
 استفاده از آسیاب قهوه آرتیسان راهنمای

Burr grinder 0702 

 استفاده : اولین پیش از

که از دستگاه استفاده کنید ، محل موتور و سیم را با یک دستمال تمیز و مرطوب پاک کنید . مخزن قهوه  و درب  پیش از آن

طبقه ی باالی ماشین ظرف شویی نیز  لوازم درآب و صابون داغ بشویید . همچنین این ترکیب  مخزن و کاسه قهوه را با 

 . یت شست و شو  دارد قابل

 نصب آسیاب  

 

  

کاسه ی  قهوه را به سمت کف ظرف هل بدهید . 

برای قرار گرفتن کاسه بر روی کف ظرف کمی فشار 

نیاز است . مطمئن شوید که کاسه دقیقا در وسط 

 کفه قرار گرفته باشد . 

 

نباشد . مخزن  آسیاب به برق متصلمطمئن شوید که  .2

را در باالی جایگاه موتور وصل کنید آن را جهت عقربه 

 .  تا در جای خود قفل شود  های ساعت بچرخانید

 

1. 

 

 گرم است .  191. مخزن قهوه را تا سطح مورد نظر پر کنید . بیشترین ظرفیت مخزن  3

 . درب مخزن را بر روی آن قرار دهید .  4

بستن هر سیم اضافه ی دیگری مورد استفاده  می تواند جهت . بند تعبیه شده بر روی سیم برق nپریز بزنی. دو شاخه را به  5

 قرار بگیرد .

 

 : توجه

  ه در نظر گرفته شده است .این محصول فقط جهت آسیاب کردن دانه های قهو 

  



 هشدار

 دو شاخه را به پریز برق وصل کنید . 

 پریز خارج نکنید .آن را از 

 از آداپتور استفاده نکنید . 

 عدم رعایت این دستورالعمل می تواند به مرگ ، آتش سوزی و برق گرفتگی منجر شود . 

 

 نکته :

زمانیکه دستگاه روشن است  از آنجا که ممکن است دانه های نیمه آسیاب شده بین تیغه باقی بمانند،انتخاب آسیاب ریزتر

 است. روش بهتری 

  

درجه ی مورد نیازتان برای آسیاب را با چرخاندن  .6

دکمه کنترل بر روی دایره ی درجه بندی شده ، 

انتخاب کنید . جهت مطابقت درجه با شیوه ی دم 

کردن قهوه مورد نظر خود، جدول تنظیمات زیر را 

مشاهده کنید . جدول این امکان را به شما می دهد 

 خود تغییر دهید . تا تنظیمات را متناسب با سلیقه

به حالت   "O/l"جهت انجام آسیاب قهوه دکمه را از   .7

"I"  تغییر دهید . 

 

 

برگردانید ، ظرف قهوه را برداشته  و قهوه ی  "0"به حالت   "0/1"هر گاه قهوه به میزان دلخواه آسیاب شد دکمه را از  .8

 . آسیاب شده را از آن خارج کنید 

 

 

 

 



 آسیاب  ظرفیتمیانگین  جهت آسیاب تنطیمات

8 Fine ( ریز) 250 اسپرسو microns 

5 Medium ( متوسط )  750 اتوماتیک microns 

1 Coarse  ( درشت) 1250 فرانسه microns 

 


