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AR مطحنة قهوة كهربائية
تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية أو العقلية أو األشخاص عديمي الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط  	■
مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام هذا الجهاز بطريقة آمنة ويفهمون أخطاره المحتملة. 
يتعين عدم استخدام هذا الجهاز أو العبث به من قبل األطفال. حافظي على هذا الجهاز وسلك الطاقة بعيًدا عن   ■

متناول األطفال. 
هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي فقط. وغير مخصص لالستعمال في أماكن مثل: 	■

مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛  –
غرف الفنادق أو االستراحات ومناطق المعيشة األخرى؛  –

المزارع؛  –
فنادق المبيت واإلفطار؛  –

هذا الجهاز مصمم لطحن حبوب القهوة. تجنبي استخدام الجهاز في أغراض أخرى. 	■

تنبيه:
يمكن لالستخدام غير السليم أن يؤدي إلى وقوع إصابات.

تجنبي استخدامه ألغراض تجارية في بيئات صناعية أو في خارج نطاق المنزل. ال تضعي الجهاز على موقد  	■
كهربائي أو غازي أو على حافة طاولة أو عتبة النافذة أو بالوعة حوض المطبخ أو أسطح غير ثابتة. ال تضعي 

الجهاز إال على سطح جاف ومستوي وثابت.
قبل توصيل الجهاز بمقبس الكهرباء، تأكدي من أن الجهد المصنف على ملصق التصنيف الخاص به يطابق   ■

الجهد الكهربائي للمقبس.
ال تفرطي في مأل قادوس حبوب البن أو تملئيه بحبوب قهوة مطحونة أو سريعة الذوبان أو مخفوقة أو غير ذلك  	■
من حبوب القهوة المعدلة خصيًصا، أو حبوب الكاكاو أو غيرها من المكونات أو األشياء. وإال، قد يؤدي هذا 

إلى تلف الجهاز.
تأكدي من تجميع الجهاز بشكل صحيح قبل وضعه تشغيله. 	■

تأكدي أنه أثناء تشغيله من عدم دخول أجزاء من المالبس أو الشعر أو أواني المطبخ أو غيرها من األشياء في  	■
قادوس حاوية حبوب البن القهوة. يجب أن يكون القادوس مغلقًا بشكل صحيح.

تحققي بانتظام من مستوى مأل قادوس حبوب البن. ال تتجاوزي عالمة الحد األقصى المحددة. 	■
لمنع زيادة درجة حرارة الجهاز، اتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق تقريبًا بعد دقيقتين من التشغيل.  	■

احرصي دائًما على غلق الجهاز وفصله من مقبس الكهرباء عندما ال يكون قيد االستعمال، وكذلك عند تركه  	■
دون رقابة وقبل تجميعه أو تفكيكه أو تنظيفه. 

حافظي على نظافة الجهاز. عند تنظيف الجهاز، اتبعي التعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.  	■
ال تغسلي الجهاز أبًدا تحت مياه جارية وال تغمريها في الماء أو أي سائل آخر. 	■

تجنبي وضع األشياء الثقيلة على سلك الطاقة. تأكدي من عدم تدلي سلك الطاقة من حافة الطاولة ومن أنه ال  	■
يالمس سطًحا ساخنًا، وأن القابس الخاص به ال يتالمس مع الماء أو الرطوبة. 

افصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب القابس وال تسحبي سلك الطاقة أبًدا. وإال، قد يؤدي ذلك إلى  	■
تلف السلك أو المقبس. 

في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من مركز خدمة معتمد أو على يد شخص مؤهل آخر، وسيؤدي هذا  	■
إلى منع حدوث أوضاع خطيرة. يحظر استخدام الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالفًا.
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ال تستخدمي الجهاز عندما يكون ال يعمل بشكل صحيح أو تظهر عليه عالمات التلف. 	■
للوقاية من نشوب حالة خطرة، ال تقومي بإصالح الجهاز بنفسك أو تعديله بأي شكل من األشكال. قومي بإجراء  	■
بإلغاء حقوقك  بالجهاز  العبث  حالة  في  تخاطرين  معتمد.  في مركز صيانة  التعديالت  أو  اإلصالحات  جميع 

القانونية الناشئة عن األداء غير المرضي أو ضمان الجودة.
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AR مطحنة قهوة كهربائية
دليل المستخدم

يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى لو كنِت معتادة بالفعل   ■
قبل ذلك على استخدام أنواع مماثلة من األجهزة. ال تستخدمي الجهاز إال وفقًا للطريقة 
يمكن  بحيث  آمن  مكان  في  المستخدم  بدليل  احتفظي  المستخدم.  دليل  في  الموضحة 

استرجاعه بسهولة للرجوع إليه في المستقبل. 
وبيان  االستالم  وإيصال  التغليف  ومواد  األصلية  الكرتونية  بالعبوة  باالحتفاظ  نوصي   ■
مسؤولية الموزع أو بطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو األداء 
للشركة  األصلية  الكرتونة  في  الجهاز  بتعبئة  نوصي  النقل،  حالة  في  المرضي.  غير 

المصنعة.

وصف الجهاز
ةوهقلا بوبح سوداق ءاطغ  A1

ةلازإلل لباقلا ةنحطملا نم يولعلا ءزجلا  A2
نحطلا ةنيكام  A3 

بلصلا ندعملا نم تاءوتن عم
ةوهقلا بوبح سوداق  A4 

نبلا بوبح نم مارج 180 يلاوح ةعسب
ليغشتلا فاقيإ/ليغشتلا رز  A5

سأك 12 ىلإ 2 نم ةنوحطملا ةوهقلا ةيمك مظنم  A6 
ًقفو نوحطملا نبلا ةيمك ديدحت حيتي  .سوؤكلا ددعل ا

ةنوحطملا ةوهقلا سوداق ءاطغ   A7
ةنوحطملا ةوهقلا سوداق  A8 

نوحطملا نبلا نم مارج 100 ةعسب
نحطلا ةموعن مظنم  A9 

.نحطلا ةموعنل ىوتسم 17 رايتخا حيتي
ةنوحطملا ةوهقلا عزوم  A10

لكيهلا  A11
قالزنالل داضم مئاق  A12

فيظنت ةاشرف  A13

قبل االستخدام ألول مرة
أزيلي جميع مواد العبوة والعالمات والملصقات من على الجهاز وملحقاته.   ■

امسحي منطقة قادوس حبوب البن A4 باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بلالً خفيفًا ثم   ■
امسحي ليجف تماًما.

اشطفي قادوس حبوب البن A8 والغطاء A1 و A7 بماء دافئ مع إضافة كمية صغيرة   ■
من منظفات المطبخ المحايدة. ثم اشطفي هذه األجزاء تحت مياه جارية نظيفة، ثم جففيها 

بعناية، وضعيها في مكانها. 

مالحظة:
كما يمكن غسل قادوس البن المطحون A8 والغطاء A1 و A7 في الرف العلوي 

لغسالة الصحون.

ال تغسلي الجهاز بالماء الجاري أبًدا وال تغمريها في الماء أو أي سائل آخر.  ■

تشغيل الجهاز
 A4 القادوس  من   A1 الغطاء  بإزالة  قومي  الكهرباء.  مقبس  من  مفصول  من  تأكدي   ■
البن  بحبوب   A4 القادوس  املئي  غريبة.  أشياء  أي  على  يحتوي  ال  أنه  من  وتأكدي 
تتعلق  رائحتها وألسباب  فقدان  من  القهوة  لمنع حبوب   .A1 الغطاء  وأغلقي  المحمص 

بالسالمة، فال تترِك المطحنة مفتوحة.

تنبيه:
تبلغ السعة القصوى لقادوس حبوب البن A4 حوالي 180 جرام من حبوب البن. 

ال تملئيه لما بعد عالمة الحد األقصى.
الذوبان  أبًدا بحبوب قهوة مطحونة أو سريعة   A4 البن ال تملئي قادوس حبوب 
أو مخفوقة أو غير ذلك من حبوب القهوة المعدلة خصيًصا، أو حبوب الكاكاو أو 

غيرها من األشياء. وإال، قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز.

أغلقي القادوس A8 باستخدام الغطاء A7 وأدخليه في هيكل الجهاز A11 بحيث يالئمها   ■
بشكل صحيح. وألسباب تتعلق بالسالمة، لن يكون من الممكن تشغيل الجهاز إال إذا تم 

تركيب القادوس A8 في مكانه بشكل صحيح.
ابسطي كبل الطاقة بالكامل ووصليه بمقبس الكهرباء. استخدمي المنظم A6 لتحديد الكمية   ■
التي سيتم تخميرها. استخدم  القهوة  أكواب  بناًء على عدد  المطحون  البن  المطلوبة من 
المنظم A9 لتحديد نعمة الطحن المطلوبة. يوصى حالل االستخدام األول الضبط على 
النحو  الطحن على  المتوسطة. بعد مزيد من االستخدام، اضبطي نعومة  الطحن  نعومة 
المطلوب. يضبط لف المنظم A9 باتجاه عقارب الساعة الطحن على الوضع الخشن، ولفه 

في االتجاه المعاكس يضبط الطحن على الوضع األنعم. 

■  قومي بتشغيل الجهاز عن طريق الضغط على الزر A5 . عندما يتم طحن كمية البن 
المحددة، فسوف يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. إذا كنت ترغبين في إيقاف هذا الوضع 

بعد فترة وجيزة، فاضغطي على الزر A5 مرة أخرى. 
في حالة انحشار حبوب البن داخل ماكينة الطحن A3، قومي بتشغيل المطحنة بالضغط   ■
على الزر A5 وقومي بضبط المنظم A9 أثناء التشغيل على إعداد الطحن الخشن. يجب 

أن يزيح هذا حبوب البن المحشور.
عند االنتهاء، أخرجي القادوس A8 مع البن المطحون. قومي بإفراغ القادوس حتى تتمكن   ■

من إعداد دفعة أخرى من البن المطحون بنفس الطريقة.
لمنع زيادة درجة حرارة الجهاز، اتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق بعد دقيقتين من التشغيل.  ■

عند االنتهاء من استخدام الجهاز، قومي بفصل الجهاز من مقبس الكهرباء وتنظيفه وفقًا   ■
للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

توصيات شراء القهوة وتخزينها
لتقليل وقت التخزين، قومي بشراء حبوب البن في عبوات أصغر.  ■

استخدمي حبوب بن محمص طازج مدون عليه تاريخ التحميص واستهلكيها في غضون   ■
3 أسابيع من تاريخ التحميص. 

قومي بتخزين حبوب القهوة في مكان بارد ومظلم وجاف، مثاليًا في وعاء محكمة الغلق.  ■
نوصي بطحن حبوب البن مباشرة قبل تخمير مشروب القهوة. تفقد القهوة التي يتم طحنها   ■

مقدًما نكهتها ورائحتها.

نعومة طحن القهوة الموصي بها
يتم تزويد هذا الجهاز بمنظم 17 مستوى لتمكين تعديل نعومة الطحن حسب أساليب تخمير   ■
إسبريسو،  نوع  من  ماكينات  في  المطحونة  القهوة  استخدام  يتم  عندما  المختلفة.  القهوة 

فحددي مستوى طحن أكثر دقة. لتخمير القهوة بيركول، حددي طحن خشنة. 
شديد،  ببطء  تدفق  القهوة  وكانت  إسبرسو،  ماكينات  في  المطحونة  القهوة  استخدام  عند   ■
ومذاقها مر للغاية، فقد يعني هذا أن حبوب البن قد تم طحنها بشكل ناعم للغاية، ومن 
تدفق  ناحية أخرى، في حالة  أكثر خشونة. من  المطحنة على وضع  الضروري ضبط 
القهوة المتخمرة بشكل سريع للغاية ويصبح طعها ماسخ، وهذا قد يعني أن حبوب القهوة 

مطحونة بشكل خشن للغاية ومن الضروري الضبط على طحن أنعم.

التنظيف والصيانة
لضمان تشغيل الجهاز بشكل صحيح، من المهم للغاية تنظيفه بانتظام. قبل التنظيف، فمن   ■
ضروري التأكد من أن الجزء الداخلي للقادوس A4 فارًغا. في حالة وجود حبوب بن 
متبقية في الداخل بعد االستخدام، فقومي بتشغيل الجهاز حتى يطحن حبوب البن المتبقية. 

من الضروري مراعاة جميع تعليمات السالمة أثناء التشغيل.
قبل بدء تنظيف الجهاز، قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله من مقبس الطاقة.   ■

قومي بتفريغ قادوس حبوب البن A8 واغسليه في ماء دافئ مع إضافة كمية صغيرة من   ■
منظفات المطبخ المحايدة. ثم قومي بعد ذلك بشطف هذه األجزاء جيًدا تحت ماء جاري 

وجففيها بعناية. وبنفس الطريقة، قومي بتنظيف الغطاء A1 و A7، إذا كان متسًخا. 
مالحظة:

كما يمكن غسل قادوس البن المطحون A8 والغطاء A1 و A7 في الرف العلوي 
لغسالة الصحون.

إلزالة الجزء العلوي من المطحنة A2، قومي بضبط المنظم A9 لتحديد ضبط طحن   ■
العلوي من المطحنة A2 باتجاه عقارب الساعة على حتى  أنعم، ثم قومي بلف الجزء 
اآلخر ثم ارفعيه. بعد إزالة الجزء العلوي من المطحنة A2، قومي بإزالة بقايا حبوب 
البن وقومي بتنظيف داخل القادوس A4 بعناية باستخدام قطعة قماش مبللة بلالً خفيفًا. 
 A2 ثم امسحي كل شيء بحيث تكون جافًا تماًما. لتنظيف الجزء العلوي من المطحنة
وشفرات المطحنة A3، استخدمي الفرشاة A13 الملحقة. بعد وضع الجزء العلوي من 
المطحنة A2 في مكانه، قومي بضبط المنظم A9 على إعداد الطحن الخشن، ثم قومي 
بإدخال الجزء العلوي من المطحنة A2 مرة أخرى في مكانه ولفه عكس اتجاه عقارب 

الساعة حتى اآلخر. 
■  لتنظيف الموزع A10 والهيكل A11 استخدمي قطعة قماش جافة أو مبللة بلالً خفيفًا. 

ثم امسحي كل شيء بحيث تجففيه تماًما وقومي تجميع الجهاز نظيفًا. 
ال تستخدمي عوامل تنظيف من األلياف السلكية الكاشطة أو مذيبات لتنظيف الجهاز.   ■

على  أخرى  سوائل  أية  أو  الماء  في  غمرهم  أو  الطاقة  سلك  أو  الجهاز  شطف  تجنبي   ■
اإلطالق

التخزين
مكارت عنمل .لافطألا لوانتم نع اًديعب فاج ناكم يف هيظفحا ،زاهجلل كمادختسا مدع دنع  		■

ًعمجم هنيزختب يموق ،زاهجلا لخاد رابغلا. ا

المواصفات الفنية
نطاق الجهد الُمقّدر.............................................................. 220–240 فولت 
.........................................................................50/60 هرتز التردد الُمقّدر 
................................................................. 110 واط  الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة
.................................................................... 88 ديسيبل )أ(  مستوى الضجيج 

إن مستوى الضجيج المسموح به لهذا الجهاز هو 88 ديسيبل )أ(، وهو يمثل المستوى أ من 
.pW 1 طاقة الصوت مقارنة بطاقة الصوت المرجعية

حقوق إجراء تغييرات على النص والمعايير الفنية محفوظة.
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تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة
يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات األصلية أنه ال يصح 
التخلص من المنتجات اإللكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. 
للتخلص من هذه األجهزة أو تجدديها أو إعادة تدويرها بشكل صحيح، يجب 
أن تسلميها إلى نقاط التجميع المحددة. أو بدالً من ذلك، يمكنك في بعض 
إلى  أجهزتك  إرجاع  األخرى  األوروبية  الدول  أو  األوروبي  االتحاد  دول 

متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعادلة.
الموارد  على  الحفاظ  في  األجهزة  لهذه  الصحيح  التخلص  يساعد  فسوف 
المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة،  السلبية  الوقاية من اآلثار  الثمينة وكذلك في  الطبيعية 
والتي يمكن أن تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. ارجعي إلى السلطات المحلية 

أو منشأة التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل.
من  النوع  لهذا  الصحيح  غير  التخلص  على  عقوبات  فرض  يتم  قد  الوطنية،  للوائح  وفقًا 

النفايات.
بالنسبة للكيانات التجارية في دول االتحاد األوروبي

إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فارجعي إلى تاجر التجزئة أو المورد 
التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة.

التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج االتحاد األوروبي
إلى  ارجعي  المنتج،  هذا  من  التخلص  أردِت  إذا  األوروبي.  االتحاد  في  ساري  الرمز  هذا 
المجلس المحلي أو تاجر التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة حول طريقة 

التخلص الصحيحة.

هذاالجهاز يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة.


