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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  یکننده نمنصب 

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

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

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

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

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

 ایشوند نظارت  ستآنها یمنیمسئول ا ی کهتوسط شخص نکهی، مگر انشده استتجربه و دانش در نظر گرفته 

 قرار گرفته باشد .در اختیار آنها 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

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

 قهوه هستند. یریو اندازه گ آسیاب

. 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

 تا به خوبی ازآن محافظت شود .  تمقوایی بسته بندی شده اسدستگاه در بسته بندی 

  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. 

مربوطه شدید ، از دستگا استفاده نکنید و فورا  و لوازم حانبی کم بودن تجهیزات یادستگا و خرابیه متوجه چچنان

 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  در محیطی باید به درستی بسته بندی شود دستگاه

 .نگهداری شوددرصد  70کمتر از 

  قهوه ساب حاتیشرح و توض .3

 (1)شکل  کنترل ها حاتیشرح و توض 3.1

 تمپر. 1

 . نازل2

 . قالب نگهدارنده ی فیلتر3

 روشن وخاموش. کلید 4

 سینی .5

 . برس تمیز کننده6
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 درپوش مخزن قهوه.7

 مخزن قهوه.8

 ولوم تنظیم درجه آسیاب .9

 میکروسوئیچ .10

 تایمر .11

 الکتریکی.کابل 12

 

 (2)شکل  یفن یاطالعات و داده ها 3.2

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

 W 130 130 قدرت موتور

 A  mm 130عرض

 B mm 260عمق 

 C  mm 400 ارتفاع

 Kg 4 خالصوزن 

 Kg 5.5 وزن ناخالص

 

 آسیاب قهوه ینصب و راه انداز. 4

  هشدارها 4.1

 معتبر شرکت سازنده انجام شود. نیمطابق با دستورالعمل ها  و قوان طیواجد شرا یتوسط اپراتورها دینصب با

 نصب یبرا ستمیس یآماده ساز 4.2

آب استفاده  یاز جت ها .دیقرار ده زاتیتجه یابعاد کل تناسب بام استحکامبا اندازه و  صاف یسطح یدستگاه را رو

 زاتیاز عملکرد منظم، تجه نانیاطم یبرا .دینصب نکنشود، دستگاه را یکه جت آب استفاده م ییدر جا ای دینکن

قهوه د.درصد نصب شو 70 حداکثرو رطوبت  گرادیدرجه سانت 32و +  5 نیبا درجه حرارت ب ییدر مکان ها دیبا

 دستگاه الکتریکی است و برای آنکه کار کند باید به منبع تغذیه متصل شود .  ساب یک
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 یکیاتصال به شبکه الکتر 4.2.1

ساخته شده  یکنون نیمطابق با قوان ستمیس نیا ❗

 کیاتومات یاصل چیسوئ ایحفاظت سیستم و مجهز به 

 است. سیستم اتصال به زمین متناسب با 

   

  باستفاده از قهوه سا ی قهیطر.  5

  روشن کردن دستگاه 5.1

 یو دانه هارا بردارید ( 7 بخش؛ 1)شکل  درپوش ( 1

 (.8 بخش؛ 1بریزید )شکل مخزن  داخلقهوه را 

از دانه  غیر یاستفاده از هر ماده ا :هشدار ️⚠

 یدارا بقهوه ممنوع است. قهوه سا یها

متحرک است که ممکن است خطرناک  یقطعات

 گرید اءیاش ایو /  .وارد کردن انگشتان د نباش

 ممنوع است.

 ( 7 بخش؛1شکل )(درپوش را بگذارید .2

 را به سوکت شبکه وصل کنید .  ه(دوشاخ3

)شکل  دیرا فشار ده روشن و خاموش دیکل (4

 (.میشودروشن  چراغ کلید( )4 بخش؛01

 

 

 

 

 (4)شکل بقهوه سا ماتیتنظ 5.2

به است و  یشخص فاکتور کی قهوه ساب میتنظ

 تیفیدرجه حرارت، رطوبت، کاز جمله  عوامل زیادی

 دارد.بستگی  رهیقهوه و غ

درجه  کیکرومتریم میتنظ تیقابلاین دستگاه 

 آسیابفرض کارخانه درجه  شیو پرا دارد  ابیآس

 متوسط است.

میتوانید درجه ی آسیاب را تغییر دهید ؛ به این 

را در  (10؛بخش1کلید تنظیم دوز)شکل صورت که 

تا تیغه های جهت عقربه های ساعت بچرخانید 

آسیاب به هم نزدیک شوند و درجه ی آسیاب ریزتر 

شود و یا خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا تیغه 

یاب های آسیاب از هم فاصله گرفته و درجه ی آس

 درشت تر شود . 

ه ی اتوماتیک     خ()نس 3شکل (دوز میتنظ .5.3

BB005TM ) 

و قابل  مجهز به تایمر قهوه ساب استاین دستگاه 

 ثانیه است .  28ه تا ثانی 2تنظیم از 

( 12 بخش؛ 3تنظیم دوز )شکل  کلیدبا چرخاندن 

قبل از آسیاب یا حین آسیاب میتوانید این زمان را 

 کلید( ؛ با چرخاندن 12 بخش؛  1تغییر دهید )شکل 

برای افزایش و یا  "..."تنظیم دوز به سمت عالمت 

برای کاهش میزان  "."چرخاندن به سمت عالمت 

 قهوه اقدام کنید.  (گرم)
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و  قهوه خوب کی تهیه ی یگرم برا آل دهیا میزان

دوز  1 یبرا 6/8به طور متوسط  مطلوب 

 ("."دوز )عالمت  2برای  12/14( و ".")عالمت است

 قهوه یآماده ساز 5.4

 BB005NRنسخه ی دستی   

را فشار دهید)شکل  روشن وخاموشکلید  .1

 (( )چراغ روشن میشود4 بخش؛1

بر  ز فیلتردو 2 ای 1را با  لتریف نگهدارنده ی .2

 (.3 بخش؛01)شکل  دیقرار ده قالب یرو

؛ 1نگهدارنده ی فیلتر را در بردارید)شکل  .3

را تا زمانی که به دوز  کلید( و 11 بخش

 (5مورد نظر برسید نگه دارید .)شکل 

با استفاده از یک پرس خاص فشار کمی به  .4

قهوه ی موجود در نگهدارنده ی فیلتر وارد 

 (.1 بخش؛ 1کنید )شکل 

کلید فشار دستگاه تنها زمانی که  توجه : ❗

داده شود ، عمل آسیاب کردن را انجام میدهد 

 (1 بخش؛1.)شکل 

برای متوقف کردن آسیاب ، کافیست کلید را رها 

 (11 بخش؛  1کنید )شکل 

  BB005TMنسخه ی اتوماتیک 

 را فشار دهید روشن وخاموش کلید .1

 (میشود( )چراغ روشن 4 بخش؛1)شکل

تنظیم دوز را بچرخانید و دوز مورد کمه د .2

 (.12بخش؛01)شکل  نظر را انتخاب کنید

 یبر رو لتریدوز ف 2 ای 1را با  لتریف ینگهدارنده . 3

 .(3 بخش؛01)شکل  دیقالب قرار ده

 بخش؛ 1نگهدارنده ی فیلتر را بردارید)شکل . 4

را تا زمانی که به دوز مورد نظر برسید  کلید( و 11

 (5نگه دارید .)شکل 

فشار کمی به قهوه با استفاده از یک پرس خاص . 5

ی موجود در نگهدارنده ی فیلتر وارد کنید )شکل 

 (.1 بخش؛ 1

توجه :دستگاه تنها زمانی که کلید فشار داده شود  ❗

، عمل آسیاب کردن را انجام میدهد .)شکل 

 (1بخش؛1

برای توقف دستگاه تنها رها کردن کلید)شکل 

تنظیم کمه ی ( کافی نیست بلکه باید د11 بخش؛1

قرار دهید  (12 بخش؛ 1)شکل  "."حالت دوز را روی 

روشن و یا دستگاه را با فشار دادن کلید 

 ( خاموش کنید . 4 بخش؛1)شکل وخاموش

 

  خاموش کردن دستگاه. 5.5

، قهوه چنانچه دیگر داخل مخزن قهوه نبود

ساب را خاموش کنید تا از کارکرد بیهوده ی 

موتور میشود که سبب باال رفتن دمای موتور 

درجه ی سانتی  100جلوگیری کنید )در دمای ،

گراد ،محافظ گرمایی موتور عملکرد خود را از 

به  ابدی یکاهش مدست میدهد و زمانی که دما 

 صورت اتوماتیک مجددا تنظیم میشود . 
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؛  1را را فشار دهید )شکل روشن وخاموشکلید 

 ( چراغ  خاموش میشود() 13 بخش

 برای مدت زمان زیادی مورد استفادهچنانچه دستگاه 

 قرار نمیگیرد:

 را از برق بکشید . دوشاخه .1

 را خالی کنید. پخش کننده و مخزن قهوه را .2

دستگاه را در محیطی خشک ، محفوظ در  .3

 د.برابر باد و باران و دور از دسترس قرار دهی

  یو نگهدار ریتعم. 6

  یمنیا یاستانداردها. 6.1

 زیتم ایو /  یو نگهدار ریقبل از انجام تعم ️⚠

 اگر دستگاه خراب .را از پریز بکشید هدوشاخکردن، 

و  دیکن ریتعمخودتان آن را  دینکن یاست، سع

 .دیریتماس بگ یفن یبانیپشت سیبالفاصله با سرو

ا ، بالفاصله دستگاه رپاره و خراب شداگر کابل برق 

تماس  یفن یبانیپشت سیبا سرو د،یخاموش کن

  .دیریبگ

  دستگاه زکردنیتم. 6.2

 به یکردن بستگ زیو تم یو نگهدار ریتعم میزان

 استفاده از دستگاه دارد. میزان

 روزانه

 سینی را تمیز کنید  (1

 بدنه ی دستگاه را تمیز کنید . (2

برای تمیز کردن و شستن دستگاه از از حاللها،  ️⚠

 مواد شوینده یا اسفنج سایشی استفاده نکنید.

مواد  ایآب و /  که بوسیله یپارچه  کیدستگاه را با 

و قبل  دیکن زیتم مرطوب شده است، یخنث ندهیشو

از اتصال مجدد دستگاه به منبع الکتریکی با دقت آن 

 را خشک کنید .

 یکیالکتر یزباله ها) محصول حیدفع صح 6.3

 (یکیو الکترون

ز ا)قابل اجرا در کشورهای اتحادیه اروپا و آن دسته 

جمع آوری جداگانه ی  زباله کشورها با سیستم های 

 های مختلف(

 دهد که یمحصول نشان مهای روی عالمت  

با در پایان چرخه ی عمرش همراه را  محصولنباید 

از  یریجلوگ یبرا دفع نمود . یخانگ عاتیضا ریسا

 از دفع یکه ناش یسالمت ایو  ستیز طیبه مح بیآس

شود که  یکاربر خواسته ماز زباله ها است،  نامناسب

برای  و زباله جدا کند گریمحصول را از انواع د نیا

کمک به بازیافت پایدار منابع مواد مجددا آن را 

 بازیافت کند .

که   یبا فروشنده ا میخواه یم یاز کاربران داخل

اداره مسئول  ای کرده اند یداریخر را از آن محصول

 جداگانه  افتیو باز یاطالعات مربوط به جمع آور نیا

از کاربران شرکتی  .دنرینوع از محصول، تماس بگ نیا

میخواهیم با تامین کننده ی خود تماس بگیرند و 

 شرایط و ضوابط قرارداد خرید را چک کنند. 

 این محصول نباید همراه سایر زباله ها دفع شود .
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  یابی 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 .

مطمئن شوید که دوشاخه به 

درستی وصل شده است و کابل 

 برق خراب نمی باشد .

؛ بخش 1چراغ کلید )شکل

( روشن است اما آسیاب 13

 قهوه کار نمی کند .

 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.

 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 ی ا،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

. به قهوه ی داخل نگهدارنده ی فیلتر فشار کافی 2

 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 

https://www.instagram.com/mahtackservice/
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