /اتوماتیک

BB020NR/AT

 .2اهرم پخش کننده (شکل 01؛بخش  )12را به سمت خود بکشید تا یک دوز پخش شود (یک دوز برابر با یک
فنجان قهوه است ) و اجازه دهید که اهرم بدون دخالت دست شما به موقعیت اولش بازگردد .در صورت لزوم ،
این عمل را برای توزیع دو فنجان قهوه (دو دوز) انجام دهید.
 .3نگه دارنده فیلتر را به سمت تمپر قهوه (شکل 1؛ بخش  )5حرکت دهید و قهوه را با فشار دادن تمپر به سمت
پایین (شکل 01؛ پست  )5فشار دهید.
BB020TM

نسخه ی تایمر

 .1دکمه ی مربوط به دوز مورد نظر را فشار دهید (شکل 3؛ بخش  2یا  )3و منتظر زمان پیش تنظیم بمانید.
 .2از تمپر قهوه (شکل 1؛بخش  )16برای فشار دادن دانه های آسیاب شده قهوه ی موجود در نگهدارنده ی فیلتر
استفاده کنید .

❗

هشدار :

شما می توانید قبل از زمان پیش فرض با فشار دادن کلید (شکل 3؛ بخش  2یا  )3مربوط به دوز انتخاب شده
یا کلید (شکل 3؛ بخش  )4فرایند پخش را متوقف کنید.
شما می توانید با فشار دادن یک کلید(شکل 3؛ بخش )1پخش متوالی را انتخاب کنید؛ برای متوقف نمودن این
توزیع متوالی  ،مجددا کلید (شکل 3؛ بخش  )1را فشار دهید.
همیشه از دانه ها ی قهوه تازه که در مخازن شیشه ای یا کیسه های ضد آب و هوابندی شده  ،دور از نور ،در
محیط تازه و خشک نگه داری میشوند  ،استفاده کنید.
در پایان روز کاری سعی کنید قهووه ی بواقی مانوده در قهووه سواب را خوالی کنیود چوون سوبب میشوود توا
طعم و مزه قهوه از بین برود .
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 5.5برنامه ریزی سطح تکنسین
در بخش برنامه نویسی سطح تکنسین شما می توانید مجموع فنجان های قهوه ای که پخش شده اند را بخوانید،
زبان را انتخاب کنید و تعداد دفعات توزیع فنجان قهوه را با توجه به موارد زیر بخوانید یا مجددا تنظیم کنید:
 .1اطمینان حاصل کنید که در بخش برنامه نویسی سطح تکنسین قرار دارید .در صورت لزوم(،شکل 3؛بخش )4
تازمانی پیام"دستگاه خاموش است " (شکل  ،3بخش  )5روی صفحه ی نمایش ظاهر شود ،کلید(شکل 3؛بخش
 )4را فشار دهید .
 .2در صورت لزوم،تا زمانی که پیام "مجموع دوز  "1بر روی صفحه ی نمایش ظاهر شود (شکل 3؛بخش ، )5
کلید (شکل 3؛ بخش  )1را فشار دهید .
این پارامتر مجموع دوزهای پخش شده بوسیله ی کلید دوز یک را نشان میدهد ( .شکل ،3بخش )5
 )3تا زمانی که پیام " دوز جزئی  "1بر روی صفحه ی نمایش ظاهر شود ،کلید (شکل  ، 3بخش  )2را فشار
دهید.
این پارامتر مجموع دوزهای توزیع شده بوسیله ی کلید دوز یک پس از آخرین تنظیمات را نشان میدهد ( .شکل
،3بخش )5
 )4کلید (شکل 3؛ بخش  )2را فشار دهید  ،صفحه ی نمایش (شکل ،3بخش  )5این پیام را نمایش میدهد :
 مجموع دوز :2این پارامتر مجموع دوزهای توزیع شده بوسیله ی کلید دوز  2را نشان میدهد ( .شکل ،3بخش )3
 )5کلید (شکل 3؛ بخش  )2را فشار دهید  .صفحه ی نمایش (شکل ،3بخش  )5این پیام را نمایش میدهد:
دوز جزئی 2
این پارامتر مجموع دوزهای توزیع شده بوسیله ی کلید دوز  2پس از آخرین تنظیمات را نشان میدهد ( .شکل
،3بخش )3
برای تنظیم مجدد مقدار کلید(شکل ،3بخش  )1را به طرف پایین فشار دهید .
 )6کلید (شکل  ،3بخش  )2را فشار دهید  ،صفحه ی نمایش (شکل  ،3بخش  )5این پیام را نمایش میدهد :
 زبان:شما از طریق این گزینه میتوانید زبانی را که تمایل دارید پیام ها به آن نمایش داده شوند  ،انتخاب کنید  .زبان
های موجود :فرانسوی  ،آلمانی  ،انگلیسی  ،ایتالیایی .کلید را فشار دهید (شکل 3؛ بخش  ، )1با فشار دادن کلیدها
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یکی از گزینه های موجود را انتخاب کنید(شکل  ، 3بخش  2یا  )3و با فشار دادن مجدد همان کلید (شکل ، 3
بخش  )1انتخابتان تایید کنید .
 )7کلید (شکل  ، 3بخش  )5را فشار دهید تا به منوی اولیه بازگردید .صفحه نمایش این پیام را نشان میدهد :
 دستگاه خاموش است : )8کلید (شکل  ، 3بخش ) 5را فشار دهید تا به بخش برنامه ریزی کاربر هدایت شوید  .صفحه ی نمایش این
پیام را نشان میدهد  :دستگاه روشن است .
 .5.6خاموش کردن دستگاه

️⚠

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

موتور دستگاه که صرفا سبب باال رفتن دمای دستگاه میشود جلوگیری به عمل آورید ( .محافظ گرمایی
در دمای باال عملکرد خود را از دست میدهد و با پایین آمدن دما به صورت اتوماتیک به کار می افتد).
کلید روشن وخاموش را فشار دهید (شکل  1؛ بخش  ()13المپ خاموش میشود)
دستگاه باید برای مدت زمانی طوالنی خاموش بماند .
 .1دوشاخه را ازپریز برق بکشید .
 .2پخش کننده و مخزن قهوه را خالی کنید .
 .3دستگاه را در محیطی خشک  ،محفوظ در برابر باد و باران و دور از دسترس قرار دهید .
 .6تعمیر و نگهداری
برای آنکه دستگاه به درستی کار کند  ،راهکارهای تعمیر و نگهداری که در زیر آمده است را انجام دهید.
 .6.1استانداردهای ایمنی

️⚠

دستگاه را در معرض واترجت ها قرار ندهید  .قبل از انجام تعمیر و نگهداری و  /یا تمیز کردن ،دوشاخه را

از پریز بکشید و شیر آب ورودی را ببندید .اگر دستگاه خراب است ،سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید و
بالفاصله با سرویس پشتیبانی فنی تماس بگیرید .اگر کابل برق پاره شد ،بالفاصله دستگاه را خاموش کنید ،با
سرویس پشتیبانی فنی تماس بگیرید .آن را به تنهایی جا به جا نکنید .تعمیر و نگهداری را هنگامی انجام دهید
که دستگاه سرد است ،ترجیحا دستکش های ایمنی بپوشید.
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 .6.2تمیزکردن دستگاه
میزان تعمیر و نگهداری و تمیز کردن بستگی به میزان استفاده از دستگاه دارد.
روزانه:
 )1سینی چکه را تمیز کنید.
 )2بدنه ی دستگاه را تمیز کنید .
 )3مخزن قهوه را تمیز کنید.
 )4پخش کننده را تمیز کنید.

️⚠

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

را با یک پارچه که بوسیله ی آب و  /یا مواد شوینده خنثی مرطوب شده است  ،تمیز کنید و قبل از اتصال مجدد
دستگاه به منبع الکتریکی به دقت آن را خشک کنید .
برای شستن و تمیز کردن مخزن قهوه (شکل1؛بخش )9در پایان آن را از قهوه ساب جداکرده و آن را با استفاده
از ریکا و یک دستمال نرم شسته و قبل از اینکه دوباره آن را به قهوه ساب وصل کنید  ،به دقت خشکش کنید.
برای تمیز کردن پخش کننده  ،ابتدا تمامی قهوه های آسیاب شده ی موجود در بدنه ی پخش کننده را خالی
کنید(شکل 1؛ بخش )11و درپوش را بردارید (شکل1؛حالت )3و با استفاده از یک برس  ،سطح داخلی و دکمه ی
متحرک را با چرخش آن تمیز کنید.
برس تمیز کننده را در یک محیط بسته و ایمن نگه داری کنید و مراقب باشید که ازین برس تنها برای تمیز کردن
آسیاب قهوه استفاده کنید تا از آلودگی آن به انواه دیگر مواد جلوگیری به عمل آورید.
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 6.3دفع صحیح محصول (زباله های الکتریکی و الکترونیکی)
(قابل اجرا در کشورهای اتحادیه اروپا و آن دسته از کشورها با سیستم های جمع آوری جداگانه ی زباله های
مختلف)
عالمت های روی محصول نشان می دهد که نباید محصول را در پایان چرخه ی عمرش همراه با سایر ضایعات
خانگی دفع نمود  .برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و یا سالمتی که ناشی از دفع نامناسب زباله ها است،
از کاربر خواسته می شود که این محصول را از انواع دیگر زباله جدا کند و برای کمک به بازیافت پایدار منابع مواد
مجددا آن را بازیافت کند .
از کاربران داخلی می خواهیم با فروشنده ای که محصول را از آن خریداری کرده اند یا اداره محلی مسئول اطالعات
مربوط به جمع آوری و بازیافت جداگانه این نوع از محصول ،تماس بگیرند.
از کاربران شرکتی میخواهیم با تامین کننده ی خود تماس بگیرند و شرایط و ضوابط قرارداد خرید را چک کنند.

16

 .7عیب یابی
مشکل  /تشخیص  /راه حل  /پیشنهادات
مشکل
چراغ کلید(شکل1؛ بخش
 )13روشن نمیشود.

تشخیص  /راه حل

پیشنهادات
مطمئن شوید که دوشاخه به
درستی وصل شده است و کابل
برق خراب نمی باشد .

برق به دستگاه نمیرسد .

چراغ کلید (شکل1؛ بخش
 )13روشن است اما آسیاب محافظ گرمایی قطع شده است .
قهوه کار نمی کند .

صبر کنید تا دستگاه خنک شود .

دستگاه به درستی کار
میکند اما دانه های آسیاب
ورودی مخزن دانه های قهوه بسته شده است.
شده ی قهوه پخش نمی
شوند.

ورودی را به سمت داخل بکشید
تا راه قهوه به قهوه ساب باز شود .

قهوه قطره قطره داخل فنجان میریزد ،کیفیت قهوه
پایین است و یک کرم تیره روی آن ایجاد میشود.
دالیل احتمالی:
قهوه ناکافی است  ،بسیار
.1درجه ی آسیاب قهوه خیلی ریز است .
سرد است و ته فنجان ته
 .2قهوه ی داخل نگهدارنده ی فیلتر بسیار تحت
نشین میشود.
فشار است .
.3دوز داخل نگهدارنده ی فیلتر بسیار باالست .
.4آسیاب قهوه خراب است .

در شرایط 1و 2و،3ضروری است
که درجه ی آسیاب به درستی
تنظیم شود.
در شرایط  4باید با یک تکنسین
تماس بگیرید

قهوه ی خیلی سریع پخش میشود و کرم روشن تر
از حد معمول است .
در شرایط 1و 2و  ، 3ضروری
دالیل احتمالی :
قهوه بیش از حد داخل
است که درجه آسیاب به درستی
.1درجه ی آسیاب قهوه بسیار درشت است .
فنجان میریزد .
 .2به قهوه ی داخل نگهدارنده ی فیلتر فشار کافی تنظیم شود.
وارد نمیشود .
.3دوز داخل نگهدارنده ی فیلتر باالست.
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راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک
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