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  : كن فني قهوه خردمشخصات 
    هرتز 50/60 -ت   ول220   - وات 150: قدرت 

  
قبل از استفاده براي اولين بار ، اطمينان حاصل نماييد كه مقدار ولتاژ ذكر شده               

هرگـز  . ل اسـتفاده همخـواني داشـته باشـد        بر روي دستگاه با ولتاژ خروجـي محـ        
 داغ قرار ندهيد كه باعث آسيب رساندن بـه دسـتگاه            اجسام  دستگاه را در نزديكي     

  . دستگاه را در سطوح مسطح و محكم و دور از آب بكار بريد. ميشود
  .دستگاه را درون آب فرو نبريد

   .بايستي از برق جدا شود دستگاه  جهت هر گونه تميز كردن       
  :باشد از آن استفاده نكنيد ذيل داراي ايرادات دستگاه گاه هر 

  . تيغه آن كج شده باشد
  .سيم دستگاه آسيب ديده باشد

  . دستگاه بزمين خورده باشدو آسيب ديدگي آن رويت گردد
   . نكنددستگاه بصورت نرمال كار 

در موارد مذكور ، دستگاه را جهـت هـر گونـه تعميـرات بـه نزديكتـرين مركـز                    
در صـورت اسـتفاده از سـيم رابـط ، بايـستي             . نماييدمات پس از فروش ارجاع      دخ

جهـت بـاز كـردن دسـتگاه نيـاز بـه ابـزار               . سيم مربوطه در شرايط سالمي باشـد      
بخصوصي ميباشد لذا براي انجام تعميرات دستگاه را به مركـز تعميـرات شـركت               

  . ارسال نماييد
 اين دستگاه تنها جهت مـصارف خـانگي مـورد اسـتفاده قـرار ميگيـرد و بـراي                  

مصارف صنعتي و هر نوع استفاده خـاص كـه متناسـب بـا تـوان دسـتگاه نباشـد                     
 . طراحي نگرديده است

 
 
 
 

 
  در پوش  -1
  كليد -2
   تيغه-3
   ظرف فلزي-4
  

             
 
 
 
 

         دستورالعمل آسياب كردن 
با پارچـه    ظرف فلزي ، در پوش و تيغه ها را           :قبل استفاده براي اولين بار      

  . قبل از انجام اينكار دستگاه را از برق خارج نماييد. تميز نماييد
 .درپوش را برداريد و دانه هاي قهوه را درون ظرف فلزي بريزيد -1

  ).  گرم 85ماكزيمم  (         
 . درپوش را در محل خود قرار دهيد -2
 .دستگاه را به برق وصل نماييد -3
ت ديگـر دكمـه روشـن       و با دس  . در پوش را با يكدست محكم نگاه داريد        -4

 . شدن دستگاه را بزنيد و تا رسيدن به درجه مورد نياز آنرا نگهداريد

  .درپوش را تا توقف كامل تيغه هاي دستگاه از محل خود برنداريد
  . زمان آسياب كردن بستگي به مقدار قهوه ميباشد -5
   ثانيه 10 آسياب درشت                  -
   ثانيه 30-20 آسياب متوسط                -
   ثانيه 60-40 آسياب مناسب                -
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.      هنگاميكه تيغه ها از حركت باز ايستاد ، دستگاه را از برق خـارج نماييـد                    -6
  . درپوش را برداريد و قهوه آسياب شده را خارج نماييد

  
  
  

  تميز كردن دستگاه                                 
ه قهوه آسياب شده را از ظرف آن خارج نموده تا  هـر              پيشنهاد ميگردد باقيماند  

  . گونه اثر معطري از قهوه آسياب شده قبلي را از بين ببريد
  .دستگاه را از برق خارج نماييد -1
در پـوش را    . شته زير شير آب آنرا شسته و خشك نماييد        ادر پوش را برد    -2

 . نبايستي درون ماشين ظرفشويي شستشو داد
  . با اسفنج مرطوب تميز نماييدقسمت فلزي دستگاه را  -3
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