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 مشخصات فنی 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 dB (A) 70میزان صدا کمتر از  -

 مهم                                                                                  تهنک ️⚠
، بخوانید. آن قرار دارد ینزیر قسمت هر دستگاه را که درداده های  صفحه  اطالعات موجود در :مشخصات الکتریکی

 نشان داده شده است. #شماره سریال هر دستگاه با عالمت 

 تولیدکننده حق ایجاد تغییرات را بدون هیچگونه اخطاریه قبلی محفوظ می دارد.

 معرفی 2

 الزم است تمام اطالعات داخل این دفترچه را مطالعه کنید تا با قسمتهای مختلف دستگاه آشنا شوید .

 دارد. های مکانیکی دیگر این دستگاه نیز نیاز به تمیز کردن ، پاکسازی و سرویس دستگاههمه مانند 

کررار توسرری کسرری انجررام شررود کرره آمرروز  الزم را ندیررده باشررد ممکررن اسررت موررکلی در دسررتگاه ایجرراد شررود ، برره  اگررر ایررن

شرود کسری کره بترورت روزانره برا ایرن دسرتگاه کرار میکنرد و یرا مسر و  تمیزکرردن و پاکسرازی دسرتگاه  شدت توصریه مری

 است حتما این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کند.

 صب و راه اندازین 3
 دستگاه را از جعبه خارج کنید و جعبه و سایر لوازم بسته بندی دستگاه را برای استفاده های بعدی نگهدارید. -1

 حمل اطالع دهید تا گزار  آن را بنویسد. مس و جعبه دستگاه را بازرسی کنید و اگر صدمه ای خورده به  -2

 .)همچنین وزن دستگاه را زمانی که پر است( وزن کل دستگاه را داشته باشد.دستگاه را در مکانی نتب کنید که تحمل  -3

ستگاه را به یک   -4 سپس د شد و  ستگاه با سب با اطالعات روی د شوید که ولتاژ برق متنا ستگاه به برق مطم ن  تا  د قبل از ات

سب با کدها شد،  منبع تغذیه تک فاز متتل به زمین که متنا شما با ستگاه  سب قبل از  صل کنیدوو موختات د و از یک فیوز منا

 . از سیم های فرعی برای اتتا  برق به دستگاه استفاده نکنید.سوئیچ برق استفاده کنید )با توجه به جدو  موختات(

 توجه : 

.شود ویا آسیب دیدن دستگاه تواند باعث برق گرفتگی اگر دستگاه به درستی و با سیم مناسب به زمین متصل نشود می  

به قسمت  قبل از استفاده از محتو ، دستگاه باید بر اساس دستورالعمل های این دفترچه راهنما جدا، تمیز و ضد عفونی شود. ) -5

 مراجعه شود.( 7

 Scirocco 

 n 1 مخزن متحرک شفاف

 l 5 ظرفیت تقریبی هر مخزن 

 cm 24 عرض

 cm 32 عمق

 cm 49 ارتفاع

 kg 6 وزن خالص

 kg 7 وزن ناخالص

 n 1 ترموستات قابل تنظیم
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 کارکرد مناسب و ایمن 4

 :مهمنکته  

زیر نظر شخصی سال به باال و همچنین اشخاص با ناتوانی جسمی یا ذهنی  8این دستگاه می تواند توسط بچه های با سن 

 کار گرفته شود .ه که آموزش دیده است و یا با گرفتن دستور العمل استفاده از دستگاه ، ب

 . نکنیداستفاده بدون خواندن این دفترچه راهنما از دستگاه  -1

 از دستگاه فقی در صورتی استفاده کنید که به درستی به زمین متتل شده باشد. -2

 .نکنیدهای فرعی برای اتتا  دستگاه به برق استفاده  ها و کابل از سیم -3

 .نکنیددستگاه با پیچ محکم نوده است از دستگاه استفاده  یتا زمانی که همه پنل ها -4

 .ندهیدجسم و یا انگوتتان را در حائل پنل و یا خروجی شیر قرار  -5

 .نکنیدمخزن را از آن جدا  که دستگاه در حا  کار کردن است ، در زمانی -6

 دستگاه برای استفاده خارج از ساختمان طراحی نوده است.این  -7

 .نکنیداین دستگاه را در نزدیکی محل آبریزی نتب  -8

 .نکنیدبرای تمیز کردن دستگاه از واتر جت استفاده  -9

 درجه سانتیگراد کار کند. 35تا  5تواند در اتاقی با دمای  این دستگاه می -10

 

 : توجه 

 خنک نشده است ، مخزن را جدا نکنید. که صفحه داغ دستگاه تا زمانی
 

 توجه : 

 که مواد داخل مخزن داغ است ،آن را از دستگاه جدا نکنید. زمانی

 : مهم نکته 

 دستگاه را روی یک سطح افقی قرار دهید.

  توجه : 

کووه کابوول بوورق دسووتگاه آسوویب دیووده باشوود ، بوورای جفوووگیری از بوورق گرفتگووی بایوود توسووط  در صووورتی

 .متخصص تعویض گرددافراد 
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  عمفکرد دستگاه 5

 تمیز و ضد عفونی کنید. 7دستگاه را طبق دستورالعمل این دفترچه در قسمت  -1

 مخزن را با موادی که طبق دستور العمل کارخانه آماده شده است پر کنید. -2

 درستی جا اندازید.ه مخزن را در جای خود ب درب -3

 تنظیم کنید. 5.1استفاده از دستور العمل قسمت  کلیدهای مورد نظر کنتر  را با -4

 مخزن را ببندید و سپس از دستگاه استفاده کنید.  درببرای جلوگیری از آلودگی مواد ، همیوه باید  -5

مخلوط کن  و شود. متوقف می اتوماتیکبه صورت دستگاه باید بدون توقف کار کند: گرمکن زمانیکه مواد آماده توزیع هستند  -6

 همچنان به کار خود ادامه می دهد.

 قابل جداسازی است جهت تمیزکردن و استریلیزه کردن. کفهدستگاه مجهز به مخزنی با  -7

 

 هاشرح کنترل  15.
 کند: صورت زیر کار میه دستگاه یک سوییچ اصلی دارد که ب

 دستگاه کامال خامو  است .   :  0وضعیت 

 .هستند کن روشنمخلوط کن و گرم      : |وضعیت 

 کند. دستگاه مجهز به یک ترموستات است ، در طرف راست ، که دمای محتو  را تنظیم می

 

 نکات کفیدی عمفکرد 6

آماده سازی هات چاکلت : برای آماده سازی طبق رو  سنتی، ابتدا کاکائو را با شیر و آب ، در یک ظرف به خوبی مخلوط کنید و 

 دستور العمل سازنده را دنبا  کنید .  استفاده از محتوالت فوری بسته بندی شده ،سپس داخل مخزن بریزید. در صورت 

درجه سانتیگراد تنظیم  90در نسخه ی معمولی ترموستات را روی  دستگاه راروشن کنید. |با قرار دادن سوییچ اصلی روی موقعیت 

 توزیع مناسب باشد.تر آورده تا برای  کنید تا محتو  آماده شود سپس درجه ی آن را پایین

 نکته : 

( ، ترموستات را روی پایین 0قبل از اینکه دستگاه را بطور کامل خاموش کنید )قرار دادن سوییچ اصفی در موقعیت 

 شود که مواد به صفحه داغ نچسبد. ترین درجه قرار دهید و صبر کنید تا مواد خنک شود . این روش باعث می
 

  تمیزکردن و ضد عفونی کردن 7

 تمیز کردن و ضد عفونی کردن برای داشتن طعم بی نظیر و باالترین بازده الزم و ضروری است .

 دلیل مقررات بهداشتی متفاوت در هر منطقه می تواند تغییر کند.ه روشهای گفته شده زیر کلی است و ب

 مواد را از دستگاه خارج کنید. قبل از جداسازی دستگاه برای شستوو ،
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 جداسازی 7.1

 توجه : 

 قبل از جداسازی قطعات حتما دستگاه را از برق بکشید.

 

 مخزن را خالی کرده و درب را بردارید. -1

 مخلوط کن را از محور جدا کنید. -2

 .جدا کنید 1شیر را با توجه به شکل  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخزن را با کویدن به سمت باال جدا کنید. -4

 .برداشته و آن را خالی کنیدسینی آبریز را  -5

 تمیزکردن .27

 :مهم نکته   ️⚠

.قبل از تمیزکردن، دستگاه را از برق بکشید  

  توجه : 

 هیچ یک از قطعات دستگاه را در ماشین ظرفشویی نشویید.

 
1شکل   
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را داخل آن بریزید. درجه سانتیگراد ( و مواد شوینده مختوص  60تا  45آب پر کنید ) (لیتر 4رف را با تقریبا دو گالن )یک ظ -1

درستی تمیز نکند. ه و اگر زیادی رقیق باشد ممکن است ب ه قسمتهای شستوو شده آسیب برساندشوینده غلیظ  ممکن است ب

 همچنین از مواد شوینده ساینده استفاده نکنید.

 : مهم نکته  ️⚠

ستگاهبرای ج سیدن به د سیب ر ستفاده کنید که فوگیری از آ شوینده هایی ا ستگاه ، از  ستیکی د سمتهای پال برای ق

 مناسبند.

 .ند را تمیز کنیدهست از یک برس مناسب استفاده کرده و قسمتهایی از دستگاه که با نوشیدنی در تماس  -2

 

  توجه : 

زیرا ممکن  از مقدار بیش از حد آب در اطراف قسمتهای الکتریکی دستگاه استفاده نکنید. ،در هنگام شستن دستگاه

برق گرفتگی و یا صدمه رسیدن به دستگاه شود.است باعث   

 قسمتهای شسته شده را آبکوی نمایید. -3

 

 ضد عفونی کردن .37

 دستگاه حتماً قبل از شروع به استفاده باید ضدعفونی شود .

 اجازه ندهید مدت طوالنی بعد از ضد عفونی کردن دستگاه بدون استفاده بماند.

 دستهای خود را با صابون آنتی باکتری بوویید. قبل از شروح مراحل زیر ،  -1

)با توجه به موختات  درجه سانتیگراد و مایع ضد عفونی کننده مجاز 60تا  45لیتر محلو  توکیل شده از آب گرم  4حدود  -2

    محلو  آب و  داده شده توسی کارخانه ( را داخل یک ظرف بزرگ بریزید. در صورت موجود نبودن ضد عفونی کننده ی مجاز ،

 قاشق سوپخوری بلیچ در هر دو لیتر آب( 1هایپو کلریت سدیم یا بلیچ را آماده کرده )

 های دستگاه را برای مدت زمان تعیین شده توسی سازنده ی محتو  ، در محلو  بخوابانید . همه ی قسمت -3

 ا در معرض هوا خوک شوند.های ضد عفونی شده را روی یک سطح تمیز قرار داده و اجازه دهید ت قسمت -4

 های خارجی دستگاه را با دستما  زبر خوک نکنید. قسمت -5
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 7.4 مونتاز  

 سینی آبریز را در جای خود قرار دهید.  -1

که در ارتباط با مواد غذایی مورد  نوان داده شده است با استفاده از روغن مناسب ) 2قسمتی از پیستون شیر را که در شکل  -2

 کاری کنید. باشد( روغنتایید 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ( مونتاژ کنید.1شیر روی مخزن را با انجام دادن برعکس مراحلی که برای جداسازی انجام دادین )شکل  -3

 مخزن را با قرار دادن محورمیانی در جای مختوص خود مونتاژ کنید.  -4

 مخلوط کن را در محور میانی قرار دهید. -5

 را روی مخزن قرار دهید. درب -6

 

 8 پاکسازی

دستگاه را چک کنید و مطم ن شوید که واشرها نوتی نداشته باشند. اگر متوجه نوتی شدید ، ابتدا چک کنید که مونتاژ  :روزانه -1

قطعات بدرستی انجام شده باشد ، سپس مطم ن شوید که واشرها نیاز به روغنکاری ندارند و یا خراب و پاره نوده باشند ، در صورت 

 تگاه تعویض نمایید.خرابی آن را با لوازم یدکی اصل دس

برای جلوگیری از صدمه رسیدن به دستگاه ، قسمتهای پالستیکی دستگاه باید بوسیله ی روغن مختوصی که کارخانه تامین  -2

 میکند و یا روغن هایی که با پلی کربنات سازگارند ،روغنکاری شوند.

 
2شکل   
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 ایرادگیری :

 

 راه حل دلیل مشکل

 مخفوط کن نمی چرخد

( صحیح drive shaft)اتتا  درایو شفت 

 نیست

 اتتا  دراید شفت شکسته است

 موتور دنده کار نمیکند

سیمهای الکتریکی وصل نیستند و یا قطعی 

 دارند

 محتو  بیش از حد غلیظ است

 چک کنید که در موقعیت عمفیاتی درست باشد.

 مخفوط کن و/یا درایو شفت را تعویض کنید

 را ببینید "موتور دنده نمی چرخد "قسمت 

 سیمها را وصل و یا تعویض کنید

 محصول را رقیق کنید

 موتور دنده نمیچرخد

 
محافظ  موتور بیش از حد گرم شده است.

 حرارتی این ارور را ایجاد کرده است.

سوخته و یا قطع شده  سیم پیچ استاتور)مولد(

 است.

 ( تغییر کرده است.rotorروتور )

چرخ دنده ها در جعبه کاهنده آسیب دیده 

 فرسوده اند. اند یا

تهویوه را چوک  ولتاژ خروجوی را چوک کنیود.

) باله هوای موجوود در پنفهوای جوانبی و  کنید

یا قسمت پایینی توزیو  کننوده مسودود شوده 

 ویسکوسیته محصول چک شود. است (

 موتور را تعویض کنید.

 تراز یاتاقان روتور را بررسی کنید.

 موتور را تعویض کنید

 ندک مینوشیدنی از مخزن نشتی 
 واشر مخزن خراب یا پاره شده است

 شیر خراب یا پاره شده است o-ringپیستون 

 پیستون شیر در موقعیت بسته نیست

 واشر را تعویض کنید

 را تعویض کنید o-ringپیستون 

اهرم شیر را چک کنید و قسمت فرسوده را 

 تعویض کنید

 المنت گرما ، گرم نیست
 المنت گرما سوخته است

 حرارتی سوخته استفیوز 

 المنت گرما را تعویض کنید

 آن را روی دمای مناسب تنظیم کنید

 آن را تعویض کنید فیوز حرارتی درست کار نمی کند. فیوز حرارتی سوخته است

کافی  ظت  با ظف من محصووولی 

 بدست نمی آورم

دمای ترموستات سرویس ) واقع در کنار 

 توزیع کننده ( بیش از حد پایین است.

 محتو  بیش از حد رقیق است

 دمای مناسب را تنظیم کنید.

 ظفظت محصول را زیاد کنید

کافی  مای  با گر من محصووولی 

 بدست نمی آورم

دمای ترموستات سرویس ) واقع در کنار 

 توزیع کننده ( بیش از حد پایین است.

 کندی به المنت گرما برخورد نم tubکف 

 مای آن را تنظیم کنیدد

Tub را بدرستی روی المنت گرما قرار دهید 



 

 

 
    

 

 

 

 با واحد خدمات پس از فروش ماه تک یارتباط یراه ها

 Mahtackservice 
 
Mahtackbot@ www.mahtackservice.ir 

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

