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 E7Pو  E6Pو   E5Pآسیاب قهوه مدلهای 

 (5، 4، 3، 2، 1شکل قطعات اصلی دستگاه )

 (E6P-E7P)پنل دکمه ها ❿ ( MOTOR HOUSINGجایگاه موتور) ❶

 مخزن درب  ⓫ مخزن دانه قهوه ❷

 سینی ⓬ نگهدارنده پرتافیلتر  ❸

  )استارت( انتخاب سینگل شات ⓭ نگهدارنده پرتافیلتر گیره ❹

 )استارت(انتخاب دابل شات ⓮ دهانه تخلیه ❺

 دکمه ی تنظیم عملیات سمت چپ ⓯ دیسک تنظیمات آسیاب ❻

 دکمه ی تنظیم عملیات سمت راست⓰ نگهدارنده دانه قهوه ❼

 ظرف )تنها در مدلهای فیلتر دار(⓱ (E6P-E7Pکلید روشن/خاموش ) ❽

  (E5Pدکمه ی توزیع ) ❾
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 های ایمنیتوصیه

  های کلیدستورالعمل
 .دستور العمل های زیر را قبل از استفاده از دستگاه ، مطالعه کنید  -1

 استفاده در فضای بسته طراحی شده است.این دستگاه برای  -2

این دستگاه برای استفاده در آشپزخانه طراحی نشده است .)بجز مدلهایی که دارای ترمینال هم پتانسل هستند و در پاراگراف  -3

 نصب دستگاه گفته شده است.(

 درجه است. 32تا  10ماکزیمم و مینیمم دمای اتاق برای استفاده درست بین  -4

 نگهداری دستگاه باید تنها توسط افراد متخصص و دارای مجوز انجام شود. نصب و -5

تریکی به زمین متصل کو اینکه سیستم ال مطمئن شوید که مقدار ولتاژ اصلی با برچسب رتبه بندی دستگاه متناسب باشد -6

 شده است و مجهز به یک دکمه است.

 (از آداپتور استفاده نکنیدار و یا فیوز باشد . ) کابل را به سوکتی وصل کنید که دارای قطع کننده مد -7

 ،منبع گرما و شعله و یا مواد قابل اشتعال نصب کنید. و دور از آب و یا موتور جتخشک دستگاه را در مکانی  -8

د دانه( نبایمخزن ) که برنگردد. باالترین سطح استراحت نصب کنید بطوری مکانی صاف ، افقی و پایداردستگاه را در  -9

 متر باشد. 1.5کمتر از 

متین علتت بایتد توستط افتراد متخصتص کته بترای ه ن دستتگاه بترای مصترف حرفته ای طراحتی شتده استت و بتهای -10

اسرتفاده مری درود دایرد ت ر   کودکرا اگرر دسرتگاه توسر   اینکار آموزش دیده اند ، مورد استفاده قترار گیترد.

 نظارت افراد دالغ دادند.

و یا افراد بدون دانش یا تخصص طراحی  کودکاناین دستگاه برای استفاده افراد کم توان ذهنی و یا دارای نقص فیزیکی و  -11

 با دستگاه بازی نکنند. کودکانمطمئن شوید  نشده است ، مگر اینکه تحت نظارت افراد متخصص باشند.

، هر استفاده دیگری ممکن است برای شما خطرناک نکنیدده بجز قهوه رست شده از این دستگاه استفا یبرای منظور دیگر -12

 .نکنیدو درب در جای خود باشند ، استفاده مخزن باشد و از دستگاه قبل از اینکه 

در فضای آزاد  که دستها و یا پاهایتان خیس هستند استفاده نکنید همیشه در شرایط ایمن کار کنید : از دستگاه در حالی -13

 استفاده نکنید.هم از دستگاه 

اصلی خودش بهترین  بسته بندیبرای حمل و نقل ایمن دستگاه  دستگاه را برای استفاده های بعدی نگه دارید بسته بندی -14

 .گزینه است

 در صورت بروز آتش سوزی از کپسول آتشنشانی استفاده کنید. از آب یا پودر خاموش کننده آتش استفاده نکنید. -15

 
 5شکل  4شکل 
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 دستگاه را در آب قرار ندهید. هیچگاه -16

 جداسازی و یا تعمیر دستگاه را خودتان انجام ندهید. -17

 قبل از هرگونه پاکسازی یا نگهداری حتما دستگاه را از برق بکشید. -18

 با دست خیس دستگاه را از هیچگاهبرای جابه جایی دستگاه و کشیدن آن روی زمین از کابل استفاده نکنید. و  هیچگاه -19

 برق نکشید.

 .اگر کادل درق آسیب دیده اس  داید توس  تکنسین آموزش دیده دا یک کادل نو عوض دود:  نکته مهم ️⚠

دانه نیندازید . اینکار خطرناک است و باعث آسیب  مخزن : هیچگاه ظرف ، فلز یا هر جسم سخت دیگری را داخل هشدار -20

 دیدن دستگاه می شود.

 و با نمایندگی مجاز تماس بگیرید. نکنیداگر دستگاه آسیب دیده و یا قسمتی از آن گم شده است از آن استفاده  -21

 دسی بل بیشتر نیست. 70صدای دستگاه از  -22

 .ده خاطر تس  دستگاه ممکن اس   مقداری قهوه آسیاب دده در دستگاه دیده دود نکته:

 ادته دادید!ها را همواره ده خاطر داین دستورالعمل

 

CE                                                                                                                         
ارائه  www.ceado.comسایت ما به آدرس استاندارد انطباق اروپایی این دستگاه در قسمت محصوالت در وب CEگواهینامه

شده است.

 

 اندازینصب و راه

 را که در باال و پایین ذکر شده است ، رعایت کنید. توصیه های ایمنیهنگام نصب دستگاه ، 

 .را بررسی کنندشده  قهوه آسیاببرای نصب دستگاه باید پرسنل واجد شرایطی حضور داشته باشند که بتوانند ظرافت 

تریکی به زمین متصل کو اینکه سیستم ال مطمئن شوید که مقدار ولتاژ اصلی با برچسب رتبه بندی دستگاه متناسب باشد، -1

 شده است و مجهز به یک دکمه است.

دستگاه را  و دور از آب و یا موتور جت ،منبع گرما و شعله و یا مواد قابل اشتعال نصب کنید. خشک مکانیدستگاه را در  -2

 که برنگردد. نصب کنید بطوری مکانی صاف ، افقی و پایداردر 

 سینی را در جای خود نگه دارید تا محل کار تا حد امکان تمیز بماند. -3

 

 نکته مهم ️⚠

 ((2دکل 9دادد ) 0روی  on/offن دوید که دستگاه خاموش اس .)دکمه ی ئقبل از اتصال ده درق مطم

 .باشد فیوزکابل برق را به سوکتی وصل کنید که دارای قطع کننده مدار و یا  -4

روغن روی  اجازه ندهید کابل از لبه های تیز و یا داغ عبور کند. اجازه ندهیدخود بیرون آورید.  دکابل برق را تا آخرین ح -5

 کابل از جایی که دستگاه قرار گرفته بصورت آزادانه آویزان بماند. اجازه ندهیدآن بریزد. 

 (5شکل 7) درستی در جای خود قرار گرفته باشد و نگهدارنده دانه آن کامال باز باشد.ه دانه ب مخزن که  مطمئن دوید -6

 

http://www.ceado.com/
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 و استفاده سازی آماده 

 غذایی در ارتباط اس  دا آب دهر ،آدکشی کنید. قبل از استفاده از دستگاه تمام قسمتهای دستگاه را که دا مواد ️⚠

 رودن کرد 

 را از دانه پر کنید و درب آن را ببندید. مخزن -1

 E5Pمدل 

 (1شکل  3دکمه توزیع با پرتا فیلتر را فشار دهید.) -2

 (3شکل  9)دکمه را نگه دارید تا مقدار قهوه مورد نظر شما آسیاب شود. -3

 E7Pو  E6Pمدل 

 (6(روشن خواهد شد.)شکل 1شکل  10صفحه نمایش ) ( 1شکل  8قرار دهید.) |کلید روشن و خاموش را روی موقعیت  -2

فیلتر مورد استفاده ( از قبل آن را طبق پرتا1شکل  4 آن را قفل کنید ) .( قرار دهید1شکل  3وی تکیه گاه )پرتافیلتر را ر -3

 تنظیم کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6شکل  
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 (7)دکل عملیات اتوماتیک

 14را )  ( را فشار دهید تا مقدار قهوه مورد نیاز برای سینگل شات آسیاب شود.و یا دکمه4شکل  13) دکمه  -4

 ( برای دابل شات فشار دهید.4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (8)شکل  عملیات دستی

( را همزمان با  4شکل  14و  13) و    دکمه هایبرای آسیاب قهوه بطور مداوم ، بدون تنظیم مدت زمان ،  -4

 .ت دستی شویداوارد تنظیمهم فشار دهید تا 

 را فشار دهید تا دستگاه شروع به آسیاب کند. STARTدکمه  -5

 را فشار دهید.  STOPوقتی مقدار قهوه مورد نظر شما آسیاب شد ، دکمه ی  -6

  

 7شکل  
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 را فشار دهید.   و         برای خروج از تنظیمات دستی یکی از دکمه های    -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که توزیع کامل شود. پرتا فیلتر را در جای خود نگه دارید تا زمانی نکته : ️⚠

 دبکه  تنظیم

ولی ممکن است با توجه به فاکتورهای مختلف مانند وقتی دستگاه از کارخانه بیرون می آید دارای تنظیمات استاندارد است ، 

 مخلوط مورد استفاده ،رطویت،دما،یا احتیاجات مختص دستگاه اسپرسو تنظیمات جدیدی نیاز باشد.

 ( 9)شکل  تنظیم شود. مخزن ( تنظیم روی بیس 1شکل  6تواند با تغییر دیسک ) درجه آسیاب می

 د ساعتگرد بچرخانید.برای داشتن ذرات ریزتر ، دیسک تنظیم را پا 

 .برای داشتن ذرات درشت تر، دیسک را در جهت ساعتگرد بچرخانید 

 )بدون دانه های قهوه داخل تیغه ها( شه مراقب باشید که دیسک را با چرخاندن موتور و خالی حرکت دهیدیهم ️⚠

 8شکل  
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 با بازو بسته کردن دوزر اجازه دهید تیغه ها خالی شوند.: پیشنهاد می شود مقدار کمی از قهوه را آسیاب کنید ، و هربار  نکته

 

  (E6Pمدل ) تنظیم زما  آسیاب

با توجه به شکل و طراحی تیغه ها ، فقط وقتی برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید ، باید مدت زمان کوتاهی  نکته:

 آسیاب را انجام دهید تا دستگاه شروع به آسیاب مداوم کند.

 (4شکل  15)شوید . وارد حالت زمان با نگهداشتن دکمه و ب هر دو شات ، تغییر زمان آسیابرای 

 در صفحه ی اصلی )در صفحه مربوط به تنظیم زمان ،اگر دکمه ای فشار داده نشود ،بعد از سه ثانیه به منوی اصلی برمیگردید(

را ( برای برنامه ریزی حالت دابل شات 4شکل  14) و یا دکمه ( 4شکل  13)  شات دکمه یسینگل  برای تنظیم

  (4شکل  14فشار دهید)

ستید، شار دادن دکمه  وقتی در حالت برنامه ریزی ه شار دادن کم می  0.1( زمان را 4شکل  14) ف ثانیه در هر بار ف

 . اضافه می کند ( آن را 4شکل  13) دکمه  و کند

شود، بعد از  شار داده ن شود(ثانیه 3اگر هیچ دکمه ای ف صفحه  )مقدار زمان پایین می آید تا زمانیکه بطور کامل حذف    شما در 

کردن در مدت زمان تنظیم شده است،  برای اینکه نشان دهد برنامه بدرستی داده شده است و حاال دستگاه آماده کارتایید را 

 خواهید دید.

 را فشار دهید.   یا ، یکی از دو دکمه اگر نمی خواهید سه ثانیه صبر کنید 

 

 9شکل  
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 10شکل 
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 را دبینید( 13و  12( )دکل E6P –E7P) (STARTتنظیمات دکمه ی دروع )

              ( برای سینگل شات و4شکل  13)(، دستگاه با فشردن دکمه روشن طبق تنظیمات کارخانه )حالت پالسی    

 شات ، شروع بکار می کند.( برای دبل 4شکل  14) 

اگر در حین آسیاب این دکمه را دوباره فشار دهید ، موتور می ایستد و سیستم وارد وضعیت مکث می شودو صفحه نمایش 

،زمان باقیمانده از آسیاب آن شات را نشان می دهد.در این حالت برای کامل شدن دوز ، دکمه ی مربوطه را بار دیگر فشار 

 (.4شکل  14یا  14دهید.)

گل شات را فشار اگر ،مایل نباشید که شات را تمام کنید برای سینگل شات ،دکمه ی دابل شات و برای دابل شات دکمه سین

 دهید تا ادامه ی آسیاب کنسل شود.

وقتی که میتوانید تنظیمات دکمه ی استارت را تغییر دهید تا دستگاه به مدت دلخواه شما و تا  بهرحال برای تغییر کارکرد ،

 و زمانیکه دکمه را رها می کنید ،دستگاه بایستد.)حالت پالسی خاموش( دکمه ی مربوطه را نگه می دارید ، آسیاب را ادامه دهد.

 start)  استارتر فشار دهید تا وارد صفحه دکمه روی صفحه اصلی را دوبا یر عملکرد دکمه ی استارت ، دکمه برای تغی

button ) دکمه ای فشار داده نشود ، بعد از سه ثانیه وارد صفحه اصلی می شوید(شوید )اگر هیچ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میتوانید حالت پالسی را خاموش یا روشن کنید.   ( ، با فشردن دکمه start buttonدر صفحه دکمه شروع ) 

از منو خارج شوید و اگر دکمه ای فشار داده نشود هم   وقتی تنظیمات دلخواه خود را انتخاب کردید،با فشار دادن دکمه

 بعد از سه ثانیه به صفحه ی اصلی برمی گردید. 

  

 

 12شکل 
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 (14( )دکل  E6P , E7Pدمارنده تعداد دات های توزیع دده )

دارد که تعداد شات های آسیاب شده از زمان ترک کردن کارخانه را نشان می دهد )این  کلیآسیاب قهوه یک شمارنده ی 

دارد که تعداد شات ها را از آخرین باری که توسط کاربر ریست شده  جزییتعداد قابل ریست شدن نیست ( و یک شمارنده ی 

 ابل شات متمایز است.،نشان می دهد .برای هر کدام از این شمارنده ها ، شمارنده ی سینگل شات و د

 

 : بعلت آزمایشهای ابتدایی که روی دستگاه ها انجام می شود ممکن است تعداد نشان دهنده روی شمارنده ها صفر نباشد.نکته

 

  خواند  دمارنده ها 

 

اگر هیچ دکمه ای فشار داده  .  (4شکل  16) . تا وارد صفحه شمارنده ها شوید را فشار دهیددر صفحه ی اصلی  دکمه 

    وارد صفحه ی اصلی می شوید.(نشود بعد از سه ثانیه 
را با مجموع تعداد سینگل شات و دبل شات ،از آخرین باری که ریست شده  جزیی صفحه نمایش در ابتدا شمارنده ی -1

 است ،نشان می دهد.

 ( صف ه نمایش موارد زیررا ده ترتیب نشا  می دهد :4دکل  16) دا ادامه داد  فشرد  دکمه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 بار ریست شدن دستگاه نشان می دهد.تعداد سینگل شات ها را از آخرین  جزییشمارنده  -2

 دهد. یشدن دستگاه نشان م ستیبار ر نیشات ها را از آخر دابلتعداد  جزییشمارنده  -3

 مجموع تعداد سینگل شات ها و دبل شات ها را نشان می دهد. کلیشمارنده  -4

 سینگل شات ها را نشان می دهد. کلی شمارنده -5

 دبل شات ها را نشان می دهد. کلیشمارنده  -6

 با لمس بعدی دکمه ، به صفحه اصلی بر می گردید.

 را برای سه ثانیه فشار دهید. دکمه  برای ریست کردن شمارنده جزیی ،
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 نصب نگهدارنده پرتافیلتر

 (E6P)درای مدل 

و در  نگهدارنده پرتافیلتر برای کار کردن با پرتافیلترهای مختلف مورد استفاده در رایج ترین دستگاه قهوه ها طراحی شده است .

 ،می توانید ظرف مخصوص را در همین قسمت قرار دهید. "filter coffee"های ورژن 

چ را دوباره محکم ی، پیچ نگهدارنده را شل کنید ، ارتفاع را تنظیم کرده و سپس پ سایز متوسطبا استفاده از پیچ گوشتی 

 (15کنید.)شکل 

  نگه دارد فیلتر را در حالت افقیهترین حالت تنظیم آن است که پرتاب
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 شدارها و پیشنهاداته

و درب در جای خودشان قرار  مخزن هیچگاه از دستگاه بدون اینکه  ️⚠

 داشته باشند ، استفاده نکنید.

 (16مطمئن شوید که دوزر کامال باز است ) تا اخرین حالت ( ) شکل  ️⚠

نمی کنید ، باید با دکمه ی اگر برای مدتی طوالنی از دستگاه استفاده 

 اصلی خاموش شود.

دریزید و هیچگاه پودر قهوه آماده و  مخز  فق  دانه قهوه را در  ️⚠

 نریزید. مخز  یا مواد دیگر را داخل 

 

 

 تمیز کرد 

همیشه تمیز نگه دارید  برای اینکه دستگاه عمر طوالنی تری داشته باشد و بهترین بازده را داشته باشید مهم است که دستگاه را

 و بدرستی از استفاده کنید.

 .تمیز کرد  دستگاه داید توس  افراد آموزش دیده و دارای دانش و تجرده کافی درای اینکار انجام دود

( و حداقل هفته ای ، سینی، خروجی سابه قهوه و... بدنه موتوردر پایان هر روز کاری ، قسمتهای خارجی دستگاه را تمیز کنید)

 یکبار دستگاه را بطور کامل تمیز کنید.

 همیشه قبل از تمیز کرد  ،دستگاه را از درق دکشید. ️⚠

 را با یک دستمال نرم و مرطوب با آب یا الکل تمیز کنید. و سپس با یک دستمال آن را خشک کنید. سینیو  بدنه موتور

 هیچگاه دستگاه را زیر آب نگیرید و آ  را در آب غوطه ور نکنید. ️⚠

 از دستگاه جدا شود میتوانید آن را با آب ولرم و صابون خنثی بشویید و سپس آن را آبکشی و خشک کنید.مخزن وقتی 

از یک برس و یا قلم موی نقاشی برای تمیز کردن قسمتهای خارج از دید دستگاه ، و از یک دستمال نرم و خشک برای سطوح 

 (17دیگر استفاده کنید.)شکل 
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 نگهداری

 اینکار داید حتما توس  افراد متخصص و واجد درای  انجام دود. ️⚠

اگر قسمتی هست که نیاز به تعویض  برای تضمین ایمنی و کارایی دستگاه ، قسمتهای مکانیکی و الکتریکی دستگاه را چک کنید.

 کنید. م یدکی اصلی دستگاه استفادهدارد ، برای اینکار حتما باید از لواز

 یادی بیع

 (دینی)جدول را دب 

 دیاز دستگاه مشکوک یاگر بعد از افتادن به شکستن قسمت ایکرده و  دایپ یبیع ایو  دیکنیکه دستگاه درست کار نم یصورت در

 .دیآن را از برق بکش عیسر

، با خدمات پس از فروش تماس  دیمشکل دستگاه را حل کن دیگفته شده در جدول نتوانست یرا ه ها قیاز طر کهیصورت در

 .دیریبگ

و  داشت میدر قبال صدمات وارده نخواه یتیمسوول چیما ه نصورتیا ریکنند.در غ ریدستگاه را تعم دیافراد متخصص با تنها

 شامل دستگاه نخواهد شد. یگارانت

 

  

 تشخیص/ راه حل مشکل

 دستگاه روشن نمی شود

 دقت کنید که دستگاه به برق باشد. -

 مطمئن شوید که قطع کننده ی مدار بسته است. -

 باشد.  ONچک کنید که سوییچ اصلی دستگاه روی  -

اگتتر بعتتد از استتتفاده ی زیتتاد از دستتتگاه ویتتا زیتتادی پتتر شتتدن آن ایتتن مشتتکل  -

محافظتت دمتای دستتگاه فعتال شتده باشتد  فیتوزبوجود آمده باشد ،ممکن استت 

دستتتگاه را در محتتل خنکتتی  دقیقتته صتتبر کنیتتد و ستتپس امتحتتان کنیتتد.اگر 20

 بگذارید این مدت زمان کاهش می یابد.

 درشتی ذره های پودر یکسان نیست

برای مدت چند ثانیه دانه ها را خیلی درشت آسیاب کنید و سپس به تنظیمات   -

 درست برگردید.

 تکنسین مربوطه را خبر کنید تا لزوم تعویض تیغه ها را چک کند.   -

 چک کنید که خروجی قهوه کامال باز باشد.  - خروجی بیرون نمی آیدقهوه به درستی از 

 موتور گیر می کند

اگر موتور به علت تنظتیم غلتط آستیاب و یتا وجتود ذرات اضتافی روی تیغته هتا  -

هتترم بصتتورت گیتتر متتی کنتتد ، درشتتتی ذرات آستتیاب شتتده را بتتا چرخانتتدن ا

 (1شکل  6ال ببرید.)ساعتگرد با

،دستتتگاه را خاموش کرده و از برق بکشتتید و با تکنستتین مجاز  اگر اینکار نتیجه نداد

 تماس بگیرید.
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 دفع ص یح دستگاه

 الکتریکی و الکترونیکی(  )زداله

)قادل اعمال در کشورهای عضو ات ادیه اروپا و کشورهایی که سیستم هایی تفکیک دده درای جمع آوری زداله 

  دارند(.

 کیفیت باال ساخته شده است ، که میتوانند بازیافت شوند.این محصول با قسمتها و مواد با 

عالمت درج شده بر روی محصول یا اسناد آن نشان می دهد که نباید محصول را با زباله های خانگی دیگر 

در پایان چرخۀ عمر آن دفع کرد. برای پرهیز از هرگونه آسیب به محیط یا سالمت که بر اثر دفع ناصحیح 

ید، از مصرف کننده خواسته می شود این محصول را از انواع دیگر زباله جدا نموده تا با زباله بوجود می آ

 بازیافت مسئوالنه آن به تداوم بی خطر چرخۀ منابع مواد کمک کند. 

از مصرف کنندگان خانگی تقاضا می شود تا با تماس با فروشنده یا نمایندگی منطقه اطالعات مربوط به جمع آوری تفکیک شده 

 اله و بازیافت این نوع محصول را کسب نمایند. زب

 از مصرف کنندگان تجاری نیز تقاضا می شود تا با تماس با عرضه کنندۀ محصول از جزئیات شرایط قرارداد خرید اطالع یابند.

 

 

 

 

 



 

 

 

 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/

