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GEBRUIKS-EN-ONDERHOUDSHANDLEIDING 
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‘‘CE/UE’’تصريح بالمطابقة مع الترقيم األوربي   

 
 المنتج: 

 شركة صنطوس 
نهج روجي سالنغرو  140-150  

فرنسا -فول أن فوالن ) ليون(   69120  
 

كما يلي:  فةويصرح بان اآللة موجهة للسوق المهني, و موص    

 وصف: طاحونة القهوة اسبريزو أوتوماتيكية 

55رقم نوع:   
 

  مطابقة مع: 

س.ي, 42/ 2006للتوجيه األوروبي ’’آالت’’ رقم  1األحكام التنظيمية المحددة في الملحق  .  

 و مع التشريعات الوطنية المنطبقة منها. 

   األحكام التنظيمية للتوجيهات و التشريعات األوروبية التالية: .

رقم  - UE/2014/35 )توجيه جهد منخفض(     

رقم - UE/2014/30   )توجيه سيم(    

سي )توجيه روهس( /2011/65رقم  -  

سي )توجيه دييي( /2012/19رقم  -  

سي )تشريع( متعلق بالمواد و األدوات التي ستلمس المواد الغذائية. /2004/1935رقم  -  

سي )تشريع( متعلق بالمواد و األدوات التي ستلمس المواد الغذائية. /2011/10رقم  -  
 

 اآللة مطابقة مع توجيهات المعايير األوروبية المتناسقة التالية : 

 

• NF EN ISO 12100:2010 المبادئ العامة للتصميم  -: سالمة اآللة 

• NF EN 60204-1: 2018  ائية لآلالت المتطلبات العامة للُمعدات الكهرب -: سالمة اآللة 

• NF EN 1672-2: 2020 متطلبات الصحة  –المبادئ األساسية   –، آالت معالجة الطعام 

• NF EN 60335-1:2013  سالمة األسرة واألجهزة الكهربائية المماثلة 

• NF EN 60335-2-64:2004  المتطلبات المحددة آلالت المطبخ الكهربائية  64-2الجزء :

 التجارية. 
 
 

70/2220/ 01 حرر بفول ان فالن يوم  

الرئيس المدير العام الموقع :  

أرليان فوكي اسم الموقع :   

 توقيع               
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 قواعد السالمة

 
الصيانة أو في حالة التخلي عن الجهاز, من الالزم اتخاذ االحتياط البسيط التالي:  أثناء االستعمال,  

 

 اقرأ هذا الدليل التفسيري بكامله
 
 
 
 
 

 تركيب, صيانة 
 

شخص واحد يكفي لتداول الجهاز. لرفاهية االستعمال, ننصحكم وضع اآللة على طاولة أو مساحة عمل, من  
سم, يجب تكييفه حسب المستعمل( 90اجل وضع لوحة التحكم أمامكم )علو منصوح:   

 

 

 تأشيرات مضادة 
 

ثواني   20ثواني تشغيل و   10الجهاز لم يصمم للتشغيل المستمر )منطقة التشغيل القصوى:  – 1

 توقف(.  

ممنوع طحن أشياء أخرى تختلف عن حبوب قهوة المشوية  – 2  

ممنوع تشغيل اآللة بدون قهوة للطحن في وعاء الحبوب  –3  
نظفوا حبوب القهوة من كل األجسام الخارجية )حجر, إبزيم معدني...( التي قد تحدث خلل برحى  –4

 الطاحونة 

لتفادي خطر الصعق الكهربائي, ال تغطسوا القاعدة في الماء أو في أي سائل آخر.  –5  

ممنوع تنظيف بالقذف بالماء أو تحت الضغط.   –6  

أبدا القطع المتحركةال تلمسوا  –7  

أقدام اآللة   4درجات بالنسبة لمستوى السطحي.  10نوع تشغيل الجهاز على طاولة منحنية بعشرة  مم  - 8
 يجب أن تبقى مستندة على الطاولة. 

افصلوا الجهاز قبل كل تدخل عليه: تنظيف, تصليح, صيانة  –9  

  صنطوس طرف شركة  معتمدمنيجب أن يتم استبدالهمن قبلوكيل . ال تستخدمالجهاز معسلك الطاقةالتالفة–10
 أومن قبالألشخاص المؤهلين والهدف من ذلكهوتجنب المخاطر. ،  صنطوسطرف شركة   من أو مباشرة 

شركة ممنوع استعمال قطع غيار تختلف عن القطع األصلية المصادق عليها من طرف  –11

. صنطوس  

لما يكون الجهاز متوقفا. ‘‘ 0( يستلزم ان يكون على موضع ’’11زر المقطع تشغيل/توقيف ) –12  

ال تربطوا عدة آالت إلى نفس مقبض التغذية الكهربائية.  –13  

ال تستعملوا الجهاز في الخارج. –14  

ال تضعوا الجهاز قرب أو على مصدر حرارة. –15  

هذه الطاحونة جهاز مهني، موجهة خصيصا  من أجل استخدام مهني. ليست من المقرر  –16

 استعمالها في المنزل 
هذا الجهاز ليس المقصود من تصميمه أن يستخدم من طرف أشخاص )بمن فيهم االطفال( ذوي قدرات  -17

لالستخدام من طرف أشخاص بدون تجربة أو معرفة. إال في حالة   عضوية، حسية أو عقلية منخفضة، أو
ام الجهاز. تزويدهم مسبقا، من طرف شخص مسؤول باإلشراف عن سالمتهم، بمراقبة أو بتعليمات الستخد   

ر و الموجودة في آخر هذا  : من أجل تسهيل فهم الفقرات التالية, المرجو مراجعة الصو مالحظة

 الكتاب.
 

! 
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 ينبغي أن تراقب االطفال من أجل التأكد من أنها ال تلعب بالجهاز. 

 

 الربط الكهربائي 

فلتات أحادية الطور:  3التغذية الكهربائية للجهاز موفرة في   

1ف55هرتز: نوع  60/ 50فلط ~ 110-120 –  

55هرتز: نوع 50فلط ~  220-240 –  

4ف 55هرتز: نوع  50فلط ~  240- 220–  
 حماية الخط الكهربائي  : من الالزم ربط الجهاز بمأخذ التيار العادي 2 قطبين + األرض .

أمبير.  16التركيب يجب أن يكون مجهزا بفاصل تفاضلي و صهور معيار   
 أنظر الصورة )رقم ب( في آخر هذا الكتاب.  المأخذ األرضي إجباري . )صورة ب( 

 
 إنتبه : 

 

تطابق جهد التيار الكهربائي و جهد جهازكم. قيمته مبينة : قبل ربط الجهاز, تأكدوا من   

( الموجودة تحت الجهاز.16. إما على الصفيحة البيانية )   

 . إما على الصفيحة البيانية الموفرة في آخر صفحة من هذا الكتاب. 
 

(، يجب أن تغييرها من طرف وكيل معتمد صنطوس أو مباشرة من طرف  10إذا تلف كابل الطاقة ) -

 وس، من قبل األشخاص المؤهلين وذلك من أجل تجنب المخاطر. صنط 

 
 إنتبه : 

 

( الكهربائية 10قبل ربط حبل التغذية ) 0موضع  ( في 11بان القاطع انطالق/توقف ) تأكدوا  

مع مأخذ التيار.    

 )صورة أ( 

 
 

 انطالق ألول مرة 

 نظفوا بعناية القطع التي تلمس المواد الغذائية )صورة أ( 

( و اغسلوهم بمادة عادية لتنظيف األواني.3(, وعاء استرجاع الطحن )2(, وعاء الحبوب )1أزيلوا الغطاء ) -  
 
  

! 

! 
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 إعادة تأهيل المنتج بعد نهاية حياته 

 
 الجهاز يحمل عالمة الفرز االختياري المتعلق بنفايات األجهزة الكهربائية و االلكترونية. 

و يعني ذلك بأن هذا المنتج يجب أن يتحمل به جهاز جمع االختياري للنفايات مطابقة    
–الجزء الخاص باألجهزة المهنية   – دييي( ) EU/ 2012/19يمع التوجيه األوروب   

 حتى يمكن إعادة تأهيل قطع اآللة أو تفكيكها من اجل الحد من تدمير البيئة. 
 

. صنطوسمن اجل الحصول على المزيد من المعلومات, المرجو االتصال ببائعكم أو بشركة    
. صنطوس من اجل إقصاء أو إعادة تأهيل مركبات اآللة, المرجو االتصال بشركة مختصة أو بشركة   
 المنتجات االلكترونية التي لم يتم فرزها االختياري من المحتمل أن تكون خطر على البيئة. 

بئة يجب كذلك إقصائها طبقا للتنظيمات الجاري العمل بها.مواد التع  

 
 

 

55رقم  إسبريزوطاحونة القهوة    
 

صممت لحانات للمقاهي للفنادق و للمطاعم. هذه الطاحونة   55طاحونة القهوة بار إسبريزو الصموتة رقم  .

 تتالئم مع كل أجهزة القهوة إسبريزو.

الطاحونة مكونة كتلة الطحن و من قاعدة من األلومينيوم و من وعاء للحبوب بالستيكي شفاف. يحتوى على  .

 جهاز الكتروني يدمج أداة المعايرة و تعداد الكميات.

اآللة تمكن من طحن القهوة المشوية و من التوزيع الفوري عبر تعداد الكتروني.  .  

من الممكن القيام بالضبط التالية:  .  

ضبط الطحن )فلتر, دقيق, إسبريزو(  -  

غ تقريبا( )فلتر, دقيق, إسبريزو(  20إلى  5.5ضبط كمية القهوة المطحونة الموزعة )من  -  

اآللة صممت فقط للحرفيين. .  
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 استعمال الجهاز 

 

تحضير: الجهاز يمكن من التزويد األوتوماتيكي لكميات القهوة المطحونة الالزمة فوريا من اجل   

كمية(  1قهوة إسبريزو )اختاروا  1 -  

كميات( 2قهوة إسبريزو )اختاروا  2 -  

 

 وصف لوحة التحكم 

 

 لوحة التحكم مكونة: )صورة أ(

( )إعالن عن حاسب و ضبط الكميات( 19شاشة ) -  

(20قهوة" )  1مفتاح االختيار"  -  

( 21قهوة" ) 2مفتاح االختيار " -  

( 22" )-أزرار ضبط "+" و " 2مفتاح  -  

 

 اختيار الكمية 
 

أزرار دافعة مختلفة لتحقيق االختيار بضغط سهل.  2  
(20)  1قهوة ل 1إختيارمفتاح  -  

(21)  2لقهوة   2مفتاح إختيار -  

 

 ضوء يشتعل يبين لكم الكمية المختارة حسب اختياركم. 
(.  23القهوة المطحونة )لما يضع المستعمل حامل الفلتر تحت قناة خروج الكمية المختارة توزع أوتوماتيكيا 

 )صورة هاء(. 
 

 اختيار نوع  اإلعالن 
 

قهوة" يمكنكم من تغيير نوع اإلعالن.  2قهوة" أو " 1" المشتعل الضغط على مفتاح االختيار   
 

يصبح أوتوماتيكيا نشيط. الضغط على  "  1, "النوع الوقت  أو بعد تغيير قيم مقسمات  بعد الربط بالتيار:  مالحظة
الختيار الكمية ينشط نوع اإلعالن قبل توقيف الجهاز, أو تغيير مقسمات الوقت.  2المفتاحين مفتاح من   

 
 نوع 1: إعالن مجموع الكميات الموزعة 

 
العداد اإلجمالي. غير ممكن في هذا   1كمية في هذا النظام نوع  0إعالن   

 
" 99999« إلى " 00001»×××××« أي من » 1شكل اإلعالن نظام   

 
 نوع 2 : إعالن جزئي للكميات الموزعة منذ إعادة للصفر

 
 تهيئة الحاسوب 

إلى غاية وميض قيمة الحاسوب  ثواني  2طاس" و "طاس" لمدة  1ضغط مستمر على المفتاحين معا "  
. 0وميض, القيمة تصبح   3الجزئي. بعد   
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" 9999« إلى "ب0001»ب××××« أي من »ب 2شكل اإلعالن نظام   
 

 نوع 3: إعالن االختيار الحالي )العداد مختفي( 
 

: 3إعالن نظام   
طاس  1من أجل اختيار  «  __1__ »  

طاس  2من أجل اختيار  « __2__ »  

 

 انطالق 

 
 تركيب و تحضير 

 )صورة أ( 

( 4( على القاعدة )3ركبوا وعاء استرجاع الطحن )– 1  

(5( على وصلة جسد الطحن ) 2ركبوا وعاء الحبوب )– 2  

وعاء الحبوب بالقهوة المشوية و ضعوا الغطاء على خزان الحبوب.  املئوا – 3  

(6افتحوا سداد وعاء القهوة ) – 4  

 

 استعمال 
 

)إعالن لوحة التحكم   1الوضع ( عي 11اربطوا الجهاز بالتيار الكهربائي و ضعوا القاطع تشغيل/توقيف ) – 1

( للكمية اإلجمالية الموزعة( )صورة أ(. 19)  

طاس(. 2طاس أو  1( المالئم الختياركم )21أو  20اضغطوا على مفتاح االختيار ) – 2  

(.24الفلتر )-( استعينوا بقاعدة حامل23ضعوا حامل الفلتر تحت مخرج الجراع )– 3  

الفلتر. -طحن من جسد الطاحونة إلمالء حاملالرحى تطحن حبوب القهوة المشوية ثم يخرج ال– 4  

.(15الفلتر و كدسوا القهوة بواسطة الكداس )-أزيلوا حامل – 5  

 
 مالحظة: 

قهوة من جديد, انتم لستم في حاجة  1و إذا كنتم راغبون في تحضير  قد اختير مسبقاقهوة  1إذا كان مفتاح 

للحصول على الكمية   الفلتر تحت قناة خروج القهوة-قهوة, يكفيكم وضع حامل 1للضغط من جديد على المفتاح 

 المختارة. 

قهوة   2فتاح قهوة,يجب عندئذ الضغط على الم 2إذا كان المفتاح قد اختير مسبقا و إذا كنتم راغبون في تحضير 

الفلتر تحت مخرج القهوة للحصول على الكمية المختارة. -ثم وضع حامل  
 
 

 ضبط الطحن: 
 

 انتبه: 

 تغيير ضبط الطحن يرغمكم على تغيير ضبط مقسمة الوقت,

انظر الجدول المبين في الفقرة التالية:    
 

 مالحظة: 

ممنوع تشغيل الجهاز برحى متالمسة.  تالمس الرحى قد ويؤدي إلى حشو الطحن في جسد الطاحونة و بالء  

! 
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 مسبق للرحى. 

 

( مع الطحن  5) لحلزونة الضبط" للصفيحة المدرجة 0"  العالمةالجهاز مضبوط في المصنع من اجل انتظام 

تتالمس الرحى )صورة س(.  أنالدقيق بدون   

 

( 5) حوالي ضبطحلزونة الل" للصفيحة المدرجة 15"  العالمةالجهاز مضبوط في المصنع من اجل انتظام 

من نوع إسبريزو.مع الطحن   

 

( 7أصبعالفهرسة )( و باألخرى اضغطوا على 5اقبضوا بيد حلزونة الضبط )– 1  

بدورة أو دورتين    ساعة )ليس في اتجاه اليمين(شدوا حلزونة الضبط بتدويرها في اتجاه عقارب ال –2

 للحصول على طحن دقيق جدا. 

فككوا حلزونة الضبط في االتجاه المعاكس لعقارب الساعة )ليس في اتجاه اليمين( بدورة أو دورتين   –3

 للحصول على طحن غليظا. 

( لمحاصرة حلزونة الضبط.7أرخوا أصبع الفهرسة )  – 4  

اطحنوا بعض كميات القهوة للتأكد من ضبط الطحن.  – 5  

 

سوف ال   هلكن ننصحكم بمراقبة الرحى و من التأكد بأنمن الحصول على طحن دقيق جدا. و  كمتمكن اآللة

المشوية المستعملة. القهوةحبوب نواع أا حسب اختالف متالمس بينهيحدث   

 إذا حدث ذلك فسوف ينخفض التدفق كثيرا و كذلك يفسد طعم نكهة القهوة. 
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 ضبط كمية القهوة المطحونة )مقسمات الوقت(

 

( لتفادي تجمع كتل القهوة على الجوانب 23مطحونة )نظفوا بانتظام قناة مخرج القهوة ال  

و إفساد ضبط معايرة القهوة. )صورة هاء(    
 

 مهم:  

.راقبوا و افحصوا بانتظام و اضبطوا مقسمات الوقت إذا تطلب األمر لذلك نظام الطحن  

 في حالة ضبط مقسمات الوقت بعد تنظيم الطحن, بإمكانكم االستعانة بالجدول التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح الجدول: 

 

غ   7(. إذا رغبتم الحصول على كمية قهوة 5" لحلزون ضبط الطحن )6مثال: نظمتم طحنكم على "العالمة 

للحصول على قهوة إسبريزو. 090و  080فيجب عندئذ ضبط قيمة مقسمة الوقت بين   

  

 قيم للمثل لرحى جديد من صنع شركة صنطوس

قيمة مقسمة 

 الوقت
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.مستقل )صورة د(مفاتيح االختيار  2 ضبط  

 

 بصفة عامة: 

( تمكن من المصادقة على 21و   20القيمة و المفاتيح "اختيار" )" )( يستعمالن إلدخال -أزرار "+" و " 2

 قيمة مقسم الوقت.
 

ثواني ينشط نظام "ضبط مقسمات   2لمدة  (22" )-" و " +األزرار " 2ضغط في نفس الوقت على ال
 الوقت". 

 

)إشارة لضبط   بصفة وميضة   ( 20قهوة" ) 1(, المفتاح "1 " يظهر على الشاشة )قيمة مقسمة الوقت ×××1"
قهوة(  1قيمة مقسمة الوقت   

" يرفع القيمة بوحدة +الضغط حينئذ على الزر "  -  
" يهبط القيمة بوحدة-الضغط حينئذ على الزر "  -  
أزرار "اختيار" يمكن من المصادقة على القيمة المعلن عنها في الشاشة و من النفوذ   2الضغط حينئذ على  -

" تظهر حينئذ على الشاشة. 2". قيمة "2إلىضبط مقسمة الوقت "  
 

( بصفة وميضة )إشارة لضبط  21قهوة" ) 2(, المفتاح "2" يظهر على الشاشة )قيمة مقسمة الوقت ××× 2"
قهوة(  2قيمة مقسمة الوقت   

" يرفع القيمة بوحدة +الضغط حينئذ على الزر "  -  
" يهبط القيمة بوحدة-الضغط حينئذ على الزر "  -  
أزرار "اختيار" يمكن من المصادقة على القيمة المعلن عنها في الشاشة يسجلها و يعود   2الضغط حينئذ على  -

 إلى نظام التشغيل العادي للجهاز. 
 

 منطقة ضبط التأجيالت
  

499إلى  40قهوة": من  1"  1رقم   
999إلى  80قهوة": من  2"  2رقم   

 

ثابتات المصنع.  الجهاز مضبوط في المصنع. في أي وقت, بإمكانكم تهيئة   
 

 تهيئة ثابتات المصنع 
 

(( 0( على موضع )11أطفئوا الجهاز )قاطع توقيف/تشغيل ) – 1  

" ثم في نفس الوقت اربطوا اآللة بالتيار )قاطع توقيف/تشغيل -أزرار التنظيم "+" و " 2بيد, اضغطوا, على – 2

ثابتات المصنع.((. إجراء الفحص ينطلق و عند انتهائه تهيأ 1( على موضع )11)  

 

تهيئة الثابتات و يحافظ على تنظيماتكم.  ونتبطلفإنكم سأرخيتم زر من األزرار أثناء هذه الفترة, عند ذلك  إذا  
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 تنظيف 

 

 مهم:  
(. 10في كل األحوال, وقفوا اآللة و افصلوا حبل التغذية الكهربائية عن اآللة ) -  

 

بالماء تحت الضغط ممنوع التنظيف بالتدفق المائي أو   
 بواسطة فرشة, نظفوا بانتظام قناة خروج القهوة المطحونة ) 23( )صورة هاء( 

 

 صيانة 
 

 قبل كل تدخل في اآللة, من اإلجباري فصله عن القطاع الكهربائي و تفريغ مكثف انطالق المحرك. 
 

 تفريغ المكثف 
 

)صورة ي( لوالب الموجودة تحت الجهاز في وسط معدن العمق  2فككوا  -  
( من معدن العمق26اخرجوا كتلة المركبات الكهربائية ) -  
(, ظهور قوس 14المكثف ) ت االتصاال 2, المسوا قبضة عازلةبواسطة مفتاح البراغي ذو  -  

 كهربائي يبرهن تفريغ المكثف. 
 

 قطع الغيار 
 

 هذه اآللة ال تتطلب أية صيانة خاصة, الدحرجات مشحمة طوال الحياة. 
إذا تطلب األمر التدخل لتغيير القطع البالية كمثل رحى الطحن  و المركبات الكهربائية و غيرها, راجعوا الئحة  

ة للمركبات في آخر هذا الدليل(. المركبات )انظروا الصورة المفتوح   

نظر الصور في آخر هذا الكتاب( يجب تحديد بدقة : )ا أثناء شراء أية قطعة غيار    
 . النوع 

 . عدد سلسلة الجهاز 
 . الخاصيات الكهربائية 

 المبينة تحت الجهاز. 

 
 تغيير رحى الطاحونة 

 
( في نفس الوقت.  9) الرحى  2ما غيروا ئدامهم:   

صنطوس  رحىاستعملوا   
   مجموعة رحى جهازك إشارة لطلب جهازال خصائص جدول يرجى الرجوع إلى

 
( )الرحى المتحركة( أو على حلزونة  8رحى يشتبهان و من الممكن تركيبهن إما على الطبق المتحرك ) 2

()الرحى الثابتة()صورة ف( 5الضبط )  
 

()صورة غ( 6سداد الحبوب )  أغلقوا –  1  

دوروا الجهاز إلى غاية مرور كل الحبوب الموجودة في جسد الطحن. – 2  

(. 10اآللة و افصلوا حبل التغذية الكهربائية عن القطاع ) وقفوا – 3  
(2أزيلوا وعاء الحبوب )  –  4  

! 

! 

! 

! 
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في اتجاه عقارب   فككوا حلزونة الضبط بتدويرها باألخرىو  ( 7الفهرسة ) أصبععلى بيد, اضغطوا   – 5

  الساعة )سور ياء(
 

 انتبهوا : 

 

إفسادالتلولب المصنوع من مادة  , تداولوا بحذر هذه القطعة من اجل تفادي بعد الفك الكامل لحلزونة الضبط

 الشبهان. 

 

لوالب تثبيت الرحى  لوالب كل رحى )صورة ج(. لحصار دوران الطبق الحامل لرحى أثناء فك أو شد  3فكوا  –6

 المتحرك ضعوا مفتاح البراغي, غير مضر, بين جسد الطحن و بين أجنحة الطبق. 
 

نتبهوا:ا  
للقوة التوازنية -ال تدخلوا مفتاح البراغي في فوهة قناة مخرج القهوة. وإال فإنكم ستفسدون اللسان المضاد   

 و مع ذلك ستفسدون التشغيل الجيد لآللة. 
 

نظفوا جسد الطاحونة بكامله و خاصة حامالت الرحى. –7  

ضعوا كل رحى على قاعدتها و تأكدوا من عدم وجود غبار القهوة بين الرحى و قاعدتها. –8  
 

 انتبهوا: 
 أي غبار مهما كان صغره إذا وجد تحت الرحى من الممكن أن يفسد التشغيل الجيد  

 لآللة. ننصحكم تنظيف جسد الطحن بواسطة الهواء المضغوط أو بفضل فرشاة جافة. 
 

 انتبهوا: 
( من اجل تفادي إفساد هندسة  8( للطبق الحامل للرحى )17ال تفكوا محور التثبيت )

 المجموع ) صورة ك( 
 

(  5( و باألخرى, ضعوا حلزونة ضبط الطحن )7الرحى, بيد, اضغطوا على أصبع الفهرسة ) 2بعد تغيير –9

( على جسد الطاحونة  5على جسد الطاحونة بعناية من اجل تفادي إفساد التلولب. ال تضغطوا , ضعوا الحلزونة )

بالفك بعناية و برفق للحس بالتقاء الشبكتين, بدون قوة. بعد ذلك أتممواالشد  إلى غاية تالمس 2 الرحى )صورة  

 ل(.

( بعشرة درجات لتحرير الرحى المتالمسة 5)حلزون الضبط فكوا   – 10  

اربطوا الجهاز ثم شغلوه بدون قهوة   – 11  

الرحى تتالمس   2اضغطوا على أصبع الفهرسة بيد, و باألخرى, شدوا "حلزون الضبط" )( إلى غاية   – 12

)صوت خفيف( قليال   
توقيف الجهاز  –13  

( )صورة م( 7" بواسطة أصبع الفهرسة )0اضبطوها على " ( و12الصفيحة المدرجة ) تثبيت فكوا لوالب  – 14  

درجات. 10إلى  5( من بين 5فكوا "حلزونة الضبط" )– 15  

"(ضبط الطحنبالقهوة اضبطوا الطحن )راجعوا فقرة "– 16  

ضبط  كمية اضبطوا تنظيم مقسمات الوقت إذا كانت الرحى الجديدة قد غيرت تدفق الجهاز )راجعوا فقرة " – 17

"( القهوة المطحونة   
 

 

 

 

! 

! 
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 مساعدة عند التصليح 
 

 تأكدوا بدقة من سبب توقف اآللة 
( )افصلوا مقبض حبل القطاع( 10في كل الحاالت: إذا دام المشكل, افصلوا الجهاز عن قطاع التيار الكهربائي ) 

 و اطلبوا تدخل شخص مؤهل من خدمة الصيانة أو اتصلوا ببائع موافق عليه من طرف شركة صنطوس.
 

( وعاء الحبوب قبل إزالة الوعاء.6إذا تطلب األمر لذلك, ال تنسوا إغالق سدادة )      
 

 اآللة ال تنطلق 
 

". في الحالة  1القاطع في الوضعية رقم " ( يشتعل لما يكون 11تأكدوا من أن ضوء القاطع انطالق/توقف ) -
النقط التالية, ثم غيروا القاطع.  2المعاكسة, افحصوا   

اآللة الجهاز )راجعوا فقرة "ن الحامي أألمبيري لم يكن السبب في انطالقه تفوق في الحمولة تأكدوا من أ  -

"( تتوقف بسبب تفوق في حمولة المحرك  

( 10راقبوا: التغذية الكهربائية, و حالة حبل التيار ) -  
  المعاكسة, غيروا الجزء "تحكم"( يشتعل )يعطي العدد الشامل للكميات(. في الحالة 19تأكدوا من أن اإلعالن ) -

 للمركب االلكتروني. 
راقبوا بأن واحد من بين مفتاحين االختيار مشتعل )اضغطوا على مفتاح(  -  
( ليست متالمسة و بذلك تمنع المحرك من االنطالق. 9راقبوا بان الرحى ) -  
تأكدوا من عدم وجود أجسام خارجية محاصرة بين الرحى  -  
قاعدة كتلة ( في مستوى 11في مستوى القاطع )الت )اا حالة الخيوط الكهربائية و االتصافحصوداخل الجهاز:  -

  (19لتحكم ) مستوى لوحة ا  في ( )صورة ن()نفوذ إلى المركبات الكهربائية بدون تفكيك الجهاز( 26المركبات )
(. 25الفلتر ) -في مستوى ميكروروبتور حامل  

المركبات الكهربائية و غيروهم الواحدة بعد األخرى. افحصوا  -  
 

 اآللة ال تنطلق بسبب تسخين المحرك
 )الغطاء المعدني سخون في مستوى المحرك( 

 
( فلت220نوع  ) 

المحرك. يتوقف ,  فرط التسخين الحرارة. في حالة  من  لوقايتهجهاز مدمج  المحرك يحميه    
(. 2الحبوب )تأكدوا من وجود حبوب القهوة في وعاء  -  
, افصلوا مأخذ التيار. 0( في الوضعية 11اضغطوا على قاطع االنطالق/التوقف ) -  
( في  11(, ثم اضغطوا على قاطع االنطالق/التوقف )دقيقة 45إلى  20من بين  انتظروا تبريد المحرك ) -

1الوضعية   
 

 اآللة ال تنطلق بسبب تفوق الحمولة 
 

قد تؤدي إلى تفوق في الحمولة. , متالمسة, طحن دقيقة جسم خارجي بين الرحى, الرحى    
 

الجهد قد ينشط أو يوقف تشغيل  -في هذه الشروط, إما جهاز الوقاية من الحرارة, إما الجهاز الوقاية من تفوق
 اآللة. 
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 في حالة تسخين اآللة, راجعوا فقرة "الجهاز يتوقف بسبب تسخين المحرك". 
 في الحالة المعاكسة: 

( 10افصلوا اآللة عن التيار الكهربائي بفصل مأخذ حبل القطاع ) -  
0( في الوضع 11اضغطوا على قاطع االنطالق/التشغيل ) -  
إذا لم   ( من اجل إعادة تسليح جهاز الوقاية ضد تفوق الجهد.13تحت اآللة )صورة و(, اضغطوا على الزر ) -

اآللة قبل تجديد العملية. تبريد يبقى الزر في وضعية "مسلح", انتظروا    
 

(( و اطلبوا تدخل شخص 10إذا استمرت المشكلة, افصلوا اآللة عن التيار الكهربائي )بفصل مأخذ حبل القطاع ) 
. صنطوس من خدمة الصيانة أو اتصلوا ببائع موافق عليه من شركة   

 
 كمية القهوة المطحونة ليست منتظمة 

غ حد أدنى من الحبوب في القادوس.   400ب. ننصحكم كمية راقبوا وجود حبوب القهوة في وعاء الحبو -  
(. )صورة هاء(. 23نظفوا قناة مخرج القهوة المطحونة )  -  
 

 الجهاز يدور بدون إمالء حامل-الفلتر 
راقبوا وجود حبوب القهوة في وعاء الحبوب  -  
تبقى في وضعية مفتوحة. (  6تأكدوا من أن سداد وعاء الحبوب ) -  
تنظيم طحن غليظ حاولوا  -  
( 9غيروا الرحى ) -  
 

 القهوة إسبريزو وزنها ينخفض تدريجيا 
راقبوا و اضبطوا تنظيم الطحن ثم  -  
راقبوا و اضبطوا تنظيم مقسمات الوقت. )قيمة مقسمة الوقت ترتفع حسب بالء الرحى. لما ترتفع القيم بصفة   -

(( 9مفرطة, غيروا عندئذ الرحى )  
 
 

 الجهاز ال يشتغل بعد تغيير ضبط مقسمات الوقت 
من اجل سالمتكم, المحرك يتوقف أثناء فترة تنظيم مقسمات الوقت. لتفادي كل انطالق مفاجئ للمحرك بعد   -

(. 21أو  20مفتاح ) 2هذه الفترة, من اإلجباري على المستعمل تنشيط يدويا الجهاز باختيار   
(. 21أو  20مفتاح ) 2اختاروا واحد من بين  -  
 

 الجهاز ال يشتغل بعد انقطاع التيار الكهربائي 
من اجل سالمتكم, المحرك يتوقف أثناء فترة تنظيم مقسمات الوقت. لتفادي كل انطالق مفاجئ للمحرك بعد   -

(. 21أو  20مفتاح ) 2هذه الفترة, من اإلجباري على المستعمل تنشيط يدويا الجهاز باختيار   
(. 21أو  20مفتاح ) 2اختاروا واحد من بين  -  
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 الخاصيات التقنية للجهاز

 
 

 الخاصيات التقنية 
 

55نوع   
 

 
 

4ف  55 55 1ف  55   

 جهد التغذية
 

 (فلت ).
 

220-240  2200240 110-120  
 ترجج 

 
 (هرتز)

 
50 60 50/60  

جهد    محرك:
 

 
 

1150 1150 800 

 

 

800 

 

 قوة مستهلكة 
 

 (وات )
 

   
هةتز   50إلى  2850من  /إلى 3400هرتزمن  60 (دورة/دقيقة) سرعة   

     سعة وعاء الحبوب 
سانتوس  الرحى  قطر 

 

 قطر الرحى 

 63.5 63.5 (مم)

 
63.5 

ب  0001  تدفق متوسط    0001 00001 
1تنظيم التأجيل رقم   (كغ) 

 
2.2 

2تنظيم التأجيل رقم   25 (كغ/ساعة ) 
  تنظيم الكميات )تقريبا( 

 

 (غ)
 

499إلى  40  

999إلى  80  

20إلى  5.5من   
الجهاز لم يصمم 

 للتشغيل المستمر 
 ثواني تشغيل  20ثواني توقف  10 

 علو  : أبعاد 
 

 (مم)
 

405  
198 
397 
14 
16 
63 
 

 عرض   
 

 (مم)
 عمق    

 
 (مم)

 وزن صافي    : وزن  
 

 (كغ)
وزن     

 إجمالي
 

 (كغ)
 (2) : ضجيج 

 
 (دسيبال)

 
الخاصيات الكهربائية لجهازكم مكتوبة على الصفيحة البيانية.هذه األرقام معطية على سبيل المثل.  (1)  

. 31201م  من محوره طبقا للمعيار ين1مستوى الضجيج تم قياسه في ضغط صوتي جهاز محمل على بعد  (2)  
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 مخطط كهربائي  110- 120فلت  50/ 60  هرتز و  220-   240فلت  50/ 60  هرتز 
 

  

 اسود

 

~ 

 احمر
 محرك

 ازرق

 ابيض ابيض

 ابيض

 اسود

 مكثف

 اخضر/اصفر

 اسود

 ابيض

 اسود

ميكروروبتور 
وجود حامل 

 الفلتر

 لوحة التحكم
 جزء التحكم

 حزمة

 بطاقة

 الكترونية

 جزء

 جهد

2 

4 

5 

1 
 توقف/انطالق

 بب

 با

جهاز الوقاية 
 أمبيرومتري

 

 ابيض

 احمر

 ازرق

 برتقالي

 برتقالي

 بنفسجي

 بنفسجي

 بني

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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 لوحة العناصر المكونة للجهاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف  مرجع 

 غطاء وعاء الحبوب  1
 وعاء الحبوب  2
 استرجاع الطحن  3
 قاعدة 4
 جسم الطحن  5
 سداد وعاء الحبوب  6
 أصبع الفهرسة  7
 طبق حامل الرحى  8
 رحى الطحن  9
 مأخذ حبل التغذية  10
 قاطع التوقف/االنطالق  11
 طبق مدرجة  12
 جهاز الوقاية من تفوق الجهد  13
 مكثف  14
 مكدس القهوة المطحونة  15
 صفيحة بيانية  16
 حلزونة محور المحرك  17
 لوحة التحكم  18
 إعالن ضوئي  19
قهوة  1مفتاح اختيار  20  
قهوة  2 مفتاح إختيار 21  
 أزرار التنظيم  22
 قناة مخرج القهوة المطحونة  23
الفلتر -قاعدة حاملة 24  
الفلتر -ميكروروبتور حامل 25  
 كتلة مركبات الكهربائية  26
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5 

7 

س صورة  

 

16 

26 

14 

13 

ي صورة  

 

9 

9 
ف صورة  

 

6 
غ  صورة  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

11 

19 

15 

21 

أ صورة  

20 

22 

24 

25 

 

ب صورة 10  

 

ه صورة  23 

د  صورة  

21 

22 

19 

20 

د صورة  
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7 

ي صورة 5  

 رحى متحركة رحى ثابتة  

ج صورة  

 

17 

8 

ك صورة  

 

7 
5 

ل صورة  

 

7 

5 

12 

م صورة  

26 

ن صورة  

 

13 

و صورة  

! 
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 شهادة الضمانة 

 

 ضمانة 

.س.يو حاملة لهذا التأشير س.ي. كل أجهزتنا مطابقة للترقيم األوروبي   1995- 01-01مند تاريخ   

من تاريخ اإلنتاج المكتوب على الصفيحة البيانية. فيما يخص قطع   ابتدءا أشهر 24هذا الجهاز مضمون لمدة 

سنوات بعد تاريخ اإلنتاج.  5المحركات الغير متزامنة )مركبة من روطو و من سطاطور( فهي مضمونة لمدة   

الضمانة محدودة بإحكام إلى التغيير المجاني لكل قطعة غيار أصلية, لما نعترف بأنها معيبة بسب خلل أو عيب 

ي التركيب و معروفة بأنها تنتمي إلى الجهاز المضمون. ف  

الضمانة ال تطبق على عطب كان السبب فيه تركيب أو استعمال غير مطابق مع التأشيرات التي تصطحب كل 

أو في حالة نقص واضح في الصيانة أو عدم احترام القواعد االبتدائية للسالمة    –كتاب االستعمال  -جهاز  

 الكهربائية. 

  النطبق الضمانة في حالة االرتداء الطبيعي.

طعة غيار جديدة إال بعد تسلم القطعة المعيبة من طرف مشغلنا بواسطة رسالة مسددة, مصطحبة ال يمكن بعث ق

و التي يظهر عليها عدد تسلسل الجهاز.  بنسخة من شهادة المطابقة  

. و على نسخة مطابقة لألصل تشمل على )رقم التسلسل, تاريخ  س.يمطابقة بصفيحة بيانية كل جهاز موفر 

كهربائية...(.اإلنتاج, الخاصيات ال  

, كل جهاز تحت  بعد االتفاق السابق مع شركتنافي حالة عطب خطير قد ال يمكن إصالحه سوى في مشغلنا, و 

 الضمانة من الممكن إرساله من طرف الزبون بواسطة رسالة مسددة. 

 في حالة إصالح غير مضمون, تبقى تكاليف اإلرسال ذهاب/إياب على عاتق الشركة الموزعة للجهاز. 

ثمن قطع الغيار و سعر حسب الساعة   –ع الغيار و تكليف العمال يسدد حسب األثمان الجاري العمل بها قط

كل إصالح ال يتم إال بعد قبول المقايسة من طرف الزبون.  –لأليادي العاملة   

يتعلق    فيما صنطوس الضمانة غير مقبولة لما تكون طاحنات القهوة الغير مزودة  بقطع الغيار األصلية من شركة

مكتوبة في دليل   اسبريزوبمركبات الطحن. شروط الضمانة, اإلصالح, التغليف من جديد لطاحنات القهوة 

خاص. الضمانة ال تشتمل على التعويضات الجنائية و اإلصالحات المباشرة أو غير المباشرة التي قد تسببت  

عدم الربح للتاجر المستعمل بسبب عدم  الطاحنات في حدوثها. و كذلك لما تتسبب الطاحنات في الضياع أو في

محدودة إلى ثمن بيع المنتج المزود و ربما إصالح   صنطوس شركة  ةالمطابقة أو الخلل في منتجاته. مسؤولي

 المنتجات المفسدة.

, صنطوس عليه, سوى في حالة اتفاق معاكس من شركة  م في حالة ظهور خلل أثناء فترة الضمانة, الموزع يستلز 

 صنطوسونه, بالتوقف التام عن استعمال المنتج المفسد. االستمرار في استعمال منتج فاسد فشركة بان يأمر زب 

 ليس مسئولة عن ما قد يحدث من هذا االستمرار في االستعمال. 
 
 

 الصفيحة البيانية للجهاز 
 

 عينة 
 

 لكل الوثائق الغير مزودة مع اآللة.
 

فاكسات, تحميل عبر االنترنت مطبوعات,  


