(( دستورالعمل راه اندازی آسیاب قهوه بیزرا مدل )) BB020TM/BB020NR
آسیاب قهوه بیزرا در دو مدل آندیمند و دوزردار(مخزن دار) موجود می باشد که بستگی به کاربرد کافه باید نوع
آسیاب انتخاب شود ولی بصورت کلی عملکرد تمامی دستگاه های آسیاب یکسان می باشد و تماماٌ دارای تنظیم درجه
آسیاب برای ریز و درشت کردن قهوه می باشد .در مدل های آندیمند شما می توانید برای مقدار آسیاب کردن زمان
تعیین کنید و در مدل مخزن دار یا دوزردار فقط یک کلید خاموش و روشن وجود دارد.

 عملکرد آسیاب های مخزن دار یا مدل دوزردار : BB0020 NR
این مدل آسیاب قهوه بیزرا دارای تیغه های تخت یا فلت می باشد با سایز  64mmاز جنس استیل در ساعت
می تواند  7کیلوگرم دانه قهوه را برای ما آسیاب کند و عملکرد بسیار ساده ای دارد به این ترتیب که دانه قهوه را
در مخزن اصلی ریخته و با قرار دادن کلید در حالت روشن دستگاه شروع به کار می کند و دانه قهوه آسیاب شده
را در داخل مخزن کوچیک قرار می دهد و با حرکت دادن دسته یا دوزر مخزن ،پودر قهوه به سمت پرتافیلتر هدایت
می شود.
برای تنظیم ریزی و درشتی سابه قهوه از ولومی که کنار دستگاه تعبیه شده می توان استفاده کرد تا به درجه ای از
مقدار آسیاب که برای عصاره گیری ما می تواند ایده ال باشد برسیم.

 عملکرد آسیاب های آندیمند مدل : BB020TM
عملکرد این مدل آسیاب بیزرا کامل مشابه مدل  BB020NRمی باشد ولی در این مدل مخزن پودر قهوه وجود ندارد
و دانه قهوه مستقیم بعد از آسیاب شدن به سمت پرتافیلتر هدایت می شود.
در این مدل این امکان فراهم است که برای پرتافیلتر سینگل و پرتافیلتر دابل بتوانیم مقدار زمان مشخص کنیم
و در آن زمان تنظیم شده مقدار دانه قهوه آسیاب شود.
در مدل  BB020TMیک کلید خاموش و روشن در قسمت پایین دستگاه وجود دارد ابتدا کلید را در حالت روشن
قرار می دهیم.
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صفحه نمایش طبق شکل  3روشن می شود.

شماره  1دکمه ی برنامه ریزی

می باشد که اگر کاربر بخواهد به صورت دستی یعنی استارت) (STARTو استوپ

) (STOPاز آسیاب استفاده کند می تواند این کلید را فشار دهد.
وکلید دوز 2

مطابق شکل  3کلید دوز 1

قابل برنامه ریزی می باشد .یعنی می توانیم به هر کدام

از کلیدها زمان مورد برای آسیاب کردن را ذخیره کنیم.

زمان دادن به کلید دوز 1

و دوز 2

:

ابتدا کلید برنامه ریزی یا کلید ستاره را نگه می داریم
روی صفحه نمایش پیغام

PROG DOSE 1

ظاهر می شود اگر بخواهیم زمان دوز  1تغییر دهیم با فشردن کلید

ستاره زمان دوز  1به صورت چشمک زن در می آید که با فشردن عالمت

و

که بر روی کلید دوز  1و دوز  2می باشد

زمان مورد نظر را بر روی دوز  1تعیین می کنیم و سپس با فشردن کلید ستاره زمان تعیین شده توسط کاربر برای دوز 1
ذخیره می شود حال برای تعیین زمان برای دوز  2نیز مراحل قبل را انجام می دهیم یعنی ابتدا کلید برنامه ریزی یا کلید
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ستاره را نگه می داریم تا پیغام

PROG DOSE 1

ظاهر شود سپس با زدن کلید

پیغام

PROG
DOSE 2

ظاهر می شود که با فشار دادن کلید ستاره زمان دوز  2به حالت چشمک زن در می آید که مانند مرحله قبل با تغییر کلید
مثبت و منفی مقدار زمان مورد نظر خود را برای دوز  2ذخیره می کنیم و بعد از اتمام این کار کلید ستاره را مجدداٌ فشار
کلید از برنامه خارج می شویم و مالحظه می کنید که زمان

می دهیم تا زمان ذخیره شود بعد از آن با فشار دادن
های مورد نظر شما بر روی هر کدام از دوزها ذخیره شده است.

بهتر است زمانی که برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنیم ابتدا از حالت درشت آسیاب شروع به کار کنیم و
مرحله به مرحله مقدار درجه آسیاب را ریز کنیم تا به مقدار ایده ال خود برسیم.

نکته :زمانی که دانه قهوه در بین تیغه های آسیاب گیر می کند مانند روش باال ابتدا آسیاب را
در حالت درجه درشت قرار می دهیم و سپس مرحله به محله درجه آسیاب را ریز می کنیم.
توجه داشته باشیم این دستگاه فقط برای آسیاب کردن دانه قهوه مورد استفاده قرار گیرد در صورت استفاده برای
موارد دیگر ممکن است تیغه ها و چرخ دنده ها دچار آسیب دیدگی و شکستگی شوند.
برای نظافت تیغه های دستگاه نیز می توان از قرص مخصوص آسیاب استفاده کرد .
به این ترتیب که یک پیمانه ( یک درب کامل ) از قرص را داخل آسیاب ریخته و آن را به صورت کامل آسیاب
می کنیم و بعد از اتمام آن مجدداٌ می توانیم از دستگاه استفاده کنیم.
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 شرح کنترل ها )شکل )5 - 1
 .1ورودی مخزن قهوه
 .2شاخص مدرج آسیاب
 .3دریچه ی ریزش قهوه
 .4دکمه ی تنظیم دوز
 .5پرس
 .6قالب نگهدارنده ی فیلتر
 .7سینی چکه گیر
 .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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 شرح و توضیحات صفحات فرمان ( BB020TMشکل )3
 .1دکمه ی برنامه ریزی
 .2دکمه ی دوز 1
 .3دکمه ی دوز 2
 .4کلید سطح تکنسین /کاربر
 .5صفحه ی نمایش

 داده های فنی (شکل )2
سطح  aفشار صدای وزنی دستگاه قهوه ساز کمتر از  80.1دسی بل است .
Hz 50/~ V220-240

60/ V~ 110-120
Hz

Hz 60/ ~V 220

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
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