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 راهنمای کار با دستگاه

 دارید. نگاهود مطالعه نموده و برای مراجعات بعدی نزد خبه دقت لطفا اطالعات این دفترچه را  

تگاه ، این دساشیدباسپرسو، قهوه فرانسه و ...( داشته ر سلیقه ای در انتخاب نوع قهوه )شما ه    

. آسیاب ه کنیدی بهتر و دلپذیرتری طعم قهوه را تجربدهد که به شیوهبه شما این امکان را می

ا رای شمی قهوه بهاحداکثر طعم و عطر ممکن را از دانه ،ای و قدرتمند هانسحرفه یقهوه

 را خود هلخوااستخراج خواهد نمود. کافیست تنظیمات آسیاب موردنظر و نیز تعداد فنجان قهوه د

موده و نسیاب آموردنیاز شما را  یسپس با فشردن یک دکمه، دستگاه میزان قهوه ایید؛انتخاب نم

 یقهوهن تریعطر ترین و خوشتازه نوشیدنبرای  لطفاًپس به صورت خودکار خاموش خواهد شد. 

 زندگیتان آماده شوید!

 

 نکات مهم ایمنی

 به نکات ایمنی زیر توجه فرمایید: دستگاه،در هنگام استفاده از 

  ا ر آب یدآسیاب را  یگرفتگی، هرگز سیم برق، دوشاخه یا بدنهبرای جلوگیری از خطر برق

  سایر مایعات فرو نبرید.

   دارید.دستگاه را دور از دسترس کودکان نگاه 

  ستگاه وی دردرج شده  دستگاه را فقط به منبع ولتاژ متناوبی که ولتاژ آن منطبق با محدوده

 است، متصل نمایید.

  دستگاه از پریز برق خارج شده باشد: یدر موارد زیر، مطمئن باشید که دوشاخه  

 پیش از جداسازی و یا سرهم کردن قطعات دستگاه -

 شده از داخل دستگاهی آسیاب قبل از خارج کردن قهوه -

 قبل از تمیز کردن دستگاه -

 در مواقع عدم استفاده از دستگاه -
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 ماییدجداً خودداری ن آن در هنگام کار با دستگاه، از تماس با قطعات در حال حرکت. 

 د؛ زیراه باشمطمئن باشید که سیم برق دستگاه، از سطح میز یا کانتر آشپزخانه آویزان نشد 

جر به کودکان، این امر من کشیده شدن سیم توسط افراد و مخصوصاًممکن است در صورت 

 رد.ار گیهمچنین سیم برق نباید روی سطح داغ یا در مجاورت شعله قر ایجاد حادثه شود.

 ین کار ا کنید.هیچگاه دستگاه را همراه ملحقات و قطعات سایر سازندگان و برندها استفاده ن

 شود. دیدگی دستگاهیا آسیب ممکن است موجب ایجاد شوک الکتریکی و

 آن  برای مسیر سیم برق دستگاه را طوری انتخاب کنید که هرگز امکان کشیدگی و یا آسیب

 وجود نداشته باشد.

 .از دستگاه آسیاب قهوه، فقط در فضاهای داخلی و سربسته استفاده نمایید 

 ود دم وجعان از ی قیفی شکل ورود قهوه را برای اطمینقبل از روشن کردن دستگاه، محفظه

 اجسام خارجی در داخل آن، بررسی نمایید.

 رم ی گفظهو یا داخل فر یا محی مستقیم هیچگاه دستگاه را روی سطح داغ یا نزدیک شعله

 قرار ندهید.

 سیاب کنید. آ بو داده شده استفادهی های قهوهاز این دستگاه، فقط برای آسیاب کردن دانه

است  ام ممکنخهای جات یا دانهها، ادویهنواع آجیل و دانهکردن سایر مواد غذایی مانند ا

 دیدگی دستگاه شود.ها، عملکرد ضعیف و یا آسیبباعث کند شدن تیغه

  رگونههبه طور مرتب دستگاه، دوشاخه و سیم برق آن را بررسی کنید. در صورت مشاهده 

س از پاکز خدمات دیدگی در سیم برق یا سایر قطعات، جهت بررسی و تعمیر، به مرآسیب

ه بمنجر  تواندتوسط افراد غیرمجاز میی فروش محصول مراجعه فرمایید. تعمیرات غیراصول

 .دیدگی شده و دستگاه را از گارانتی خارج نمایدایجاد آسیب
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 دستگاه عملکرد

 سازیآماده -

 ی قیفی شکل ورود قهوه را بردارید.درپوش محفظه (1

 ایبرکه  ی قیفی شکل ورود قهوه بریزید. دقت داشته باشیدهای قهوه را داخل محفظهدانه (2

هوه، قرودی شدن درب محفظه، بیش از حد، آن را پر نکنید. حداکثر ظرفیت واطمینان از بسته

  باشد.گرم می 250

 

 

 

 ی دستگاه را به برق متصل کنید.دوشاخه (3

 ی دلخواه تنظیم نمایید : ی میزان آسیاب شدن قهوه را روی درجهدرجه   (4

 یودهمحدتر مانند قهوه فرانسوی، ی درشتهابرای آسیاب در اندازه ”course“ یمحدوده

“medium”  ی های متوسط و محدودهدر اندازهبرای آسیاب“fine” های دازهبرای آسیاب در ان

 ریزتر مانند اسپرسو.

تا  4 ایید :تعداد فنجان موردنظر تنظیم نمی کشویی تنظیم تعداد فنجان قهوه را برای درجه (5

عداد تگر می خود و با استفاده از تنظیفنجان. در نظر داشته باشید که بسته به سلیقه 18

 ی خود را نیز تعیین نمایید.توانید میزان غلظت قهوهفنجان،  می
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 استفاده از آسیاب قهوه -

 را فشرده و رها نمایید تا دستگاه روشن شود. ”Start“ی دکمه (1

 ی آسیاب قهوهآوری ی جمعی قیفی شکل ورود قهوه و محفظهتوجه: اگر محفظه

 درستی در جای خود قرار نگرفته باشند، دستگاه روشن نخواهد شد.شده به

 اه به ، دستگی دستگاه( آسیاب شودی مورد نیاز )بر اساس تنظیم اولیهزمانی که میزان قهوه (2

 صورت خودکار خاموش خواهد شد.
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 به کامالً گر کشویی تعداد فنجان قهوه رابرای توقف عملکرد دستگاه به صورت دستی، تنظیم (3

 قرار گیرد و دستگاه متوقف شود. ”OFF“سمت چپ حرکت دهید تا در وضعیت خاموش یا 

ید و ازگردانواه بگر تعداد فنجان قهوه را مجدداً به یک عدد دلخبرای شروع به کار مجدد، تنظیم

 را فشار دهید. ”STAR“دکمه 

صلی ی ادنهی آسیاب شده، به آرامی محفظه را از بآوری قهوهی جمعبرای خارج کردن محفظه (4

 ت،قطعا جداسازی هر کدام ازدستگاه به سمت بیرون کشیده و جدا نمایید. همواره پیش از 

ده را یاب شی آستوانید قهوهوید که موتور دستگاه کامالً متوقف شده باشد. شما میمطمئن ش

برای  ی تهیه شده آمادهی خود با درب بسته نگهداری نمایید. اکنون قهوهداخل محفظه

 استفاده است. 

 

 ی قیفی شکل ورود قهوهجداسازی محفظه -

عت های سارا خالف جهت عقربهاصلی، آن ی ی قیفی شکل از بدنهبرای جدا کردن محفظه

های قربهعدر جای خود قرار داده و در جهت  را بچرخانید. برای قرار دادن مجدد محفظه، آن

 ساعت بچرخانید تا در جای خود محکم شود.
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 هانکات و توصیه

بهتر است  ند.کن مینکات زیر، تنظیمات کلی موردنیاز برای آسیاب کردن انواع اصلی قهوه را بیا

با  نطبقمشما انواع تنظیمات موجود برای آسیاب کردن قهوه را تجربه کنید تا به تنظیمات 

 خود دست یابید. سلیقه

  هنگامی که تنظیمات“Fine” جان قهوه را ی تنظیم تعداد فنکنید، بهتر است درجهرا انتخاب می

 هایی کهه قهوهکآورید؛ چرا دست ی دلخواه خود را بهروی تعداد بیشتر قرار دهید تا میزان قهوه

 اند، بسیار فشرده هستند.با این درجه آسیاب شده

  هنگامی که تنظیمات“Coarse” فنجان  ی تنظیم تعدادکنید، ، بهتر است درجهرا انتخاب می

-ها که قهود؛ چردست آوریی دلخواه خود را بهقهوه را روی تعداد کمتر قرار دهید تا میزان قهوه

 .دارای فشردگی بسیار کمتری هستنداند، ین درجه آسیاب شدههایی که با ا

 رای ایجادبید؛ ها تغییر دهتوانید میزان غلظت قهوه را با کم و زیاد کردن تعداد فنجانشما می 

 ای ایجاده و برموردنیاز معمول انتخاب نمودتر قهوه، تعداد فنجان را بیشتر از تعداد طعم قوی

 جان را کمتر از تعداد معمول انتخاب نمایید.غلظت کمتر قهوه، تعداد فن

 

 نظافت و نگهداری دستگاه

 همواره پیش از نظافت، دستگاه را خاموش نموده و دوشاخه را از برق بکشید. (1

شستشو  ی آسیاب شده، قابلآوری قهوهی جمعی قیفی شکل ورود قهوه و نیز محفظهمحفظه (2

 االییبباشند. برای شستن این قطعات در ماشین ظرفشویی بهتر است آنها را در قسمت می

 اشینماشین قرار دهید زیرا به دلیل دمای باالی آب، شستشوی آنها در قسمت پایینی م

رای ظرفشویی ممکن است در طول زمان موجب ایجاد آسیب به قطعات شود. در حالت کلی ب

رت به صو آنهاپیشنهاد ما این است که شستشوی  قطعات،طول عمر و شفافیت بیشتر این 

 دستی و با آب ولرم صورت گیرد.

 جداً  ،آن در آب و سایر مایعات و دوشاخه و سیم برق ی اصلی دستگاهبدنهاز فرو بردن  (3

 خودداری نمایید.
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. کنیدنتفاده های اسیدی اسی دستگاه از مواد ساینده و شویندههیچگاه برای تمیز کردن بدنه (4

ی سیلهسپس بو ودار نرم استفاده کنید ی نمی آسیاب قهوه، از یک پارچهبرای تمیز کردن بدنه

 ب پاکای که با آتمیز خشک، آن را کامالً خشک نمایید. در صورت وجود لکه ییک پارچه

ه ا به مادر ی نرمیپارچه استفاده کنید.های ضعیف و غیراسیدی از شوینده توانیدمینشود، 

 وینده بهواد شی دستگاه بکشید؛ از اسپری مستقیم مده آغشته نموده و به آرامی روی بدنهشوین

 دستگاه جداً خودداری کنید.  یبدنه

ستفاده اکن تعبیه شده در زیر دستگاه جمعی سیمکردن سیم دستگاه، از محفظهبرای جمع (5

 نمایید. 

 

بندی دستگاه در صورت بستههای پلیمری مورداستفاده در پالستیک و کیسه هشدار:

  د.داری د به دهان برای کودکان خطرناک هستند. آنها را دور از دسترس کودکان نگاهوور

 

 

 توصیه های زیست محیطی

این عالمت نشان می دهد که این محصول نباید به همراه سایر پسماندهای خاانگی 

دور ریخته شود. به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از دفان ضاایعات 

کنترل نشده به محیط زیست و سالمت انسان و همچنین بارای اساتفاده مجادد از 

حصول اساتفاده شاده را در ماواد منابع مواد اولیه، خواهشمندیم به طور مسئوالنه م

بازیافتی قرار دهید. برای این کار لطفاً آن را به مسئوالن یا مراکز جماع آوری ماواد 

 بازیافتی تحویل دهید.
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 ی دستگاه نامهی فعال سازی ضمانتنحوه

 زمال ،هانس خانگی لوازم فروش از پس خدمات از مندی بهره جهت شما، انتخاب از تشکر ضمن

 دهید. انجام زیر شرح به خود محصول ضمانتنامه فعالسازی جهت را مراحلی است

 رد شده درج رقمی شش ضمانتنامه شماره ضمانت، کارت دریافت و محصول خرید از پس    

 یشماره به پیامک طریق از خود، خانوادگی نام و نام همراه به را ضمانت کارت

 یدتأی مضمون با پیامکی کاری، روز سه حداکثر مدت ظرف نمایید. ارسال 02177249234 

 ازیعالسف تأیید، پیامک دریافت عدم صورت در شد. خواهد ارسال شما به ضمانتنامه فعالسازی

 سازد می ننشا خاطر نمایید. ارسال را فعالسازی پیامک مجدداً است الزم و است نگرفته صورت

 سازیفعال تاریخ از پس ماه 18 هانس، محصوالت فروش از پس خدمات و ضمانت اعتبار مهلت

 یشپ ماه هس ،ضمانتنامه کردن فعال و فعالسازی پیامک ارسال مهلت حداکثر و بوده نامهضمانت

 .باشدمی کارت درپشت دهش درج انقضای تاریخ از
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