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  هشدارها. 1

 ️⚠ یعموم یهشدارها .1.1

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

 د .وانده شوخط کاربر به دقت توسدستگاه  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 . -

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

 ین قبیل نزنید.ا کابل را به پریزهای شل یا مواردی از -

 .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 -

وند شظارت ن ستآنها یمنیل امسئو 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  ای

 نند.کمین یحاصل شود که آنها با دستگاه باز نانیتا اطم دنریتحت نظارت قرار گ دیبا کودکان -

 موردنظرکاربرد  .1.2

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

 قهوه هستند. یریو اندازه گ آسیاب

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

 شرکت سازنده ممنوع اعالم شده است . 

 باشد . ئول آسیب ها ی ناشی از استفاده ی نابجا از دستگاه نمیشرکت سازنده مس
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 (یکیو الکترون یکیالکتر یزباله ها) محصول حیدفع صح .1.3

 باله هایز نه ی )قابل اجرا در کشورهای اتحادیه اروپا و آن دسته از کشورها با سیستم های جمع آوری جداگا

 مختلف(

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

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

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

 منابع مواد مجددا آن را بازیافت کند .

 نیل اه مسئوادار 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 یاطالعات مربوط به جمع آور

 د. ا چک کننرید رخاز کاربران شرکتی میخواهیم با تامین کننده ی خود تماس بگیرند و شرایط و ضوابط قرارداد 

 این محصول نباید همراه سایر زباله ها دفع شود .

 . حمل و نقل 2

 بندی بسته .2.1 

 ها به شرح ذیل باید دریافت شوند: دستگاه

آن  از آسیب روی اثریآیا بررسی کنید که وسیله سالم است و  بندی، برای اطمینانبا باز کردن بسته -1

  گیرید.بهای تخصصی تماس ، دستگاه را استفاده نکنید و با پرسنل واجد مهارتهر تردیداست.در صورت 

 بندی دور از دسترس کودکان نگهداری شود. مواد بسته -2

د. بیاندازی ی کشورتان دورمطابق قوانین اجرایرا بندی و اجزای آن در زمان اتمام استفاده ماشین مواد بسته -3

اده ابل استفحوی که قاز برق بکشید به نرا که وسیله را دیگر استفاده نکنید فراموش نکنید آن  داریداگر تصمیم 

طالع اکسب  برایهای تخصصی قطع کنید و با شرکت شودای که از دستگاه خارج مینباشد و کابل آنرا در نقطه

 تماس بگیرید.  دفع محصولدرباره 
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 انبارداری .2.2

یگراد و درجه سانت 30-5بندی شده باید در مکانی خشک با دمای متغیر بین  دستگاهی که به خوبی بسته

  حداکثر دو موردمجاز است.درصد نگهداری شود.  70رطوبت زیر 

 

 . شرح دستگاه 3

 شرح اجزاء . 3.1

 سوئیچ  -1

 گیری اهرم اندازه -2

 درجه آسیابتنظیم -3

 پین قفل-4

 اندازی دکمه راه-5
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 مشخصات  .3.2

 ورژن اتوماتیک ورژن استاندارد 

 تک فاز تک فاز (V)                             اژولت

110 
220 
230 
240 

110 
220 
230 
240 

 50/60 50/60 (Hz)                       فرکانس

 2 1.2 2 1.2 (A)                          جریان

 240 240 (W)                           توان

 6 (Kg)                   وزن خالص
 6.5 (Kg)                 وزن ناخالص

 370 (mm)                       ارتفاع

 130             (mm)            عرض

 280 (mm)                        عمق

 

 . اسمبل قیف4

( را در تنظیم 1قیف )وضعیت  -1

 (2)وضعیتجای دهید.  درجه آسیاب

قیف با آچارهای مناسب تثبیت -2

 کنید. 

دقت کنید که آچارها را  قابل توجه:

 نیاندازید.  )آسیاب(تیغه داخل 
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 در شرایط نرمال استفاده. 5

 هشدار:

 وسیله باید روی سطح صافِ ثابت قرار گیرد. 

باالیی با آچار مربوطه محکم شده است اطمینان  چرخقیف روی وسیله و اینکه به تیغۀ از قرار گرفتن درست  -

 حاصل کنید. 

 عملکرد وسیله  .5.1

( و قهوه را داخل 1را بردارید )وضعیت  درب مخزن -1

 قیف بریزید. 

 (2پین قفل را فشار دهید )وضعیت  -2

 هایدر جهت عقربه را درجه مهرۀ حلقۀ تنظیم-3

تیغه ها به هم نزدیک تر ( 3ساعت  بچرخانید )وضعیت 

در  شده و دانه قهوه ها ریزتر آسیاب می شوند و اگر

از هم  تیغه هابچرخانید های ساعت عقربهجهت خالف 

 د. نشوآسیاب می  تردرشت قهوه ها دانه و فاصله گرفته

 کار ه شروع و چرخ .5.2

 ورژن استاندارد 

کند (  وسیله شروع به کار می4)وضعیت با فشار سوئیچ 

 شود.متوقف میقبل و با برگرداندن سوئیچ به وضعیت 

 ورژن اتوماتیک 

ثانیه کار کند. پس از چندشروع به کار می دستگاه(، 8( و سپس دکمه ) وضعیت 4با فشار سوئیچ ) وضعیت 

ملیات بارگیری پس از ع آسیاب (.4در فاز میانی سویچ را فشار دهید )وضعیت  آسیاببرای وقفه شود. متوقف می

 (. 5شود )وضعیت ( بواسطه اهرم مجددا تنظیم می 6)شماره 
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 تنظیم دوزها  5.3

های هت عقربهج( در 6گِرَم است، دستگیره را داخل دوز دستگاه )وضعیت  8تا  5تنظیم دوز قهوه آسیاب شده 

 ( 7ساعت برای کاهش آن بچرخانید )وضعیت 

 . مدیریت روزمره )روتین ( 6

ها نیاز به نگهداری در زمان مشخص ندارند. آسیاب تیغه

 تیغهتنها اجزایی که در معرض فرسودگی اند اجزای 

هستند. برای جایگزین کردن )قطعه( بعدی به شرح ذیل 

 عمل کنید: 

 هشدار:

برق مدار از را  دستگاه ،باز کردن وقبل از برداشتن قیف 

 . خارج کنید

 (1پیچ تنظیم را بردارید )وضعیت -1

 قیف را باز کنید. -2

 ( 3پین قفل را فشار دهید )وضعیت  -3

های ساعت را در جهت خالف عقربه مهره تنظیم درجه -4

 (4بچرخانید و آن را درآورید. )وضعیت 

( و آن را 5)وضعیت باالیی را جدا کنید  تیغهاجزای -5

 تعویض کنید. 

پایینی را جدا کنید و ان را تعویض کنید.  تیغهاجزای -6

 ( 6)وضعیت 

 ده آماده کنید.  برای استفا 5داً اسمبل کنید، شیار مهره حلقه را تمیز کنید و آن را طبق قسمت اجزا را مجد -7
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 هر نوع نگهداری غیرروتین باید توسط پرسنل متخصص انجام شود. 

 مشکل تشخیص قفل  -7

 در صورت خرابی، قبل از تماس با مرکز خدمات پس از فروش موارد ذیل را بررسی کنید: 

 وشاخه کامالً در پریز برق وارد شده است. د-الف

 ست. اای که دستگاه هست به نحو موثر توزیع شده تا فاصلهجریان برق -ب

 فاقد مانع مکانیکی است.  تیغهستگاه به دلیل قرار گرفتن بدنه خارجی بین اجزای د -پ

رسی کنید داغ نشده است. مجهز به ایمنی داخلی برای محافظت از اجزای الکتریکی است . بر دستگاه خیلی -ت

 دستگاه  ناشی از منابع گرمای خارجی نباشد.  حرارتکه 
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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  مطمئن شوید که دوشاخه

درستی وصل شده است و کابل 

 باشد . برق خراب نمی

 ؛1)شکل کلید چراغ

روشن است  (13 بخش

 نمی کار آسیاب قهوه اما

 کند .

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

دستگاه به درستی کار 

میکند اما دانه های 

قهوه  آسیاب شده ی

 .شوند پخش نمی

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

  تا راه قهوه به قهوه ساب باز شود. 

 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 ترفیل 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 :

 درشت است . .درجه ی آسیاب قهوه بسیار1

ی . به قهوه ی داخل نگهدارنده ی فیلتر فشار کاف2

 وارد نمیشود .

 .دوز داخل نگهدارنده ی فیلتر باالست.3

 ی، ضرور 3و  2و1 طیدر شرا

 یبه درست ابیآس درجه است که

 .شود میتنظ



 

 با واحد خدمات پس از فروش ماه تک یارتباط یراه ها

 Mahtackservice 
 

Mahtackbot@ www.mahtackservice.ir 
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