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 اهنمای کار با دستگاهر
ایمنی در محصوالت هانس برای ما اهمیت ویژه ای داشته و سعی نموده ایم محصوالتی 

ایمن را برای استفاده شما مشتری ارزشمند طراحی و تولید نماییم. عالوه بر این از شما 

تقاضامندیم در هنگام استفاده از وسایل الکتریکی احتیاط الزم را به عمل آورده و به 

 د. موارد زیر توجه فرمایی

 

 نکات مهم ایمنی

لطفا تمامی دستورالعمل ها را قبل از استفاده از دستگاه مطالعه نموده  و این 

 دفترچه را برای مراجعات بعدی نزد خود نگهداری نمایید.

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

 ی اصلی را در آب یا بدنه گرفتگی هرگز سیم برق، دوشاخهبرای جلوگیری از خطر برق

 یا سایر مایعات فرو نبرید. 

  برای تأمین امنیت خود و دستگاه، هیچگاه آن را روی سطح داغ و یا خیس قرار

 ندهید.

  همیشه پیش از نظافت دستگاه آن را خاموش کرده و دوشاخه دستگاه را از پریز برق

 خارج نمایید.

 دستگاه را دور از دسترس کودکان نگاه دارید. 

 و از بازی کردن اطفال با دستگاه ممانعت  در هنگام کار کردن دستگاه آن را رها نکنید

 به عمل آورید.

 .پیش از استفاده از دستگاه، سیم برق را به طور کامل از آن خارج نمایید 
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  مطمئن باشید که سیم برق دستگاه، از سطح میز یا کانتر آشپزخانه آویزان نشده باشد؛

در صورت کشیده شدن سیم توسط افراد و مخصوصاً کودکان، این زیرا ممکن است 

 امر منجر به ایجاد حادثه شود.

 .هیچگاه سیم برق دستگاه را با دست خیس لمس نکنید 

 درج شده روی  دستگاه را فقط به منبع ولتاژ متناوبی که ولتاژ آن منطبق با محدوده

 دستگاه است، متصل نمایید.

  است و برای مصارف صنعتی طراحی نشده اده خانگی استفبرای  فقطاین دستگاه

 است. 

  ثانیه خودداری کرده و پس از استفاده طوالنی  06از استفاده مداوم دستگاه بیش از

 دقیقه به دستگاه استراحت دهید. 11تا  16دستگاه، بین 

  مخزن دستگاه می  12حداکثر ظرفیت دستگاه برای آسیاب کردن قهوه برابر با سطح

 باشد.

 مخزن دستگاه  4جات برابر با سطح حداکثر ظرفیت دستگاه برای آسیاب کردن ادویه

 میباشد.

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

دیدگی در سیم برق یا سایر قطعات، جهت بررسی و تعمیر، به مراکز هرگونه آسیب

توسط افراد ی ه فرمایید. تعمیرات غیراصولمحصول مراجع مجاز خدمات پس از فروش

دیدگی شده و دستگاه را از گارانتی خارج تواند منجر به ایجاد آسیبغیرمجاز می

  .نماید

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

 پیش از جداسازی و یا سرهم کردن قطعات دستگاه -

 دستگاهقبل از تمیز کردن  -
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 در مواقع عدم استفاده از دستگاه -

  سال مناسب نبوده و از قرار دادن دستگاه در دسترس  8این دستگاه برای افراد زیر

 کودکان خودداری نمایید. 

  آنهنگام دست زدن به تیغه های تیز دستگاه، تخلیه مخزن دستگاه و تمیز کردن 

 تما مراقبتهای الزم را بعمل آورید.ح

 خودداری نمایید. جدامل دستگاه از اتصال آن به برق پیش از نصب کا 

بندی دستگاه های پلیمری مورداستفاده در بستهپالستیک و کیسه هشدار:

در صورت ورود به دهان برای کودکان خطرناک هستند. آنها را دور از دسترس 

  کودکان نگاه دارید.

 

 دستگاه عملکرد

 پیش از اولین استفاده از دستگاه

استفاده دستگاه تمامی بسته بندی و برچسب های تبلیغاتی را از اولین  قبل ازحتما 

درپوش و محفظه دستگاه را با آب ولرم و مایع ظرفشویی شسته و  کرده،دستگاه خارج 

 به خوبی خشک نمایید.
 

 راهنمای کار با دستگاه آسیاب  

دستگاه خالی و ابتدا پوشش دستگاه را برداشته و اطمینان حاصل گردد که مخزن  .1

 تمیز می باشد و به درستی در جای خود بسته شده است.

مقدار دانه های قهوه و یا ادویه ی مورد نظر را درون درب دستگاه اندازه گیری  .2

 درون محفظه آسیاب منتقل نمایید.به رده و با دقت ک
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برای  و 1برای آسیاب کردن قهوه و ادویه جات خشک و سخت از مخزن شماره  .3

مطابق با جدول شماره  2از مخزن شماره   نمودن ادویه جات نرم و مرطوبآسیاب 

 استفاده نمایید. یک

 درب دستگاه را درجای خود قرار داده و قفل نمایید. .4

 ا تنظیم نمایید.ربه مقدار ماده مورد نظر درجه میزان مواد با توجه  .1

را میزان ریزی و درشتی مد نظرتان  موادبا استفاده از انتخابگر تعیین درجه آسیاب  .0

 .تنظیم کنید

 کلید روشن/ خاموش دستگاه را بفشارید. .7

 هنگام توقف دستگاه نتیجه را از درب شفاف دستگاه ارزیابی نمایید. .8

 .کنیدرا تکرار  8و  7اگر مواد آسیاب شده به اندازه کافی ریز نبود مراحل  .9

درپوش دستگاه را برداشته دستگاه را از برق خارج و  پس از حصول نتیجه دلخواه  .16

و محفظه جدا شونده دستگاه را چرخانده و آزاد نمایید. برای جداشدن کامل گرده 

 ها از بدنه با دست به آرامی به محفظه ضربه بزنید.

 نمایید. تمیزپس از هربار استفاده از دستگاه آن را  .11
 

 سایر موارد

لکرد دستگاه و جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه بین هر برای دستیابی به بهترین عم -

 دوبار کارکرد دستگاه حداقل یک دقیقه به دستگاه استراحت دهید.

این دستگاه برای آسیاب کردن و خرد کردن مواد بسیار سخت، مواد قندی، میوجات و  -

 مناسب نمی باشد.تازه سبزیجات 

بوده و برای خرد کردن و خمیر کردن  مناسب این دستگاه فقط برای آسیاب کردن مواد -

 مواد کارآیی ندارد.

 از پر کردن بیش از اندازه مخزن دستگاه خودداری نمایید. -

پر  مخزن دستگاه 4حداکثر تا سطح هنگام استفاده از دستگاه جهت آسیاب ادویه جات  -

 گردد.
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 قهوه  بآسیا 
  آورد.قهوه تازه بهترین عطر و طعم را برای شما به ارمغان خواهد 

  سعی نمایید از قهوه بو داده شده به تاریخ روز استفاده نمایید و در هنگام

 روز از تاریخ بودادن قهوه نگذشته باشد. 14خرید توجه نمایید بیش از 

می توانید برای بو دادن دلخواه دانه های قهوه از برشته کن فرهای برقی  توصیه:**

 هانس استفاده نمایید.

 مقدار مورد مصرف یک هفته را خریداری  حتی المقدور فقط هنگام تهیه قهوه

 .کنید

 را درون ظروف در بسته  برای بهره مندی از بهترین عطر و طعم قهوه آن

 نگهداری نمایید.

 .دانه های قهوه را بالفاصله قبل از دم کردن آسیاب نمایید 

 تعیین اندازه ذرات قهوه آسیاب شده

 قهوه آسیاب شدهذرات میزان ریزی و درشتی  ادمو با تنظیمات مختلف درجه آسیاب

تعیین می گردد که در زیر به کاربرد اندازه های مختلف ذرات قهوه در طبخ انواع قهوه 

 اشاره شده است.

و برای  نمی باشدقهوه : این دستگاه به طور کامل قادر به دانه بندی منظم توصیه**

دستیابی به دانه بندی منظم و یک دست قهوه توصیه می شود از آسیاب حرفه ای 

 استفاده نمایید. که فقط مخصوص آسیاب قهوه می باشد، هانس

1. Coarse  که مخصوص استفاده در قهوه جوش ها می قهوه یا همان درجه درشت

 باشد.

دستگاه های طبخ  درکه با اندازه متوسط بوده  تهیه قهوهاولین درجه که جهت  .2

 قهوه پیستونی مورد استفاده قرار می گیرد.
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قهوه ریز بوده که در دستگاه های قهوه ساز فیلتری مورد تهیه جهت درجه دوم  .3

 استفاده قرار می گیرند.

درجه سوم که جهت تهیه قهوه بسیار ریز و مخصوص طبخ اسپرسو، لته و  .4

 .کاپوچینو می باشد

1. Fine   درآورده و جهت طبخ قهوه  درجه که  قهوه را به صورت  آرد ریزترینیا

 ترک مورد استفاده قرار می گیرد.

  آسیاب ادویه جات 
 .ادویه جات تازه بهترین عطر و طعم را خواهند داشت 

 .ادویه جات مورد نیاز خود را به صورت کم کم خریداری نمایید 

 اکسیژن به داخل و  از خرید ادویه جات در بسته بندی هایی که اجازه ورود

 خروجی عطر و بوی ادویه را می دهند خودداری نمایید.

 یه جات را در جای خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب قرار دهید.واد 

 ظروف شیشه ای و یا پالستیکی با کیفیت باال نگهداری ون ادویه جات را در

 نمایید.

 ند، مصرف نمایید.ادویه جات را قبل از انکه عطر و بوی خود را از دست بده 

از ادویه جات بو داده شده و خشک شده استفاده  ی آشپزیدر بعضی از دستورالعملها

می شود که البته این امر باعث تغییر طعم و یا مزه دار شدن ادویه جات می گردد. برای 

بو دادن و خشک کردن ادویه باید آنرا درون ظرفی قرار داد و به تدریج به  ادویه مورد 

د تا تغییر رنگ داده و معطر گردد که توصیه می شود از برشته کن رارت دانظر ح

بعضی از ادویه جات  پوسته البته. گرفته شودفرهای برقی هانس برای این منظورکمک 

پس از حرارت دیدن شروع به باز شدن می کنند که این نشانه خوبی برای بو داده 

د زیرا باعث وشدنشان می باشد. همچنین باید از بو دادن زیاد ادویه جات خودداری نم

ثانیه  16تلخ شدن آنها می شود. جهت خرد شدن کامل ادویه جات باید آنها را به مدت 
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پس از آسیاب کردن حتما چند ثانیه تحمل نمایید تا گرد حاصل از  آسیاب نمود.

 آسیاب کردن به طور کامل فرو نشست نماید.

آسیاب کردن ادویه جات سخت همچون دارچین و هل حتما از  جهت: توجه ***

 مخزنمانند زعفران از و مرطوب و برای آسیاب کردن ادویه جات نرم  1شماره  مخزن

 (1)مطابق جدول شماره  ایید.استفاده نم 2شماره 

بعضی از ادویه جات سخت و زبر ممکن است باعث ایجاد خراش هایی بر روی  -

درپوش دستگاه شوند که این امر عادی بوده و بر عملکرد دستگاه تاثیری 

 نخواهد داشت. 

بعد از آسیاب ادویه جات دستگاه را با فرچه به خوبی تمیز نمایید. همچنین  -

کردن برنج سفید برای تمیز کردن بقایای ادویه جات و  می توان از آسیاب

 مواد آروماتیک در مخزن بهره جست.

، هر مثقال زعفران را به زعفران پیشنهاد می گرددادویه برای آسیاب مناسب  -

آسیاب نمایید  Fineو با درجه آسیاب  2همراه یک حبه قند در مخزن شماره 

نتیجه رای رسیدن به ب گردد. تا بهترین رنگ دهی و عطر دهی از آن حاصل

 دو یا چند بار تکرار گردد. آسیاب زعفران عملمطلوب پیشنهاد می شود 

برای آسیاب کردن ادویه جات درجه آسیاب دستگاه را روی درجه میانی قرار  -

ثانیه از درب شفاف دستگاه مواد آسیاب شده را کنترل  16دهید و پس از 

رشت بودند این کار را مجددا تکرار نمایید. اگر ذرات آسیاب شده هنوز د

 نمایید.
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 حداکثر مقدار قابل آسیاب و مخزن مورد استفاده برای چند نمونه از ادویه جات( 1جدول شماره )

 نام ادویه بیشینه مقدار قابل آسیاب مخزن آسیاب مورد استفاده

 دانه هل گرم( 16) قاشق غذاخوری 1/1 1

 دارچینچوب  گرم(16سه تکه خرد شده ) 1

 بذر گشنیز گرم( 22یک سوم پیمانه ) 1

 دانه زیره گرم( 32یک سوم پیمانه ) 1

 فلفل سیاه گرم( 26یک چهارم پیمانه ) 1

 فلفل قرمز گرم( 46یک سوم پیمانه ) 2

 زعفران گرم( 16دو مثقال ) 2

 خشک شده عنعنا گرم( 36نصف پیمانه ) 2

 آفتابگرداندانه  گرم( 11یک سوم پیمانه ) 2

 گردو گرم( 11یک سوم پیمانه ) 2

 بادام ها گرم( 11یک سوم پیمانه ) 2
 

 

 نظافت و نگهداری دستگاه

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

خشک و تمیز نرم، دار یک پارچه نم را با ی حاوی موتور()محفظه ستگاهبدنه اصلی د (2

 .و از فرو بردن آن درون آب و یا هر مایع دیگری خودداری نمایید کنید

ها نکات ایمنی را رعایت فرمایید. برای  هنگام پاک کردن مخزن به دلیل تیزی پره (3

ثانیه دستگاه را خالی  36تمیز کردن پره ها ابتدا مخزن را خالی کرده و سپس به مدت 

د و سپس با استفاده از یک پارچه روشن نمایید تا گرده های زیر پره ها خارج شون

 مرطوب پره ها را تمیز و سپس خشک نمایید.
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 * نکات مهم:

 های اسیدی ی دستگاه از مواد ساینده و شویندههیچگاه برای تمیز کردن بدنه

-از شوینده توانیدمیای که با آب پاک نشود، استفاده نکنید. در صورت وجود لکه

را به ماده شوینده آغشته  ی نرمیپارچه کنید.استفاده های ضعیف و غیراسیدی 

دار، تمیز و مسپس با یک پارچه نی دستگاه بکشید؛ نموده و به آرامی روی بدنه

دستگاه جداً خودداری  یاز اسپری مستقیم مواد شوینده به بدنهخشک نمایید. 

 کنید. 

 از شستشوی آنها دن اجزا مخصوصا درپوش شفافبرای جلوگیری از کدر ش ،

 در ماشین ظرفشویی خودداری نمایید.

  قبل از استفاده مجدد دستگاه، از خشک بودن همه اجزا اطمینان حاصل

 نمایید.

 

 

 توصیه های زیست محیطی

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

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

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

منابع مواد اولیه، خواهشمندیم به طور مسئوالنه محصول استفاده شاده را در ماواد   

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

 بازیافتی تحویل دهید.
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 ی دستگاه نامهی فعال سازی ضمانتنحوه

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

 زیر شرح به خود محصول ضمانتنامه فعالسازی جهت را مراحلی است الزم هانس،

 دهید. انجام

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

 پیامک طریق از خود، خانوادگی نام و نام همراه به را ضمانت کارت در شده درج

 پیامکی کاری، روز سه حداکثر مدت ظرف نمایید. ارسال 20177049034  شماره به

 عدم صورت در شد. خواهد ارسال شما به ضمانتنامه فعالسازی تأیید مضمون با

 پیامک مجدداً است الزم و است نگرفته صورت فعالسازی تأیید، پیامک دریافت

 از پس خدمات و ضمانت اعتبار مهلت سازد می نشان خاطر نمایید. ارسال را فعالسازی

 مهلت حداکثر و بوده کاال فروش فاکتور تاریخ از پس ماه 18 هانس، محصوالت فروش

 درج انقضای تاریخ از پیش ماه سه ،ضمانتنامه کردن فعال و فعالسازی پیامک ارسال

 .باشدمی کارت درپشت شده

 


