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معلومات عامة 1

التعليمات الأساسية للسالمة 111

. لي ي والم�فف
كة 1Fiorenzato M.C1 S.r.l وتم تصميمها لالستخدام المه�ف تُعد مطحنة القهوة  من إنتاج �ش

السالمة  احتياطات  واتباع  فهم  المستخدم  عىل  يجب  المحتملة،  صابات  والإ الكهربائية  والصدمات  الحوادث  مخاطر  لتقليل  هام!  تنبيه 
الأساسية المدرجة أدناه1

ي هذا الدليل.
اقرأ وافهم جميع تعليمات االستخدام والتحذيرات �ف

، وأي استخدام آخر يُعت�ب غ�ي مالئم. ف ي هذا الدليل. تم تصميم المطحنة لطحن حبوب ال�ب
ي االستخدام المنشود منها الموضح �ف

استخدم الماكينة فقط �ف

: ، تأكد من أن نظام إمداد الطاقة لديك مزود بما يىلي ي
قبل توصيل الماكينة بالتيار الكهربا�أ

- دائرة تأريض فّعالة؛

- موصالت ذات قسم كاٍف لتلبية قوة االمتصاص؛

- مفتاح تفاضىلي فّعال.

، قم بفحصها بواسطة  ف ي حالة الشك أو عدم اليق�ي
مداد بالطاقة، و�ف بعد ذلك، تأكد من أن البيانات الموجودة عىل لوحة الجهاز تتوافق مع تلك الخاصة بشبكة االإ

. ف ف مؤهل�ي موظف�ي

ال يُنصح باستخدام أسالك التمديد والمحوالت والمقابس المتعددة.

ال تضع الجهاز أو تستخدمه بالقرب من االأحواض أو نواف�ي المياه.

ال تلمس قابس الطاقة و/أو الجهاز ويداك مبللتان.

ي الماء.
ال تغمر الجهاز �ف

ال تغسل الجهاز بالماء الجاري.

ال تقم بأي عمليات تنظيف أثناء تشغيل الجهاز. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة القابس من مقبس الطاقة قبل التنظيف.

ورة. ي حالة الرصف
تأكد من سهولة الوصول إل مأخذ الطاقة للسماح بفصل �يع ومريح �ف

ع سلك التغذية الكهربائية مطلًقا لفصل القابس.  ف ال ت�ف

ي ُمتخصص.
ي حالة تعرّض القابس أو كابل توصيل التيار إل التلف، فإنه يجب استبدالهما فقط من ِقبل ف�ف

�ف

ي التشغيل. 
ال تحاول إصالح و/أو معالجة أي أعطال أو مشاكل �ف

كة الُمصّنعة أو الوكيل المعتمد أو  ي التشغيل، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافصل القابس واتصل بخدمة المساعدة الفنية لل�ش
ي حالة حدوث أعطال أو مشاكل �ف

�ف
ي المتخصص.

الف�ف

ال تدع كابل الطاقة يتدل من سطح دعم الجهاز )فقد يتم سحبه عن طريق الخطأ، مما يُعرض ثباته للخطر(.

احتفظ بسلك الطاقة بعيًدا عن مصادر الحرارة )الموقد، اللهب المكشوف، إلخ(.

ي متناول االأطفال أو االأشخاص غ�ي االأكفاء.
ضع الجهاز بعيًدا عن حافة سطح الدعم وتأكد من أنه ليس �ف

ين، إلخ( بعيًدا عن متناول االأطفال واالأشخاص غ�ي االأكفاء. احتفظ بتغليف الجهاز )أكياس، بوليس�ت

ي تم إزالتها أو التالعب أو العبث بها.
ال تقم بتشغيل الجهاز بأجهزة السالمة ال�ت

اف مبا�ش من مستخدم مسؤول. ال تسمح لالأطفال أو االأشخاص ذوي القدرات النفسية أو الجسدية المحدودة باستخدام الجهاز إال تحت إ�ش

ي القادوس، تأكد دائًما من عدم وجود أجسام غريبة بالداخل.
قبل وضع القهوة �ف

أثناء عمليات التنظيف، يُرجى توخي الحذر من شفرات الطحن الحادة: خطر قطع وكشط االأصابع.
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يُعد هذا الدليل، مثل إعالن المطابقة الخاص بالمفوضية االأوروبية، جزًءا ال يتجزأ من مطحنة القهوة الخاصة بك، وبالتالي يجب معالجته وتخزينه بعناية، وإتاحته لجميع 
ي حالة نقلها أو إعادة بيعها الأطراف ثالثة. 

ف ويتبع الماكينة �ف المستخدم�ي

كة الُمصّنعة تش�ي إىل كود الدليل الموضح عىل الغالف الخلفي1 ي حالة فقد و/أو تلف هذا الدليل، من الممكن طلب نسخة من ال�ش
�ف

ف االآخرين باستخدام المطحنة، تأكد من أنهم قد قرأوا وفهموا محتويات هذا الدليل. قبل السماح للمستخدم�ي

ر  ي إلحاق الرصف
، إذا تم اتباعها بشكل صحيح، تتيح لك العمل بأمان دون التسبب �ف ي

رشادات واالإجراءات الخاصة باالستخدام وال�ت يحتوي دليل التعليمات عىل جميع االإ
بك أو بالماكينة.

ي هذا الدليل بعناية1
يجب عىل مستخدم المطحنة اتباع جميع التحذيرات المحددة الواردة �ف

معلومات عامة عن الدليل وحالت الرجوع إليه 112

11Fiorenzato M.C1 S.r.l كة كيب والستخدام الأول لمطحنة القهوة الخاصة ب�ش اقرأ دليل التعليمات هذا بعناية قبل ال�ت

القهوة  مطحنة  واستخدام  كيب  ل�ت ي 
النها�أ للمستخدم  المفيدة  المعلومات  جميع  ويوفر   CE/42/2006 التوجيه  الأحكام  وفًقا  هذا  التعليمات  دليل  وضع  تم 

11Fiorenzato M.C1 S.r.l كة ي تنتجها �ش
 ال�ت

ي حالة جيدة للرجوع إليه مستقباًل.
يجب قراءة محتوى هذا الدليل وفهمه بالكامل قبل تركيب واستخدام مطحنة القهوة، ويجب االحتفاظ به �ف

ي 
كة فيورنزاتو إم سي ذات المسؤولية المحدودة وتعكس حالة الماكينة وقت طرحها �ف ي هذه الدليل هي ملك ل�ش

الصور والبيانات والنصوص واالأوصاف الواردة �ف
السوق.

ات عىل المطحنة والدليل  ي إجراء تغي�ي
كة 1Fiorenzato M.C1 S.r.l  دائًما عن حلول جديدة لتحس�يف منتجاتها، وبالتاىلي تحتفظ بالحق �ف تبحث �ش

ي تم بيعها بالفعل غ�ي مناسبة و/أو قديمة1 
الخاص بها بمرور الوقت دون اعتبار أن المنتجات ال�ت

انتباه المستخدم إل المحتويات ذات االأهمية  ي تلفت 
يحتوي هذا الدليل عىل فهرس عام يُسهل تحديد الموضوع محل االهتمام وسلسلة من رموز المعلومات ال�ت

الخاصة من أجل سالمته واالستخدام الصحيح للمطحنة.

ي الدليل 113
الرموز المستخدمة �ف

ة بهذا الرمز. ف تحذير - انتبه! يُش�ي إل تحذير أو مالحظة مهمة تتعلق بوظائف محددة و/أو معلومات مفيدة للمستخدم. انتبه إل الفقرات المم�ي

ي تلف الجهاز و/أو ينطوي 
ف بهذا الرمز إل أن عدم مراعاة التعليمات الواردة قد يتسبب �ف خطر عام - انتبه! عالمة تحذير عام. يُش�ي النص المم�ي

عىل مخاطر إصابة المستخدم.

ف بهذا الرمز إل احتمالية التعرض للصعق بالكهرباء. انتبه للتعليمات الواردة. الجهاز متصل بمصدر الطاقة - انتبه! يُش�ي النص المم�ي

متخصص  ي 
ف�ف بواسطة  يتم  أن  يجب  الموصوف  االإجراء  أن  إل  الرمز  بهذا  ف  المم�ي النص  يُش�ي  المعتمدين!  ف  للفني�ي بها  مرخص  العملية 

)المساعدة الفنية(. 
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كة الُمصًنعة 114 تفاصيل التصال بال�ش

: إذا كان لديك أية استفسارات يُمكنك االتصال بـ 1Fiorenzato M.C1 S.r.l عىل العنوان التالي

كة فيورنزاتو إم سي ذات المسؤولية المحدودة �ش

18 شارع ريفال - سانتا ماريا دي ساال )فينيتو( - إيطاليا

هاتف 628716 39/049+ - فاكس 8956200 39/049+

info@fiorenzato.it - www.fiorenzato.it

تعليمات عند طلب أي تدخالت 115

ى منه الجهاز. لمزيد من المعلومات أو التوضيحات المتعلقة باستخدام و/أو  ورة االتصال بالتاجر الذي اش�ت لتلقي المساعدة الفنية عىل الجهاز، يجب عىل المستخدم بالرصف
ي الفقرة 1.4.

ية استفسارات، ويُمكن االتصال بها عىل العناوين المشار إليها �ف
أ

كة 1Fiorenzato M.C1 S.r.l متاحة ال صيانة المطحنة، فإن �ش

الضمان 116

يبية، صادرة عن الوكيل  غراض الرصف
أ

اء، مثبًتا بوثيقة صالحة لال كة الُمصنعة عىل منتجاتها ضمانًا لمدة 12 شهًرا بدًءا من تاريخ ال�ش 1Fiorenzato M.C1 S.r.lتُطبق ال�ش
المعتمد.

ي االأصل بسبب عيوب التصنيع. 
ي قد تكون معيبة �ف

ي لالأجزاء و/أو المكونات ال�ت
كة الُمصّنعة باالإصالح أو االستبدال المجا�ف ة الضمان، تتعهد ال�ش خالل ف�ت

ي الحاالت التالية:
يُعت�ب الضمان الذي يغطي المنتج الغًيا �ف

ي هذا الدليل.	 
رشادات الواردة �ف لم يتم مراعاة التحذيرات/االإ

لم يتم تنفيذ عمليات الصيانة الدورية وتنظيف الماكينة من ِقبل مستخدم متخصص عىل النحو الواجب بشأن طرق التنفيذ الصحيحة.	 

كة الُمصّنعة.	  ف أو غ�ي ُمرصح لهم من ِقبل ال�ش ف غ�ي مؤهل�ي تم إسناد أي إصالحات إل موظف�ي

ي هذا الدليل.	 
تم استخدام المنتج الأغراض أخرى غ�ي تلك المحددة �ف

تم إجراء أي عمليات استبدال باستخدام قطع غيار غ�ي أصلية )يُرجى العلم أن االستبدال بقطع غيار غ�ي أصلية، باالإضافة إل إلغاء الضمان، يبطل أيًضا »إعالن 	 
المطابقة« المصاحب للجهاز.

كيب و/أو االستخدام الذي ال يتوافق مع أحكام هذا الدليل، وسوء الصيانة )التنظيف(، 	  همال وال�ت ي تلحق بالجهاز بسبب: االإ
ار ال�ت يُعت�ب الضمان الغًيا نتيجة االأ�ف

ق والظواهر الجوية، وإمدادات الطاقة غ�ي الصحيحة، والجهد الزائد والتيارات الزائدة.  ار الناجمة عن ال�ب واالأ�ف

التوجيهات المعمول بها 117

ساسية للتوجيهات المجتمعية التالية:
أ

كة 1Fiorenzato M.C1 S.r.l وفًقا للمتطلبات اال ي تنتجها �ش
تم تصنيع وتصميم جميع مطاحن القهوة ال�ت

EC/42/2006 ]التوجيه بشأن الماكينة[. 	

UE/35/2014 ]التوجيه بشأن الجهد المنخفض[. 	

	 .] UE/30/2014 ]التوجيه بشأن التوافق الكهرومغناطيسي

	 .]»RoHS« توجيه الحد من المواد الخطرة[ UE/65/2011

UE/863/2015 ]توجيه »RoHS« الُمعّدل[. 	

	 .]»RAEE« ونية لك�ت UE/19/2012 ]التوجيه بشأن نفايات الأجهزة الكهربائية والإ
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إقرار المطابقة 118

 

Fiorenzato M.C. S.r.l.  MOD243-00 Rev.01               MOD243-00 Rev.00 
Sede Legale/Legal address: Via Plana Giovanni Antonio, 6 – 20155 Milano (MI) 
Sede Operativa/Operative address: Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Tel. +39.049.628716 – Fax +39.049.8956200 – www.fiorenzato.it - 
info@fiorenzato.it 
C.F. / P.IVA / Reg. Imp. Milano 04876490964 – REA 1779231 – cap. soc. 90.000,00 i.v  

 
DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ 
UE DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 
 

 
 
 
 
La società Fiorenzato M.C. S.r.l. dichiara che, i macinadosatori per caffè:  
The company Fiorenzato M.C. S.r.l. declares that coffee grinders: 
       

 
Modello: AllGround       N° di Serie: dal 000480421  
Model:    AllGround       Serial Nr.: from 000480421 
                 
 

 
Sono costruiti in conformità alle seguenti Direttive:  
Are produced in compliance with the following Directives:  
 
Direttiva Macchine 2006/42/EC 
Machinery Directive 2006/42/EC 
 
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/UE 
 
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 
Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/UE 
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE 
RoHS Directive 2011/65/UE 
 
Direttiva Delegata RoHS 2015/863/UE 
Delegated Directive RoHS 2015/863/UE 
 
Direttiva RAEE 2012/19/UE 
RAEE Directive 2012/19/UE  
 
La persona giuridica autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è Fiorenzato M.C. S.r.l., con sede 
in Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italia. 
The legal person authorized to realize the technical file is Fiorenzato M.C. S.r.l., based in Via 
Rivale, 18 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italy. 
 
 
Data: Novembre 2020      C.E.O, Christian Oddera 
Date: 2020 November 

              
 
*Questa è la Dichiarazione di Conformità attualmente valida.  
*This is the Declaration of Conformity currently valid. 
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بيانات التعريف والخصائص التقنية 2

المقدمة 211

ي الواقع معقدة للغاية والجزء الذي تؤديه 
يسو هي �ف س�ب ُصنع القهوة فن ولكي تتعلم أ�اره عليك أن تتبع قواعد دقيقة. إن صيغة الحصول عىل فنجان مثالي من قهوة االإ
ف ثالثة عنا� بشكل صحيح: ي ال جدال فيها، يجب الجمع ب�ي

المعدات له أهمية قصوى. ولتحقيق النجاح االأمثل والجودة ال�ت

المزيج الرائع.	 

االستخدام المناسب للمعدات المتاحة.	 

 	. ف افية لمن يُعد القهوة. لالستمتاع بقهوة جيدة، خالًفا لالعتقاد السائد، ال يكفي مجرد اختيار مزيج مع�ي المهارة الحكيمة واالح�ت

يُولي  السبب  لهذا  ة.  فنية صغ�ي تحفة  ابتكار  ي 
�ف كب�ي  المناسبة بشكل  االآالت  وب واستخدام  الم�ش عداد  الصحيحة الإ االإجراءات  اتباع  ي 

�ف الُمشغل  ة ومهارة  تُساهم خ�ب
ي حالة عمل مثالية واستخدامها عىل أكمل وجه هي مهارة تنتمي 

يسو والمطحنة. إن معرفة هذه االأدوات جيًدا، والحفاظ عليها �ف س�ب ة لماكينة االإ فون أهمية كب�ي المح�ت
يسو الرائع من خالل سلسلة من العمليات، من بينها الطحن الذي يلعب دوًرا هاًما. لذلك، تُمثل المطحنة إحدى االأدوات  س�ب ي جودة االإ

. تأ�ت ف إل سادة القهوة الحقيقي�ي
كة  ي تُنتجها �ش

ي جميع المطاحن ال�ت
ي تتوفر تماًما �ف

ي يجب أن يتمتع هيكلها بخصائص معينة هي: المتانة، والمقاومة، والكفاءة، وهي نفسها الخصائص ال�ت
االأساسية، ال�ت

11Fiorenzato M.C1 S.r.l

كة 1Fiorenzato M.C1 S.r.l الجهاز بشاشة عملية تعمل باللمس تعرض أوامر  لجعل استخدام المطحنة الخاصة بك عملًيا ووظيفًيا،  زودت �ش
ي يُمكن تحديدها ببساطة عن طريق تدوير حلقة الضبط. 

الطحن وفًقا لثالثة أنواع مختلفة من الطحن )Espresso و Moka و Filtro( وال�ت

ي الفقرات التالية، مزودة بأجهزة أمان خاصة تحمي المستخدم خالل جميع مراحل العمل و/أو التنظيف عند فتح الماكينة. 
المطحنة، كما هو موضح �ف

التعريف بالجهاز 212

ي تظهر عليها البيانات التالية دائًما )الشكل 1(:
ي الجزء السفىلي من المطحنة بطاقة التعريف ال�ت

يوجد �ف

 	.Fiorenzato M.C. S.r.l كة بيانات �ش

عالمة المطابقة لالأمان والسالمة االأوروبية CE وسنة الصنع.	 

أي عالمات تصديق أخرى.	 

 	. الطراز والرقم التسلسىلي

القوة التشغيلية للجهاز.	 

دد المطلوب للتغذية بالطاقة.	  الجهد وال�ت

تحديد الأجزاء الرئيسية للمطحنة 213

ف المحمصة ليتم طحنها.  ي الجزء العلوي لتحميل حبوب ال�ب
تتكون المطحنة  من جسم االآلة وقادوس التغذية �ف

شارة إل الشكل شكل2    تتكون المطحنة من االأجزاء التالية: باالإ

1. غطاء القادوس.

. ف 2. قادوس تحميل حبوب ال�ب

3. قرص القادوس.

4. حلقة لضبط درجة الطحن.

5. مفتاح قفل/فتح الحلقة.

زالة مزودة بشفرة طحن علوية. 6. غرفة قابلة لالإ

7. عرض واجهة الجهاز/المستخدم.

ف المطحون. زالة لتفريغ ال�ب 8. أنبوب قابل لالإ

. 9. شوكة قابلة للتعديل لدعم كوب حامل الفل�ت

10. مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.
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الستخدام المنشود 214

ر  كة الُمصّنعة أي مسؤولية عن أي �ف ف المحمصة. أي استخدام آخر يعت�ب غ�ي الئق وبالتالي يُشكل خطراً. ال تتحمل ال�ش تم تصميم هذا الجهاز حرصيًا لطحن حبوب ال�ب
ناتج عن االستخدام غ�ي السليم أو غ�ي الصحيح. ال تستخدم الجهاز لطحن أنواع أخرى من االأطعمة أو أي حبوب أخرى.

المواصفات الفنية 215

. ي الشكل 3 الخصائص التقنية المحددة لمطحنة القهوة 
يُلخص الجدول �ف

169 × 240 × 442االأبعاد ]A x B x H مم[

9الوزن ]كجم[

220-240 فولت - 50 هرتزنظام التغذية الكهربائية

250القوة التشغيلية ]واط[

مسطحة - Red speedنوع شفرات الطحن

64قطر شفرات الطحن]مم[

�عة دوران شفرات الطحن لفة/دقيقة
1400 عند 50 هرتز

1600 عند 60 هرتز

ي ثوانضبط الجرعات
�ف

250قدرة تحميل القادوس ]جم[

الضوضاء 216

ي غرفة صدى UNI EN ISO 3741 وفًقا لمعاي�ي EN 60704-1، مع 
يتوافق الحد االأقىص النبعاث الصوت من المطحنة الخاصة بنا، والذي تم قياسه �ف

ي للمشغل، المرتبط حرصيًا بتشغيل الجهاز لمدة 240 دقيقة 
أ للتعرض الصو�ت معاي�ي EN 60704-1: 1998 و EN 607043: 1996. المستوى المكا�ف

ي EEC/86/188 والمراجعة الالحقة EEC/0 2003/1. لذلك ال يتطلب استخدام  ي ساعات، يساوي 78 ديسيبل )A(، وفًقا للتوجيه االأورو�ب
عىل مدار ثما�ف

.)DE 2003/1 0/EEC ي مكان العمل )المواد 3-8 من
الجهاز أي احتياطات ضد المخاطر الناجمة عن التعرض للضوضاء �ف
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قواعد السالمة والأمان 3

معلومات عامة 311

كة  قبل بدء تشغيل المطحنة، يجب إعالم المستخدم بشكل كاٍف بالمخاطر المحتملة الناتجة عن االستخدام غ�ي السليم للجهاز، وأجهزة السالمة المعتمدة من ِقبل ال�ش

ي الفقرة 1.1.
ي هذا الفصل وقواعد السالمة العامة المدرجة �ف

الُمصّنعة الُمدرجة �ف

وري قراءة وفهم جميع محتويات هذا الدليل. تحذير! قبل تركيب واستخدام المطحنة الأول مرة، من الرصف

كة  ف و/أو ُمرصح لهم من ِقبل ال�ش ف مؤهل�ي ي تتجاوز التنظيف اليومي العادي فقط من ِقبل مشغل�ي
تحذير! يجب أن يتم تنفيذ تدخالت الصيانة ال�ت

الُمصّنعة.

ي تعدل من استخدام نفس 
تحذير! يُمكن أن يؤدي العبث أو االستبدال غ�ي الُمرصح به لجزء واحد أو أك�ش من أجزاء الماكينة، واعتماد الملحقات ال�ت

صابة وإعاقة االأداء السليم للجهاز. الجهاز واستخدام قطع غيار غ�ي أصلية، إل مخاطر االإ

تحذير! قبل إجراء أي نوع من أعمال الصيانة و/أو التنظيف عىل الماكينة، تأكد من فصلها عن مصدر الطاقة.

ي تمت إزالتها أو التالعب أو العبث بها.	 
يحظر تشغيل الجهاز بأجهزة السالمة ال�ت

شياء.
أ

شخاص و/أو اال
أ

ي تلحق باال
ار ال�ت �ف

أ
كة 1Fiorenzato M.C1 S.r.l نفسها من أي مسؤولية عن اال تُعفي �ش

كة الُمصّنعة نفسها من أي مسئولية عن سوء الستخدام 312 تُعفي ال�ش

ي االمتثال لتعليمات االستخدام 
همال عند استخدام الماكينة أو فشل المستخدم �ف ي حالة االإ

1Fiorenzato M.C1 S.r.l المتوقع بشكل معقول، ويُعت�ب الضمان الغًيا �ف
ي هذا الدليل.

الواردة �ف

ي هذا الدليل غ�ي الئق.
يُعت�ب أي استخدام للجهاز بخالف ما هو موصوف �ف

ف و/أو تلف الجهاز. ي مخاطر عىل سالمة المستخدم�ي
ي بدورها قد تتسبب بشكل عام �ف

أثناء استخدام الجهاز، ال يُسمح بالقيام بأي أعمال أو أنشطة غ�ي الئقة وال�ت

: ف أشكال سوء االستخدام المتوقع بشكل معقول ما يىلي ومن ب�ي

ف المحمصة )مثل الفلفل والملح وما إل ذلك(. 	 استخدام الماكينة لطحن أي منتجات أخرى بخالف حبوب ال�ب

ف المطحون مسبًقا. 	 استخدام الجهاز مع ال�ب

ف عىل االستخدام و/أو الذين لم يقرأوا دليل التعليمات هذا. 	 االستخدام غ�ي الصحيح للجهاز من ِقبل أشخاص غ�ي مدرب�ي

ي بحوزتك. 	
استخدام قطع غيار غ�ي أصلية و/أو غ�ي محددة لمطحنة القهوة ال�ت

ي بيئة قابلة لالنفجار. 	
استخدام الماكينة �ف

عالوة عىل ذلك، يجب عىل المستخدم أال يقوم بما يىلي وتحت أي ظرف من الظروف:

ي قادوس تغذية القهوة و/أو منطقة الطحن دون فصل الجهاز أواًل عن مصدر الطاقة. 	
محاولة إزالة أي أجسام غريبة سقطت عن طريق الخطأ �ف

استخدام الجهاز بأيٍد رطبة أو مبللة. 	

ي قادوس تغذية القهوة ومنطقة الطحن. 	
إدخال السوائل من أي نوع �ف

. ف ف المتخصص�ي ورية لتحديد االأعطال وإصالحها إل الوكيل أو الفني�ي ي الماكينة، يجب أن يُعهد بأي نوع من التدخالت الرصف
ي حالة حدوث أعطال �ف

�ف
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تعليمات الستخدام السليم والآمن 313

وط البسيطة والمهمة، وهي: لضمان سالمة المستخدم وإدارة الجهاز عىل النحو االأمثل، من المهم تلبية بعض ال�ش

ي الماكينة.  	
. استخدم فقط الكابالت أو أسالك التمديد المناسبة للقوة التشغيلية المثبتة �ف ي

تجنب إساءة استخدام كابل التغذية بالتيار الكهربا�أ

يُرجى حماية الكابل من درجات الحرارة المرتفعة والزيت والحواف الحادة.  	

استبدل كابل مصدر الطاقة و/أو أي كابل تمديد إذا الحظت تآكله أو تلفه. 	

نذار  	 ازات المفرطة، والضوضاء غ�ي الطبيعية أو إشارات االإ ف ات المتعلقة بالتشغيل العادي )زيادة استهالك الطاقة، وزيادة درجة الحرارة، وااله�ت تؤدي التغي�ي
ر باالأشخاص أو بالجهاز،  ي إلحاق الرصف

ي يُمكن أن تتسبب بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش �ف
عىل الشاشة( إل توقع عدم صحة عملية التشغيل. لمنع االأعطال، ال�ت

ي المتخصص.
قم بإجراء الصيانة الالزمة أو، إذا لزم االأمر، اتصل بتاجر التجزئة أو الف�ف

ي الجهاز وأي إصالحات  	
ي أن الجهاز يعمل بشكل غ�ي طبيعي و/أو لم يعد آمًنا، فقم بفصله من مقبس الطاقة. لذلك، تعهد بالتحكم �ف

إذا ساورك الشك �ف
كة الُمصّنعة. ف ومعتمدين أو، إذا لزم االأمر، اتصل بال�ش ف متخصص�ي إل فني�ي

أجهزة السالمة المطبقة عىل المطحنة 314

وظائف  المستخدم/سالمة  سالمة  لحماية  مصممة  مناسبة  وكهروميكانيكية  ميكانيكية  بأجهزة  مجهزة   . طراز  القهوة  مطحنة 
الجهاز أثناء استخدامه.

عىل وجه الخصوص، الجهاز مجهز بأجهزة السالمة التالية:

ي المحرك الحراري	 
وا�ت

ي حراري يحميه من السخونة المفرطة بسبب التيارات الزائدة ويتدخل من خالل قطع مصدر طاقة المحرك.
يحتوي محرك الجهاز عىل وا�ت

أنبوب مانع للت�ب عىل قادوس تغذية القهوة )شكل 4 (	 

ي 
يسمح االأنبوب المانع للت�ب )الجزء 1( الموجود داخل قادوس التغذية )الجزء 2( بمرور حبوب القهوة نحو غرفة الطحن، مما يمنع إدخال االأصابع بشكل عر�ف

من ِقبل المستخدم.

زالة )شكل5 (	  أنبوب مانع للت�ب عىل غرفة الطحن القابلة لالإ

ي 
دخال العر�ف زالة )الجزء 1( يوجد أنبوب مانع للت�ب )الجزء 2( يمنع االإ لمنع مالمسة شفرات الطحن عند إزالة القادوس من الجهاز، داخل الغرفة القابلة لالإ

ي غرفة الطحن.
لالأصابع من ِقبل المستخدم �ف

مفتاح قفل/فتح الحلقة )شكل6 (	 

ي موضعه 
زالة العرضية لحلقة الضبط )الجزء 1( عند الوصول إل موضع مفتاح الحد، يتم توف�ي مفتاح )الجزء 2( والذي، من خالل النقر الأعىل، يثبت �ف لمنع االإ

مما يمنع إزالته. 

ي التيار 
تب عىل ذلك من انقطاع �ف إذا تمت إزالة الحلقة أثناء تشغيل المطحنة، يتم إيقافها عىل الفور وتظهر شاشة »WARNIG« عىل الشاشة )الجزء 3( مع ما ي�ت

ي للمحرك لجعل الماكينة آمنة. يجب إزالة الحلقة فقط عند فصل مصدر الطاقة عن الماكينة )انظر الفصل »6 - الصيانة«(.
الكهربا�أ

زالة )شكل7 (	  محول صغ�ي »ميكروسويتش« للكشف عن وجود الغرفة القابلة لالإ

زالة )الجزء 2(، بتشغيل  ي الغرفة القابلة لالإ
يسمح هذا المحول الصغ�ي »ميكروسويتش« )الجزء 1(، والذي ال يُمكن تنشيطه إال عن طريق المفتاح الخاص الموجود �ف

 Fig.( ي مكانها بواسطة حلقة الضبط
ي جسم الماكينة )الجزء 4( ومثبته �ف

ي وضع العمل الصحيح، �ف
زالة نفسها )الجزء 3( �ف الجهاز فقط إذا كانت الغرفة القابلة لالإ

6 الجزء 1(. 

2 محول صغ�ي »ميكروسويتش« للكشف عن وضع حلقة الضبط )شكل8 (	 

ان من خالل الشاشة إل وضع الطحن الظاهر )Espresso أو Moka أو  ان )الجزء 1 و 2( وضع حلقة الضبط )الجزء 3( ثم يش�ي يكشف هذان المحوالن الصغ�ي

.)Filtro
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المخاطر المتبقية 315

ي ظروف توفر أقىص درجات السالمة. ومع ذلك، أثناء 
كة 1Fiorenzato M.C1 S.r.l جميع االحتياطات الالزمة أثناء التصميم لضمان استخدام المطحنة �ف اتخذت �ش

تركيب وتنظيف الجهاز، هناك مخاطر متبقية ال يُمكن التخلص منها، ويُمكن التعامل مع آثارها من خالل تدريب المستخدم بشكل مناسب وفًقا لالأحكام المنصوص 
ي الجدول أدناه.

عليها �ف

لكل خطر متبٍق، يتم توضيح االأحكام المفيدة للحد من و/أو إلغاء المخاطر الفردية.

أحكام لتقليل الخطرمتواجد خالل:الخطر المتبقي

ي الأطراف 
تشوهات و/أو سحق �ف

العلوية والسفلية بسبب وزن الجهاز

تحريك الجهاز من أجل:

التفريغ.	 

كيب.	  ال�ت

تحريك الجهاز لتنظيف سطح الدعم 	 
. ي النس�ب

أمسك الجهاز بإحكام قبل تحريكه.	 

تأكد من أن لديك مساحة كافية لتحريك الجهاز بأمان 	 
للحيلولة دون االصطدام بأي عقبات.

استخدم أي قفازات مانعة لالنزالق لتحريك المطحنة.	 

الصدمات الكهربائية 

توصيل وفصل كابل التغذية بالتيار 	 
. ي

الكهربا�أ
ي حالة 	 

تحقق بشكل متكرر من سالمة سلك الطاقة واستبدله �ف
اكتشاف أي عيب أو تلف.

ي وضع "O" )إيقاف التشغيل( قبل 	 
تأكد من أن المفتاح �ف

توصيل سلك الطاقة بالمطحنة.

ي أطراف أصابع القدم 
سحج/قطع �ف

أو اليد

زالة.	  تحريك الغرفة القابلة لالإ

تنظيف شفرات الطحن.	 

زالة بعناية عند إزالتها/إدخالها 	  تعامل مع الغرفة القابلة لالإ
ي جسم الماكينة.

�ف

تجنب مالمسة االأصابع لشفرات الطحن الحادة أثناء 	 
التنظيف. 

استخدم قفازات مطاطية لحماية يديك.	 

ملصقات التحذير المطبقة عىل الجهاز 316

يالء أقىص قدر من االهتمام عند تنفيذ أي إجراءات أو مناورات عىل الجهاز. الصور  يتم تطبيق الصور التوضيحية الخاصة )Fig. 9( عىل المطحنة لتحذير المستخدم الإ
التوضيحية هي:

زالة )تكون مرئية فقط عند إخراج الغرفة نفسها من جسم الماكينة(؛ خطر التعرض للقطع: موجودة عىل السطح الخارجي للغرفة القابلة لالإ   11

خطر التعرض للصدمات الكهربائية: موضوعة عىل لوحة إغالق الجزء السفىلي من المطحنة، بالقرب من غدة الكابل.   12

كيب 4 ال�ت

ي تركيب وتشغيل الجهاز، اقرأ ما يىلي بعناية.
وع �ف تحذير! قبل ال�ش

التخزين 411

ي مكان آمن يفي بالخصائص التالية:
وري تخزينه مؤقًتا، يُنصح بتخزينه �ف ي مكان االستخدام وكان من الرصف

ي حالة عدم تركيب الجهاز عىل الفور �ف
�ف

؛	  أ المكان الذي تم اختياره للتخزين المؤقت للجهاز عبارة عن بيئة مغلقة محمية من أشعة الشمس والطقس الس�ي

ف 30% و 90% ؛	  ف 5 درجات مئوية و 40 درجة مئوية، مع رطوبة نسبية ب�ي اوح درجة حرارة مكان التخزين ب�ي ت�ت

ي عبوته االأصلية لضمان مزيد من الحماية الكافية.	 
ة طويلة قبل تركيبه، فمن المستحسن االحتفاظ به �ف ي المخزن لف�ت

إذا كان البد من بقاء الجهاز �ف
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اختيار نقطة التثبيت 412

بالنظر إل وظيفة المطحنة، يُنصح بوضعها بالقرب من ماكينة القهوة.

ي تركيب الجهاز، تأكد أيًضا من أن نقطة التثبيت تفي بالمتطلبات التالية:
وع �ف قبل ال�ش

كيب الجهاز مسطًحا ومستويًا جيًدا وقويًا بدرجة كافية لتحمل وزنه؛	  يجب أن يكون السطح المخصص ل�ت

كيب الصحيح واستخدام الجهاز بسهولة؛	  ة بما يكفي للسماح بال�ت يجب أن تكون المساحة المتوفرة كب�ي

ي يُمكن أن تبلله بنفاثات و/أو رذاذ الماء؛	 
يجب عدم تركيب الجهاز بالقرب من االأحواض و/أو الصناب�ي ال�ت

يجب أن يكون مكان االستخدام مضاًء بشكل كاٍف وجيد التهوية؛	 

ي بلد االستخدام.	 
ي للجهاز وفًقا للوائح المعمول بها �ف

يجب أن يوجد بالقرب من نقطة التثبيت مقبس للتوصيل الكهربا�أ

تحذير! يجب أن يكون المقبس مزوًدا بنظام تأريض فّعال. 

ي مكان معروف يسُهل 
ي أعىل المقبس، �ف

مداد بالطاقة الكهربائية مزوًدا بمفتاح أمان مغناطيسي للحرارة يتم وضعه �ف تحذير! يجب أيًضا أن يكون نظام االإ
ي الجهد، وحماية المستخدم من مخاطر الصعق بالكهرباء.

ات المفاجئة �ف  عىل المستخدم الوصول إليه، وذلك لحماية الجهاز من االأحمال الزائدة والتغ�ي

تفريغ الجهاز والتعامل معه 413

بعد فتح العبوة، تحقق بعناية من أن الجهاز سليم وأنه ال توجد به أجزاء معيبة.

افتح العبوة بالقرب من نقطة التثبيت، وتأكد من وجود مساحة كافية للتعامل مع الجهاز بأمان. 	 

أخرج الجهاز من العبوة، وامسكه بثبات وإحكام.	 

قم بتثبيت المطحنة عىل سطح االستخدام.	 

تحذير! يجب توخي الحذر عند التعامل مع الجهاز. يُمكن أن يؤدي وزن الجهاز )9 كجم( والشكل المستدير لجسم الماكينة إل خطر االنزالق 
وفقدان السيطرة.

كيب والتوصيل بالشبكة الكهربائية 414 ال�ت

ي استخدام مطحنة القهوة الجديدة ما عليك سوى توصيل القابس بمقبس الطاقة )شكل10 (.
كمال التثبيت والبدء �ف الإ

ي تتوافق مع معاي�ي 
وري استخدام المنتجات ال�ت وري استخدام محوالت الطاقة أو المقابس المتعددة أو أسالك التمديد، فمن الرصف إذا كان من الرصف

ي بلد االستخدام.
الشهادات المعمول بها �ف

ي الجزء العلوي من مقبس الطاقة إل الوضع »ON« )شكل11 (.	 
إذا كان موجوًدا، قم بتحويل مفتاح الحماية المغناطيسية الموجود �ف

أدر مفتاح تشغيل الماكينة إل الوضع »ON« )شكل12 (.	 

عند هذه النقطة، يتم تشغيل المطحنة وتكون جاهزة لالستخدام. 

استخدام المطحنة 5

التحض�ي لستخدام المطحنة 511

وري: ف من الرصف شارة إل شكل 13، لتحميل حبوب ال�ب بمجرد اكتمال التثبيت، تُصبح المطحنة جاهزة لالستخدام ويُمكن تحميلها بحبوب القهوة المراد طحنها. باالإ

زالة )الجزء 2(.	  كيب القادوس )الجزء 1( عىل الغرفة القابلة لالإ قم ب�ت

تأكد من أن القرص )الجزء 3( مغلق تماًما.	 

قم بإزالة الغطاء )الجزء 4( وامالأ القادوس بحبوب القهوة المحمصة ليتم طحنها.	 

أغلق القادوس بالغطاء المخصص )الجزء 4(.	 

ف إل غرفة الطحن.	  افتح القرص تدريجًيا )الجزء 3( للسماح بتدفق حبوب ال�ب

عند هذه النقطة، تصبح المطحنة ممتلئة وجاهزة لالستخدام.	 
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اختيار نوع الطحن 512

شارة إل الشكل 14، حدد نوع الطحن: باالإ

 	  .»Espresso« و »Moka« و »Filtro« ف من خالل تدوير حلقة الضبط )الجزء 1(، يُمكن تحديد نوع الطحن المطلوب ب�ي

يتم عرض نافذة إدارة الماكينة المطابقة لنوع الطحن المحدد تلقائًيا عىل الشاشة.	 

 	 .»Espresso« أو »Moka« أو »Filtro« زالة )الجزء 2( بقطاع الحلقة المطابق لضبط يتم اختيار نوع الطحن من خالل مطابقة المؤ�ش االأحمر عىل الغرفة القابلة لالإ

ي الماكينة 513
أوامر التحكم �ف

ي المطحنة موضحة أدناه.
جميع أجهزة التحكم �ف

قاطع التيار 51311

يسمح لك بتشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز )الشكل 15(.

التحويل إل الوضع »OFF«: الجهاز متوقف )مزود الطاقة غ�ي متصل(.	 

التحويل إل الوضع »ON«: الجهاز قيد التشغيل )متصل بمصدر الطاقة(.	 

شاشات ومفاتيح وظائف إدارة الماكينة 51312

ف الجهاز والمستخدم وتعرض نوافذ إدارة الماكينة المحددة وفًقا لنوع الطحن المحدد باستخدام حلقة الضبط. الشاشة هي واجهة االتصال ب�ي

شاشة البدء )الشكل 16(

نامج المثبت )الجزء  ي الوضع »ON«(، تعرض الشاشة نافذة البدء لبضع ثوان، مع إظهار شعار المطحنة )الجزء 1(، وإصدار ال�ب
عندما يتم تشغيل المطحنة )قاطع التيار �ف

كة الُمصّنعة )الجزء 3(. 2(، ورمز االستجابة ال�يع »QR« مع شعار ال�ش

، يُمكن االتصال بموقع الويب الخاص بـ 1Fiorenzato M.C1 S.r.l ومشاهدة مقطع فيديو توضيحي  من خالل مسح رمز االستجابة ال�يع »QR« باستخدام هاتف ذكي
 . حول تشغيل المطحنة الخاصة بك 

 Espresso( ي تلك اللحظة باستخدام حلقة الضبط
بعد انقضاء وقت العرض المحدد، تُظهر الشاشة تلقائًيا نافذة إدارة الماكينة المتعلقة بوضع الطحن الذي تم ضبطه �ف

.)Filtro أو Moka أو

شاشة »Espresso« )الشكل 17(

ي وضع الطحن »Espresso« وتحتوي عىل مفاتيح الوظائف الثالثة لبدء دورة الطحن المطلوبة. وعىل وجه الخصوص:
تظهر هذه الشاشة عند تشغيل حلقة الضبط �ف

طحن جرعة مفردة )الجزء 1(:   

(، فإنه يأمر ببدء الطحن الموقوت لجرعة واحدة من القهوة. عند إعطاء االأمر، تظهر الشاشة مع تقدم دورة  	 ف إذا تم الضغط عىل الزر )وقت أقل من ثانيت�ي
يقاف الدورة الجارية )انظر الفقرة 5.6(. ي ثواٍن ومفتاح »STOP« الإ

الطحن �ف

، فإنه يقوم بتحميل شاشة ضبط وقت الطحن للجرعة المفردة )انظر الفقرة 5.3.3(. 	 ف إذا تم الضغط عليه الأك�ش من ثانيت�ي

   طحن جرعة مزدوجة )الجزء 2(: 

(، فإنه يأمر ببدء الطحن الموقوت لجرعة مضاعفة من القهوة. عند إعطاء االأمر، تظهر الشاشة مع تقدم  	 ف إذا تم الضغط عىل الزر )وقت أقل من ثانيت�ي
يقاف الدورة الجارية )انظر الفقرة 5.6( ي ثواٍن ومفتاح »STOP« الإ

دورة الطحن �ف

، فإنه يقوم بتحميل شاشة ضبط وقت الطحن للجرعة المزدوجة )انظر الفقرة 5.3.3(. 	 ف إذا تم الضغط عليه الأك�ش من ثانيت�ي
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الطحن اليدوي )الجزء 3(:   

. وعند تحرير الزر، تتوقف  	 ي
ًا عنه بالثوا�ف عند الضغط مطوالً عىلي الزر، فإنه يأمر ببدء الطحن اليدوي وتعرض الشاشة نافذة بها مؤ�ش وقت الطحن مع�ب

الماكينة. 

 1»Espresso« ي نهاية الطحن، تعود الشاشة لتظهر نافذة
�ف

شاشة »Moka« )الشكل 18(

ي وضع الطحن »Moka« وتحتوي عىل مفتاح الوظيفة لبدء دورة الطحن.
تظهر هذه الشاشة عند تشغيل حلقة الضبط �ف

طحن »Moka« )الجزء 1(:   

يؤدي الضغط مطوالً عىل الزر الخاص بهذه الوظيفة )الجزء 1( إل بدء دورة الطحن. يظهر وقت الطحن عىل الجزء العلوي من الشاشة )الجزء 2(. وعند  	
تحرير الزر، تتوقف المطحنة

شاشة »Filtro« )الشكل 19(

ي وضع الطحن »Filtro« وتحتوي عىل مفتاح الوظيفة لبدء دورة الطحن.
تظهر هذه الشاشة عند تشغيل حلقة الضبط �ف

طحن »Filtro« )الجزء 1(:   

عند الضغط عىل المفتاح الخاص بهذه الوظيفة )الجزء 1( تبدأ دورة الطحن المستمرة. يظهر وقت الطحن عىل الجزء العلوي من الشاشة )الجزء 2(.  	

عند الضغط عىل الزر مرة أخرى )الجزء 1( يأمر بإيقاف عملية الطحن الجارية. 	

ي وضع »Filtro« تلقائًيا بعد 50 ثانية من التشغيل1
تتوقف دورة الطحن �ف

شاشة التحذير »WARNING« )الشكل 20(

زالة وشفرات الطحن. يمنع ظهور هذه  يتم عرض هذه الشاشة عند تحرير حلقة الضبط )الجزء 1( من تجويفها وإخراجها من جسم الماكينة لتنظيف الغرفة القابلة لالإ
الشاشة المطحنة من البدء ح�ت يتم إعادة ضبط الحلقة إل وضع العمل الصحيح.

ضبط أوقات طحن جرعات »Espresso« المفردة والمزدوجة 51313

ي 
( المطلوبة لطحن وتقديم جرعات القهوة المفردة والمزدوجة �ف ي

ًا عنها بالثوا�ف . ضبط مدة دورات الطحن )مع�ب يتيح لك برنامج إدارة المطحنة 
.»Espresso« وضع التشغيل

رشادات أدناه: دارة ذات الصلة معروضة عىل الشاشة، ثم اتبع االإ لضبط أوقات الطحن، تأكد من تحويل حلقة الضبط إل وضع »Espresso« وأن نافذة االإ

ضبط وقت ترصيف الجرعة المفردة

< 2 ثانية

1.4

من شاشة "Espresso"، اضغط عىل مفتاح الوظيفة 

. ف  الأك�ش من ثانيت�ي

ف مدة  استخدم مفاتيح الوظائف"-" و "+" لتعي�ي
الطحن.

اضغط عىل "OK" لتأكيد البيانات والعودة إل 
."Espresso" شاشة
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ضبط وقت ترصيف الجرعة المزدوجة

< 2 ثانية

2.62.8

من شاشة "Espresso"، اضغط عىل مفتاح الوظيفة 

 . ف  الأك�ش من ثانيت�ي

ف مدة  استخدم مفاتيح الوظائف"-" و "+" لتعي�ي
الطحن.

اضغط عىل "OK" لتأكيد البيانات والعودة إل شاشة 
."Espresso"

ضبط نوع ودرجة الطحن )الشكل 21( 514

اختيار نوع الطحن

زالة )الجزء 3( ضمن قطاع الحلقة المطابق لنوع  أدر حلقة الضبط )الجزء 1( الموجودة أسفل القادوس )الجزء 2( ح�ت تصبح العالمة الحمراء عىل مقدمة الغرفة القابلة لالإ
ي نوع الطحن عىل الشاشة.

الطحن المراد تنفيذه )Espresso أو Moka أو Filtro(. يظهر التغي�ي �ف

ضبط درجة الطحن

بعد اختيار نوع الطحن المطلوب )Espresso أو Moka أو Filtro(، يُمكنك ضبط درجة الطحن للحصول عىل قهوة أك�ش أو أقل نعومة.

أدر حلقة الضبط مرة أخرى )الجزء 1(، مع االحتفاظ بالعالمة الحمراء )الجزء 3( داخل القطاع المحدد مسبًقا. 

ي اتجاه عقارب الساعة لطحن أك�ش خشونة؛	 
أدر الحلقة �ف

أدر الحلقة عكس اتجاه عقارب الساعة لطحن أك�ش نعومة.	 

ي لدرجة الطحن.
ة من القهوة الإجراء تقييم مر�أ يجب القيام بالضبط أثناء تشغيل المحرك. يُنصح بطحن كميات صغ�ي

ضبط ارتفاع شوكة دعم كوب حامل الفل�ت )الشكل 22( 515

قم بفك برغي التثبيت )الجزء 1(؛	 

يسو )عىل سبيل المثال، الجزء 3( أو فل�ت الموكا المراد ملؤه بالقهوة.	  س�ب اضبط ارتفاع الشوكة بشكل مناسب )الجزء 2( وفًقا لحجم كوب حامل الفل�ت لقهوة االإ

ي الوضع الجديد.	 
غي )الجزء 1( لقفل الشوكة )الجزء 2( �ف أحكم ربط ال�ب
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ترصيف الجرعات 516

ي البدء )والتوقف المحتمل( للطحن بالضغط عىل مفاتيح الوظائف المناسبة كما هو موضح أدناه.
عندما تكون المطحنة جاهزة لالستخدام، تحكم �ف

بدء الترصيف

ESPRESSOMOKAFILTRO

اضغط عىل الزر لمدة تقل 

ف  لبدء  عن ثانيت�ي
الترصيف.

اضغط عىل الزر لمدة 

ف  لبدء  تقل عن ثانيت�ي
الترصيف.

اضغط مطوالً عىل الزر 

 لبدء الترصيف.

اضغط مطوالً عىل الزر 

 لبدء الترصيف.
اضغط عىل الزر  لبدء 

الترصيف.

إيقاف الترصيف

ESPRESSOMOKAFILTRO

ي نهاية 
ي �ف

التوقف التلقا�أ
الوقت المحدد )الجزء 

5.3.3( أو عن طريق 
."STOP" الضغط عىل زر

ي نهاية 
ي �ف

التوقف التلقا�أ
الوقت المحدد )الجزء 

5.3.3( أو عن طريق 
."STOP" الضغط عىل زر

ي عند تحرير 
التوقف التلقا�أ

. الزر 

ي عند تحرير 
التوقف التلقا�أ

. الزر 
اضغط عىل الزر  

لوقف عملية الطحن. 

ي بعد 50 
يقاف التلقا�أ االإ

ثانية من التشغيل
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صيانة المطحنة 6

الصيانة العادية 611

ي يجب القيام بها باتباع إجراءات 
ي بحوزتك، باستثناء عمليات التنظيف الدورية ال�ت

ليس من المتوقع  إجراء عمليات صيانة عادية للمطحنة ال�ت
التشغيل الموضحة أدناه.

تحذير! قبل إجراء أي عمليات تنظيف، افصل المطحنة عن مصدر الطاقة عن طريق تحويل المفتاح المخصص إل وضع »O« )إيقاف التشغيل( 
)شكل23 ( وافصل قابس الطاقة من المقبس الخاص به )شكل24 (.

تدخالت الصيانة العادية

دد الفقرةنوع العمليةال�ت

6.1.1تنظيف شامل للجهازنهاية كل استخدام

6.1.2فحص حالة كابل الطاقةنهاية كل استخدام

6.1.3تنظيف شفرات الطحنكل 6 شهور

ورة 6.1.4إيقاف تشغيل المطحنةعند الرصف

ي تم معالجة سطحها بشكل مناسب لزيادة 
تحذير! يتم تثبيت شفرات الطحن  من النوع »Red speed« عىل المطحنة، ال�ت

ي حالة تلف شفرات الطحن 
ي ظروف مثالية طوال عمر الماكينة. ومع ذلك، �ف

مقاومتها للتآكل. يتم إجراء هذه العملية بحيث تعمل شفرات الطحن �ف

ي غرفة الطحن(، 
ي الأجسام غريبة صلبة �ف

دخال العر�ف ي حالة االإ
زالة عىل االأرض و/أو �ف ي للغرفة القابلة لالإ

)عىل سبيل المثال بسبب السقوط العر�ف

ي متخصص. 
يجب أن يُعهد باستبدالها إل ف�ف

تنظيف الجهاز 61111

نهاية كل استخدام: يجب إجراء تنظيف شامل للجهاز.

إزالة وتنظيف القادوس )الشكل 25(

أغلق القرص )الجزء 1( وقم بإزالة القادوس )الجزء 2( من الجهاز.

ي الكيس االأصىلي وإغالقه بإحكام للحفاظ 	 
ف الموجودة بالداخل. يُنصح بصب القهوة �ف قم بإزالة الغطاء )الجزء 3( من القادوس وقم بإفراغه من حبوب ال�ب

عىل نضارته ورائحته.

المحايدة 	  الحموضة  الشحوم مع درجة  المعطرة ومزيل  والمنظفات غ�ي  الساخن  الماء  باستخدام  للقادوس  والخارجية  الداخلية  االأسطح  بتنظيف  قم 
ر بأسطح القادوس. المناسبة لقطاع االأغذية. ال تستخدم إسفنجات كاشطة و/أو منتجات قوية يُمكن أن تُلحق الرصف

ف االأجزاء المغسولة جيًدا باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة	  جفِّ

ي غسالة االأطباق.
تحذير! ال يُمكن غسل حلقة الضبط �ف
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نهاية كل استخدام: يجب إجراء تنظيف شامل للجهاز.

إزالة وتنظيف حلقة الضبط )الشكل 26(

ي اتجاه عقارب الساعة )الجزء 1( ح�ت ينغلق دبوس القفل نهائًيا )الجزء 2( الأعىل. 	 
أدر حلقة الضبط �ف A

ي اتجاه عقارب الساعة ح�ت يتم تحريرها من مقعدها.	 
B اضغط عىل دبوس القفل الأسفل وأدر حلقة الضبط قلياًل �ف

C بمجرد تحريرها، ارفع حلقة الضبط وقم بإزالتها من جسم الماكينة.	 

ي 	 
نظف االأسطح الداخلية والخارجية لحلقة الضبط باستخدام قطعة قماش مبللة. ال تستخدم إسفنجات كاشطة و/أو منتجات قوية يُمكن أن تتسبب �ف

تلفها.

ي غسالة االأطباق.
تحذير! ال يُمكن غسل حلقة الضبط �ف

زالة والشفرة العلوية )الشكل 27( تنظيف غرفة الطحن القابلة لالإ

زالة.	  باستخدام المكنسة الكهربائية، قم بتنظيف حبوب القهوة الموجودة داخل الغرفة القابلة لالإ

زالة )الجزء 1( من جسم االآلة.	  قم بإزالة الغرفة القابلة لالإ

زالة )الجزء 1( والشفرة الثابتة المدمجة بها )الجزء 	  بفرشاة ناعمة )نظيفة ومعقمة(، وقطعة قماش جافة ومكنسة كهربائية، قم بتنظيف الغرفة القابلة لالإ
2(، وإزالة مسحوق القهوة المتبقي بعناية من جميع االأسطح ومن شفرات الطحن.

زالة، قم بتنظيف سطح التالمس مع غرفة الطحن بفرشاة )الجزء 3(. ي كل مرة يتم فيها إزالة الغرفة القابلة لالإ
تحذير! �ف

زالة وشفرة  زالة وشفرة الطحن الثابتة. ال يُمكن غسل الغرفة القابلة لالإ تحذير! ال تستخدم الماء و/أو المنظفات لتنظيف الغرفة القابلة لالإ
ي غسالة االأطباق.

الطحن الثابتة �ف

تنظيف غرفة الطحن والشفرة السفلية )الشكل 28(

ي غرفة الطحن )الجزء 1(.	 
ف والمسحوق الموجود �ف باستخدام مكنسة كهربائية، قم بإزالة حبوب ال�ب

بفرشاة ناعمة )نظيفة ومعقمة( وقطعة قماش جافة، قم بتنظيف غرفة الطحن )الجزء 1( والشفرة السفلية )الجزء 2(.	 

زالة، قم بتنظيف سطح التالمس بالكامل داخل غرفة الطحن بفرشاة )الجزء 3(. ي كل مرة يتم فيها إزالة الغرفة القابلة لالإ
تحذير! �ف

تحذير! ال تستخدم الماء و/أو المنظفات لتنظيف غرفة الطحن وشفرة المطحنة.

تنظيف أنبوب تفريغ القهوة )الشكل 29(

ن به بواسطة مغناطيس.	  أمسك أنبوب تفريغ القهوة )الجزء 1( واستخرجه من مقعده الذي يق�ت

اغسل أنبوب الترصيف باستخدام الماء الساخن والمنظفات غ�ي المعطرة ومزيل الشحوم مع درجة الحموضة المحايدة المناسبة لقطاع االأغذية.	 

ف جميع االأجزاء بقطعة قماش لينة.	  جفِّ

باستخدام مكنسة كهربائية وقطعة قماش جافة، قم بتنظيف مقعد أنبوب الترصيف من جميع بقايا مسحوق القهوة.	 
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تنظيف جسم الماكينة )الشكل 30(

يجب إجراء التنظيف الخارجي لجسم الماكينة باستخدام أقمشة ناعمة ومنتجات مناسبة لقطاع االأغذية.	 

ر باالأسطح الخارجية للجهاز. تحذير! ال تستخدم إسفنجات كاشطة و/أو منتجات قوية يُمكن أن تُلحق الرصف

تحذير! يحظر استخدام نفاثات من الماء أو البخار لتنظيف جسم الماكينة.

إعادة تجميع المطحنة )الشكل 31(

بعد التنظيف، أعد تجميع المطحنة

ي مقعده ح�ت يتم ربطه بالمغناطيس الموجود داخل المقعد نفسه.	 
أدخل خرطوم ترصيف القهوة )الجزء 1( �ف

ي جسم الماكينة مع التأكد من توجيهها بشكل صحيح.	 
زالة )الجزء 2( �ف أدخل الغرقة القابلة لالإ

 	: ثبت حلقة الضبط )الجزء 3( عىل النحو التالي

زالة  A ضع حلقة الضبط )الجزء 3( عىل جسم الماكينة عن طريق محاذاة السهم االأحمر )الجزء 4( مع الفهرس المرجعي االأحمر عىل الغرفة القابلة لالإ
)الجزء 5(.

ان،  ان. عند الوصول إل نقطة االق�ت B اضغط عىل حلقة الضبط باتجاه جسم الماكينة وأدرها قلياًل عكس اتجاه عقارب الساعة ح�ت تجد نقطة االق�ت
ينطلق دبوس القفل )الجزء 6( الأعىل لمنع دوران الحلقة.

C  اضغط عىل دبوس القفل )الجزء 6( وأدر حلقة الضبط عكس اتجاه عقارب الساعة مرة أخرى ح�ت تصل إل موضع العمل المطلوب.
كيب القادوس )الجزء 7(.	  قم ب�ت

الماكينة جاهزة لالستخدام مرة أخرى بعد تغذيتها وإعادة تعبئتها بالقهوة.
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فحص حالة كابل الطاقة 61112

نهاية كل استخدام: تحقق من كابل إمداد الطاقة )الشكل 32(

ف وأن االأسالك غ�ي مكشوفة.	  ي غ�ي تالف�ي
عند فصل الكابل من مقبس الطاقة، تحقق برصيًا وباللمس من أن القابس والغمد الوا�ت

ي متخصص. 
ي حالة تلف كابل الطاقة، قم بـاستبداله بواسطة ف�ف

تحذير! �ف

التنظيف الشامل لشفرات الطحن 61113

كل 6 أشهر: نظف شفرات الطحن جيًدا )الشكل 33(

يجب إجراء التنظيف الشامل لشفرات الطحن كل 6 أشهر عىل االأقل )أو قبل ذلك إذا لزم االأمر(، باستخدام منتجات مخصصة لتنظيف المطاحن المتوفرة بسهولة 
ي السوق )عىل سبيل المثال، منظف "PULY GRIND" لمطحنة القهوة(. 

�ف

ي نهاية التنظيف العادي، باستخدام الماكينة بدون قهوة وبدون قادوس التغذية. 	 
يجب إجراء التنظيف الشامل �ف

ي غرفة الطحن )فارغة تماًما( وبدء دورات الطحن ح�ت يتم طحن المنتج تماًما. أثناء الطحن، 	 
يتم تنظيف شفرات الطحن عن طريق سكب جرعة من المنتج �ف

يقوم المنتج )عىل شكل حبوب أو بلورات( بتنظيف شفرات الطحن عن طريق إزالة أي رواسب قهوة أو قشور أو بقايا ورواسب دهنية من سطحها تماًما، 
وامتصاص الزيت والقضاء عليها جميًعا دون ترك بقايا.

بهذه الطريقة يتم التنظيف دون الحاجة إل تفكيك شفرات الطحن. 	 

إيقاف تشغيل المطحنة 61114

ي 
ي المرة التالية ال�ت

ي حالة جيدة وتجنب المشاكل المحتملة �ف
بقائها �ف ات طويلة، فمن المستحسن إجراء العمليات المذكورة أدناه الإ إذا لم يتم استخدام المطحنة لف�ت

يتم إعادة تشغيلها فيها.

ات طويلة )الشكل 34( ورة: إيقاف تشغيل الماكينة لف�ت عند الرصف

ي الجزء 6.1.1.	 
قم بتنظيف المطحنة بعناية كما هو مذكور �ف

ي الجزء 6.1.3.	 
قم بتنظيف شفرات الطحن تماًما كما هو مذكور �ف

 	. ي
افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربا�أ

اكم.	  قم بتغطية الماكينة بقطعة قماش لمنع الغبار واالأوساخ من ال�ت

الصيانة الستثنائية 612

ي هذا القسم، »7 االأعطال - االأسباب - االإصالحات« 
ي حالة حدوث كسور و/أو أعطال لم يتم تناولها �ف

ال توجد عمليات صيانة استثنائية مجدولة للمطحنة. ومع ذلك، �ف
.Fiorenzato M.C. S.r.l ي الخاصة بـ

ي متخصص. اتصل بخدمة الدعم الف�ف
ي الجهاز بمبادرتك الخاصة، بل تعهد بالبحث وإصالح االأعطال إل ف�ف

فال تتدخل �ف
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الأعطال - الأسباب - الإصالحات 7

ي تعطل مطحنة القهوة و/أو عدم عملها بشكل صحيح  . لكل حالة شاذة، يتم 
ي يُمكن أن تتسبب �ف

يوضح الجدول الحاالت الشاذة المحتملة ال�ت
شارة إل السبب المحتمل الذي أدى إل حدوثها واالإجراءات الواجب اتخاذها الستعادة التشغيل الصحيح للجهاز. االإ

الإصالحاتالأسبابالأعطال 

ي وضع "ON"؛	 ال يوجد مصدر طاقة.المطحنة ال تعمل.
تأكد من أن المفتاح �ف

ي وضع التشغيل.	 
تأكد من أن قاطع الدائرة الكهربائية للمقبس )إن وجد( �ف

تأكد من أن سلك الطاقة غ�ي تالف وأن القابس المخصص متصل بشكل 	 
صحيح بالمقبس. 

ف ال تخرج من قادوس  حبوب ال�ب
التغذية.

افتح القرص.	 القرص مغلق تماًما.

 "Warning"تظهر نافذة التحذير
عىل الشاشة:

     

تم تحرير حلقة الضبط من ممر الدوران 
الخاص بها وال يُظهر مفتاح االأمان 

الصغ�ي )انظر شكل6  الجزء 1( الغرفة 
ي وضع العمل الصحيح. 

زالة �ف القابلة لالإ

ي ممر الدوران الخاص بها باتباع 	 
قم بتثبيت حلقة الضبط بشكل صحيح �ف

ي النقطة "إعادة تجميع المطحنة" من الفقرة 6.1.1.
رشادات الواردة �ف االإ

تدخل الحماية الحرارية للمحرك بسبب يتوقف المحرك أثناء الطحن.
انسداد نظام الطحن نظراً لوجود أشياء 

ف شفرات الطحن.  أو أجسام غريبة ب�ي

د تماًما.	  أوقف تشغيل الجهاز، وانتظر ح�ت ي�ب

افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.	 

أغلق القرص، وقم بإزالة قادوس التغذية.	 

زالة وقم بتنظيف شفرات الطحن وإزالة أي 	  افتح الغرفة القابلة لالإ
أجسام غريبة.

أعد تجميع الجهاز، وابدأ دورة الطحن.	 

ي الجدول، 
ي حالة حدوث تشوهات وظيفية غ�ي مدرجة �ف

حة، أو �ف تحذير! إذا استمرت الحالة الشاذة ح�ت بعد تنفيذ االإجراءات التصحيحية المق�ت
ي متخصص واطلب صيانة الجهاز.

فاتصل بف�ف
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طلب قطع الغيار 8

 1Fiorenzato M.C1 S.r.l وري استبدال أجزاء من المطحنة الخاصة بك، فمن الممكن طلب قطع الغيار االأصلية أو االتصال بخدمة قطع الغيار الخاصة بـ إذا كان من الرصف
أو من مركز الخدمة أو الموزع المعتمد.

ف  تحذير! يُرجى مالحظة أن التدخالت الستبدال شفرات الطحن وبشكل عام لجميع االأجزاء الداخلية للمطحنة يجب أن يتم تنفيذها من ِقبل موظف�ي
. ف ف متخصص�ي تقني�ي

شخاص و/أو تلف الجهاز الناتج عن استبدال المكونات بقطع غيار 
أ

كة 1Fiorenzato M.C1 S.r.l المسؤولية عن أي إصابة لال تحذير! ال تتحمل �ش
. ف غ�ي أصلية وتركيبها بواسطة أفراد غ�ي مؤهل�ي

التخلص من الجهاز 9

ونية، وبالتاىلي يجب  لك�ت ي مختلف البلدان فيما يتعلق بالتخلص من المنتجات الكهربائية والإ
ف مختلفة سارية المفعول �ف تحذير! هناك قوان�ي

ف المحددة والهيئات المسؤولة عن التخلص منها1 ي تفرضها القوان�ي
مراعاة الوصفات ال�ت

ي أن المنتج مصنف، وفًقا للوائح 	 
ي الشكل 34، فهذا يع�ف

ي حالة ما إذا كانت بطاقة التعريف الملصقة عىل الجهاز تحمل رمز الحاوية المشطوبة الموضح �ف
�ف

، يجب  ي
ا�ف ي نهاية عمره االف�ت

، �ف ي EC )RAEE/96/EU 2002( وبالتالي ونية ويتوافق مع توجيه االتحاد االأورو�ب المعمول بها، عىل أنه معدات كهربائية أو إلك�ت
لية. ف ورة معالجته بشكل منفصل عن النفايات الم�ف بالرصف

اء جهاز جديد معادل له.	  ونية أو إعادته إل متاجر التجزئة عند �ش لك�ت لذلك يجب تسليم الجهاز مجانًا إل مركز تجميع منفصل للمعدات الكهربائية واالإ

ف السارية 	  ي القوان�ي
ي وإال تعرض للعقوبات المنصوص عليها �ف

ا�ف ي نهاية عمره االف�ت
المستخدم هو المسؤول عن نقل الجهاز إل مرافق التجميع المناسبة �ف

ي تجنب االآثار 
حول النفايات. تُساهم عملية الجمع المنفصل للنفايات من أجل بدء إعادة تدوير الجهاز ومعالجته والتخلص منه بشكل متوافق بيئياً، �ف

ي يتكون منها هذا الجهاز. ولمزيد من المعلومات التفصيلية 
السلبية المحتملة عىل البيئة وعىل الصحة كما تشجع عىل توسيع عملية إعادة تدوير المواد ال�ت

فم المنتجون والمستوردون بالمسئولية  اء الجهاز منه. يل�ت حول أنظمة التجميع المتاحة، اتصل بخدمة التخلص من النفايات المحلية أو المتجر الذي تم �ش
ي نظام جمع نفايات جماعي.

عن إعادة تدوير ومعالجة المنتج والتخلص منه بالتوافق مع البيئة سواًء بشكل مبا�ش أو بالمشاركة �ف
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1 一般信息

1.1 基本安全说明

本咖啡磨豆机 由Fiorenzato	 M.C.	 S.r.l.咖啡磨豆机有限责任公司为专业和家庭使用
目的而设计和制造。

重要！为了减少事故、触电和可能的伤害风险，用户必须了解并遵守以下基本安全预
防措施。

阅读并理解本手册中的所有操作说明和警告。

仅在本手册中描述的预定用途下使用本机。本磨豆机的用途为研磨咖啡豆，任何其他用途都被认
为是不恰当的。

在将设备连接到电源之前，请确保您的供电系统配备有：

-	一个有效的接地电路；

-	具有足够横截面的导体以满足吸收功率；

-	一个高效的救生装置。

之后，确保设备铭牌上的数据与电源上的数据一致，如有疑问或不确定，请由合格人员进行检
查。

不建议使用延长线、适配器和多个插座。

不要在水槽或喷水口附近放置和使用本设备。

请不要用湿手触摸电源插头和/或设备。

请勿将设备浸泡在水中。

不要用流水清洗设备。

在设备带电的情况下，不要进行清洁操作。在清洁之前，请关闭设备并从电源插座上拔下插头。

确保电源插座容易接近，以便在必要时快速和方便地断开连接。

切勿拉动电源线以断开插头。	

如果插头或电源线损坏，请由合格的维修人员更换。

不要试图修理和/或补救任何故障或失灵。	

如果出现故障或功能失常，请关闭设备、拔掉插头，并联系制造商的技术援助服务、授权经销商
或专业维修人员。

不要让电源线从设备的表面垂下（它可能被意外拉动，从而影响其稳定性）。

让电源线远离任何热源（炉子、明火等）。

将设备放置在远离工作台面边缘的地方，并确保其在儿童或无行为能力者接触不到的地方。

将设备的包装（袋子、泡沫塑料等）放在儿童和无行为能力的人接触不到的地方。

不要在安全装置被拆除、绕过或篡改的情况下操作本设备。

除非在负责任的使用者的直接监督下，否则不要让儿童或心理生理能力下降的人使用本设备。

在将咖啡装入料斗之前，一定要检查里面是否有异物。

清洁机器时，要注意磨豆机的尖锐表面：有割伤和碰伤手指的危险。
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本手册以及欧盟合格声明是咖啡磨豆机不可分割的一部分，因此必须谨慎对待和保存，向所有用户
提供，并在机器被移动或转售给第三方时跟随机器。	

如本文件丢失和/或损坏,可通过注明封底所示的手册代码向制造商索要一份副本。

在允许其他使用者使用磨豆机之前,请确保该人已阅读并理解本手册的内容。

本说明手册包含所有说明和使用步骤,如对其正确遵循,可使您在不对自身与机器造成危害的情况下
进行安全操作。

磨豆机的使用者必须认真遵守本手册中的所有具体警告。

1.2	手册的一般信息及其咨询

在安装和首次使用Fiorenzato	 M.C.	 S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司的咖啡磨
豆机之前，请仔细阅读本使用说明书。

本说明书根据2006/42/CE指令的规定编制，为最终用户安装和 使用Fiorenzato M.C. 
S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司生产的咖啡磨豆机提供了所有有用的指示。

在安装和使用磨豆机之前，必须完整阅读并理解本手册内容并必须对其妥善保管和维护,以备将来
查阅。

本文件包含之图像、数据、文本和说明均为Fiorenzato	M.C.	S.r.l.咖啡磨豆机有限责任公司所属
并反映其在市场上发布时的最新状态。

Fiorenzato M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司	持续寻找改善其产品的全新解
决方案,因此保留在时间过程中对磨豆机及其相关文件进行更改之权利,且已出售的产
品不应被视为不足和/或过时产品。	

一般索引有利于查阅本手册,该索引有助于识别感兴趣之主题，另有一系列信息符号可用于吸引用
户注意力并识别尤其感兴趣的内容,令使用者安全正确地使用磨豆机。
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1.3	手册中使用的符号

警告-提示!	指示与特定功能和/或对用户有用之信息有关的警告或重要提示。请注意必
有该符号的段落。

一般危险-注意!	 一般危险标识。标有该符号的文本表示未遵循所提供的说明可能会引
起损坏机器和/或导致伤害用户的危险。

设备过压	-	注意!	标有该符号的文本表示可能发生的触电风险。请注意所授指示。

必须由授权技术人员执行的操作！标有此符号的文字表示所描述的操作必须由专家（
服务技术员）来执行。	

1.4 制造商联系方式

如有任何疑问，可通过以下地址联系Fiorenzato M.C. S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司：

Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司

Via	Rivale,18	-	Santa	Maria	di	Sala	(VE)	-	ITALY-意大利

电话.	+39/049	628716	-	传真.+39/049	8956200

电邮	info@fiorenzato.it	-	www.fiorenzato.it

1.5	请求干预的说明

为获得对机器的技术援助，用户必须向其购买设备的经销商咨询。关于使用和/或维护磨豆机的进
一步信息或解释，Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司	仍可提供服务，可通过第1.4
段指出的地址进行联系。

1.6	保修

Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司对自身产品自购买之日起12个月内应用保修,并
由授权经销商签发的有效税务证明担保。

保修期内,制造商承诺免费维修或更换因制造缺陷而在原产品上证明出现故障的零件和/或组件。	

产品保修不涵盖以下状况:

• 未遵守本手册中包含的警告/说明。

• 机器常规维护和清洁操作未由正确执行程序且受过适当培训的使用者执行。

• 委托不合格人员或未经制造商授权的人员进行的任何形式的维修操作。

• 将产品用于本手册指定用途之外的目的。

• 使用非原始备件进行的任何替换(请注意,使用非原始备件进行的替换除了会使保修无效之外,
还会使设备随附的»合格声明»无效）。

• 由于以下原因造成的设备损坏将使保修无效:疏忽、安装和/或使用不符合本手册要求的产品、
不良维护(清洁)、闪电和大气现象造成的损坏、电源供应错误、过电压和过电流。	
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1.7 适用指令

Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司	生产的所有咖啡磨豆机的设计和制造都符合以
下欧洲指令的基本要求：

 	 2006/42/EC	[机械指令]。

 	 2014/35/UE	[低电压指令]。

 	 2014/30/UE	[电磁兼容性指令]。

 	 2011/65/UE	[关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令]。

 	 2015/863/UE	[关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分指令的委任指令]。

 	 2012/19/UE	[电气电子设备指令]。
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1.8 欧盟合格声明

 

Fiorenzato M.C. S.r.l.  MOD243-00 Rev.01               MOD243-00 Rev.00 
Sede Legale/Legal address: Via Plana Giovanni Antonio, 6 – 20155 Milano (MI) 
Sede Operativa/Operative address: Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Tel. +39.049.628716 – Fax +39.049.8956200 – www.fiorenzato.it - 
info@fiorenzato.it 
C.F. / P.IVA / Reg. Imp. Milano 04876490964 – REA 1779231 – cap. soc. 90.000,00 i.v  

 
DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ 
UE DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 
 

 
 
 
 
La società Fiorenzato M.C. S.r.l. dichiara che, i macinadosatori per caffè:  
The company Fiorenzato M.C. S.r.l. declares that coffee grinders: 
       

 
Modello: AllGround       N° di Serie: dal 000480421  
Model:    AllGround       Serial Nr.: from 000480421 
                 
 

 
Sono costruiti in conformità alle seguenti Direttive:  
Are produced in compliance with the following Directives:  
 
Direttiva Macchine 2006/42/EC 
Machinery Directive 2006/42/EC 
 
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/UE 
 
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 
Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/UE 
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE 
RoHS Directive 2011/65/UE 
 
Direttiva Delegata RoHS 2015/863/UE 
Delegated Directive RoHS 2015/863/UE 
 
Direttiva RAEE 2012/19/UE 
RAEE Directive 2012/19/UE  
 
La persona giuridica autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è Fiorenzato M.C. S.r.l., con sede 
in Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italia. 
The legal person authorized to realize the technical file is Fiorenzato M.C. S.r.l., based in Via 
Rivale, 18 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italy. 
 
 
Data: Novembre 2020      C.E.O, Christian Oddera 
Date: 2020 November 

              
 
*Questa è la Dichiarazione di Conformità attualmente valida.  
*This is the Declaration of Conformity currently valid. 
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2	 标识数据与技术特征

2.1	简介

打咖啡是一门艺术,要了解其秘密,您需遵循精确的规则。事实上,获得一杯完美意式浓缩咖啡的公
式非常复杂且设备运转的零件至关重要。想要获得最佳成果与无可争议的质量,必须正确结合以下
三个要素：

• 选用一款优质混合豆。

• 正确使用可用设备。

• 打咖啡者的娴熟技能与专业精神。想要以与众不同的方式享有一份优质咖啡,仅选择特别的混
合豆是远远不够的。

操作者遵循正确程序准备饮品并以适宜方法使用机器,将会为一份小小杰作的创建贡献非凡意义。
这就是为什么专业人员如此重视意式浓缩咖啡机和磨豆机的原因。精通这些工具,使它们处于完美
运行状态并充分发挥其潜力,是真正咖啡大师的一项技能。优质意式浓缩咖啡的质量来自于一系列
操作,其中磨豆起着重要作用。因此，磨豆机是基本工具之一，其结构必须符合某些特性：坚固、
耐受性和功能性，这些特性完全由Fiorenzato	 M.C.	 S.r.l.	 咖啡磨豆机有限责任公司生产的所有
磨豆机满足。

为使研磨机的使用更加实用 ，Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司为该
设备配备了一个实用的触摸显示屏，根据三种不同的研磨类型（浓缩咖啡、摩卡咖啡和过滤咖啡）
，通过简单的旋转调节环螺母，就可以将研磨命令可视化。	

如以下各段所述，磨豆机配备了特殊的安全装置，在工作和/或清洁的所有阶段，当机器打开时，
可以保护用户。	

2.2	设备标识

在磨豆机的底部贴有识别标签，其上总是报告以下数据（图1）:

• 公司名称Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司

• CE标志与制造年份。

• 其它任何认证标志。

• 型号与序列号。

• 设备功率。

• 所需电源电压与频率。

2.3	磨豆机主要部件的识别

磨豆机 由机器主体和顶部的进料斗组成，用于装载要研磨的烘焙咖啡豆。	

参考Fig.	2，磨豆机 由以下部分组成：

1.料斗盖。

2.咖啡豆装料斗。

3.料斗上的阻尼器。

4.研磨度调节环。

5.调节环锁定/解锁销。

6.可拆卸的研磨室，带有上部研磨器。

7.机器/用户界面显示。

8.可拆卸咖啡粉排送管。

9.可调节过滤器支架杯的支撑叉。
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10.机器开机/关机开关。

2.4	用途

本设备专为烘焙咖啡豆的研磨而设计。任何其它用途均被视为不适当的,因此是危险的对于因使用
不当或不正确而造成的任何损坏,制造商概不负责。请勿使用本设备研磨其它类型的食物或其它谷
物材料。

2.5	技术特征

图3中的表格总结了咖啡磨豆机 的具体技术特征。

尺寸[高×宽×高毫米] 169	x	240	x	442

重量[公斤] 9

电源 220-240伏	-	50赫兹

功率[瓦特] 250

磨床类型 平台	-	Red	speed

磨床直径[毫米] 64

磨床转速	圈数/分钟
1400	a	50	赫兹

1600	a	60	赫兹

剂量调整 以秒为单位

料斗装载量[克] 250

2.6	噪音

根据EN	60704--1标准,在UNI	EN	ISO	3741混响室中测得的磨豆机的最大声响发射符合
以下标准,EN	60704-1:	1998以及EN	607043:	1996.根据86/188/EEC号欧洲指令及随后
的2003/1	 0/EEC修订版，与操作员在八小时内的240分钟极限操作相关的等效声音级别
为78 dB(A)。因此,使用该设备无需采取任何预防措施来防范因工作场所暴露于噪音中
而引起的风险(DE	2003/1	0/EEC指令第3-8条)。
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3	 安全

3.1	一般信息

用户在操作磨豆机之前，必须充分了解因不正确使用设备而可能产生的风险，了解制造商采用的本
章所列的安全装置以及第1.1段中所列的一般安全规则。

注意!	在安装和首次使用磨豆机之前，必须已经阅读并理解本文件的所有内容。

注意!	 超出日常普通清洁范围的维护干预措施只能由合格和/或持有制造商授权之人士
执行。

注意!	 未经授权擅自改动或更换机器的一个或多个零件,采用改变其用途的配件以及使
用非原始备件的配件都可能造成人身伤害风险并危害设备的正常运行。

注意!	在对机器执行任何类型的维护和/或清洁工作之前,请确保电源已断开。

禁止使用已拆除、规避或改动的安全装置来操作设备。

如果不遵守上述规定，Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司对人员和/或
物品的损害不承担任何责任。

3.2	可预见的不当使用

Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司	对如在使用机器时疏忽大意或用户未遵守本手
册中的使用说明，将不承担任何责任且保修无效。

除本手册中所述方式之外,对设备的任何其它使用都将被视为不当使用。

使用设备期间,不允许进行其它类型的工作以及被视为不当行为的活动,它们通常可能涉及用户安全
风险和/或机器损坏。

被视为具备可预见性的不当使用如下:

 	 使用本机器研磨烘焙咖啡豆之外的产品(例如,胡椒、盐等)。

 	 使用本机器处理已经磨好的咖啡。

 	 未经培训人员和/或未阅读本说明手册的人员对设备的错误使用。

 	 使用非原厂和/或非您所拥有的咖啡机专用的备件。

 	 在潜在爆炸性环境中使用机器。

此外,使用者绝不可在任何情况下进行以下事宜:

 	 在未事先断开设备电源的情况下尝试清除任何意外掉入咖啡进料斗和/或研磨区域的异物。

 	 用潮湿的双手使用本设备。

 	 将任何种类的液体注入咖啡进料斗和研磨区域。

如果机器出现异常行为，必须委托您的经销商或专门的维修人员进行任何必要的干
预，以确定和恢复异常情况。
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3.3	正确安全使用注意事项

为了确保使用者安全并以最佳方式管理设备,满足一些简单但重要的规定是必不可少的,即:

 	 避免滥用电源线。仅使用适合机器中安装电源的线缆或延长线。	

 	 保护线缆免受高温、油污和锋利边缘的损害。	

 	 如发现电源线和/或任何延长线已磨损或损坏,请将其更换。

 	 异于正常的操作(更大功率的吸收、温度的增高、过分振动、异常噪音或显示屏上的警报信
号)表明操作不正确。为防止可能直接或间接导致人员或设备损坏的故障,请提供必要维护
或在必要时联系经销商或专业维修人员。

 	 如果怀疑设备出现故障或不安全，请从电源插座上拔下插头。因此,委托专业授权技术人员
对设备进行控制和任何维修,或在必要时与制造商联系。

3.4	应用于磨豆机的安全装置

型号为 的咖啡磨豆机配有足够的机械和机电装置，以保障用户的安全和使
用期间设备的完整性/功能。

特别是在设备上预设了以下安全装置：

•	 电机热保护器

设备的电机具备一台热保护器,可防止由于过电流导致的过热并可通过中断电机电源来进行干
预。

•	 咖啡进料斗上的防菌头(Fig.	4)

防菌头(第1部分)位于进料斗内(第2部分)，允许咖啡豆流向研磨室，从而防止操作者意外插入
手指。

•	 可拆卸腔室上的防菌头(Fig.	5)

为防止在将料斗从设备中取出时与磨豆机接触,可拆卸腔室内部(第1部分)有一块防菌头(第2部
分)可防止使用者意外将手指插入研磨室。

•	 调节环锁定/解锁销(Fig.	6)

为了防止意外移除调节环（第1部分），当达到极限开关位置时，提供一个销子（第2部分），
向上弹起以锁定其位置，防止被移除。	

如果在磨豆机工作时，调节环被移除，磨豆机将立即停止，显示屏显示“警告”（第3部分）
，随之而来的是电机失去动力，使机器安全。调节环只能在机器不通电的情况下拆除（见章
节“6-维护”）。

•	 可拆卸研磨室存在检测微动开关	(Fig.	7)

这个微动开关(第1部分）只能由可抽出的研磨室（第2部分）上提供的销子激活，只有当可
抽出的研磨室本身（第3部分）被插入机器主体（第4部分）的正确工作位置并被调节环（图
6Fig.	第1部分)锁定时，设备才能启动。	

•	 2个用于检测调节环位置的微动开关	(Fig.	8)

这两个微动开关（第1和第2部分）检测调节环（第3部分）的位置，然后通过显示屏显示检测
到的研磨模式（浓缩咖啡、摩卡咖啡或过滤咖啡）。
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3.5	残留风险

Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司	在设计过程中采取了所有必要的预防措施，以
保证在最安全的条件下使用磨豆机。但是,在设备的安装和清洁过程中仍存在无法消除的残留风险,
可通过按照下表规定对使用者进行充分培训来消除其影响。

针对每种残留风险均指出可用于限制和/或取消单个风险载体的条款。

残留风险 出现情况: 降低风险的规定

设备重量导致上下肢挫
伤和/或压伤

针对以下情况搬运设备:

• 拆包。

• 安装。

• 为清洁相应支撑面而搬
运设备。

• 搬运设备之前请将其牢牢抓紧。

• 确保您有足够的空间安全地搬运设
备而不会撞到障碍物。

• 在搬运磨豆机时，如有必要，请使
用防滑手套。

触电	

• 连接和断开电源线缆。 • 经常检查电源线状况并在发现其劣
化或损坏时进行更换。

• 将电源线连接至磨豆机之前,请确保
开关处于"O"(OFF-关闭)位置。

指尖和手指损伤/割伤

• 可拆卸腔室的移动。

• 磨床的清洁。

• 从机身上拆下可拆卸腔室时请小心
处理。

• 清洁期间,避免手指直接碰触磨床
的尖齿。	

• 使用橡胶手套保护双手。

3.6	机器上张贴的警告标签

磨豆机上贴有适当的象形图(Fig.	 9)，以警告用户在机器上进行某些动作和操作时要给予最大的关
注。象形图为:

1.		割伤危险：应用于可拆卸研磨室的外表面（只有在研磨室从机体中取出后才能看到）；

2.		触电危险：位于磨豆机底部的关闭板上，靠近电缆接头。

4 安装

注意!	在进行设备安装和调试之前,请仔细阅读以下内容。

4.1 存放

如未立即将设备安装在使用地点并且有必要暂时将其存放,建议将其存放于符合以下特征的安全场
所：

• 选择暂时存放设备之地应为封闭环境,免受阳光与恶劣天气的影响;

• 存放场所的温度应在5摄氏度至40摄氏度之间,相对湿度应在30％至90％之间。

• 如必须在安装前将设备长时间存放.则建议将其保存于原始包装中,以确保获得更为充分的保
护。
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4.2	安装点的选择

鉴于磨豆机之功能，建议将其置放于咖啡机附近。

进行设备安装之前,安装点还应确保满足以下要求:

• 用于放置设备的台面必须平坦、具有良好的水平度并且具备能够支撑重量的足够坚固度;

• 可用空间必须足够宽敞,以便正确安装并可轻松使用设备;

• 设备不应安装在水槽和/或水龙头附近,以免被喷出和/或溅出的水弄湿;

• 使用场地应照明充足且通风良好;

• 安装点附近应设有一个插座,以便按照使用国家/地区的现行规定对设备进行电气连接。

注意!	插座必须配备有效的接地系统。	

注意!	 电源系统还必须配备一个位于插座上游的安全热磁短路器,并且应处于使用者可
轻松到达的已知位置,以保护设备免受过载和电压突变的影响并保护使用者免受触电危
险。

4.3	设备的拆包与搬运

打开包装后,请仔细检查设备是否完好无损且零件未被损坏。

• 请于安装点附近打开包装,确保具备足够空间进行设备的安全搬运。	

• 从包装中取出设备,安全牢固地将其抓紧。

• 将磨豆机放在工作台上。

注意!	搬运机器时要小心。机器重量（9公斤）和机器主体的圆形形状可能会
产生滑倒和失去抓握的风险。

4.4 安装并连接至电网

要完成安装并开始使用您的新咖啡磨豆机，只需将插头连接到电源插座上(Fig.	10)。

如必须使用电源适配器、多用插座或接长线,则必须使用符合使用国家/地区现行认证
标准的产品。

• 如具备,请将电源插座上游的保护性热磁短路器设置为»ON-开»位置(Fig.	11)。

• 将机器电源开关转到“ON-开”位置(Fig.	12)。

至此，磨豆机至此已通电并可投入使用。	
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5	 磨豆机的使用

5.1	准备使用磨豆机

安装完成后，磨豆机就可以使用了，可以装入要研磨的咖啡豆。请参考	 Fig.	 13,加载咖啡豆需进
行以下操作:

• 装上料斗(第5部分)装在可拆卸腔室上(第2部分)。

• 确保闭合帘(第3部分）完全关闭。

• 摘掉盖子(第4部分)并将需要研磨的烘焙咖啡豆装入料斗。

• 用相对应的盖子(第4部分)关上

• 逐渐打开闭合帘(第3部分),以使咖啡豆流入研磨室。

• 至此，磨豆机至此已装好并可投入使用。

5.2	选择研磨的类型

参照图14，选择研磨的类型：

• 通过转动调节环（第1部分），可以从“过滤咖啡”、“摩卡咖啡”和“浓缩咖啡”中选择所
需的研磨类型。	

• 显示屏自动显示与所选研磨类型相对应的机器管理屏幕。

• 通过将与“过滤咖啡”、“摩卡咖啡”或“浓缩咖啡”设置相对应的调节环的扇形部分移动到
可抽出的研磨室（第2部分）上的红色指针来选择研磨的类型。	

5.3	机器控制

以下是对磨豆机上所有控制的描述。

5.3.1	 开关

用于打开和关闭设备（图15）。

• 转到“OFF-关”位置：设备关闭（电源切断）。

• 转到“ON-开”位置：设备开启（电源接通）。

5.3.2	 机器管理屏幕和功能键

显示屏是机器和用户之间的通信界面，根据使用调节环选择的研磨类型，显示具体的机器管理屏
幕。

启动屏幕（图16）

当磨豆机启动时（开关在“ON-开”位置），显示屏会显示几秒钟的启动屏幕，上面显示磨豆机的
logo（第1部分）、已安装的软件版本（第2部分）和带有制造商标志的“QR”二维码（第3部分)。

使用智能手机扫描该“QR”二维码，可以连接到Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司 
的网站，并可以观看到关于磨豆机 功能的解释性视频。

设定的显示时间过后，显示屏会自动显示与当时用调节环设定的研磨模式（“浓缩咖啡”、“摩卡
咖啡”或“过滤咖啡”）相关的机器管理画面。
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“浓缩咖啡”屏幕(图17）

当调节环在“浓缩咖啡”研磨模式下转动时，该屏幕会显示出来，它包含三个功能键，用于启动所
需的研磨循环。特别是：

 单一剂量研磨（第1部分）： 
 	 脉冲式按下时（时间少于2秒），机器开始研磨单一剂量的咖啡。一旦命令下达，屏幕上会
出现以秒为单位的研磨周期进展情况，以及用于停止正在进行的周期的“STOP-停止”键（
见第5.6段）。

 	 如果按下两秒以上，就会加载屏幕，设置单一剂量的研磨时间（见第5.3.3段）。

	 双份剂量研磨（第2部分）: 
 	 脉冲式按下时（时间少于2秒），机器开始研磨双份剂量的咖啡。一旦命令下达，屏幕上会
出现以秒为单位的研磨周期进展情况，以及用于停止正在进行的周期的“STOP-停止”键（
见第5.6段）

 	 如果按下两秒以上，就会加载屏幕，设置双份剂量的研磨时间（见第5.3.3段）。

 手动研磨（第3部分）:	

 	 当保持按下动作时，命令开始手动研磨，显示屏上显示出研磨时间的时间指示，以秒为单
位。释放该功能键，机器停止。	

研磨结束后，显示屏返回到“浓缩咖啡”屏幕。	

“摩卡咖啡”屏幕（图18）

当调节环在“摩卡咖啡”研磨模式下转动时，该屏幕会显示出来，它包含了启动研磨周期的功能
键。

 “摩卡咖啡”研磨（第1部分）：	

 	 按住该功能键（第1部分），开始研磨循环。研磨时间显示在显示屏的上部（第2部分)。释
放该按钮，研磨机停止

“过滤咖啡”屏幕（图19）

当调节环在“过滤咖啡”研磨模式下转动时，该屏幕会显示出来，它包含了启动研磨周期的功能
键。

 “过滤咖啡”研磨（第1部分）：	

 	 脉冲式地按下该功能键（第1部分），在连续模式下开始研磨循环。研磨时间显示在显示屏
的上部（第2部分)。	

 	 再次按下该键（第1部分），停止当前的研磨周期。

在“过滤咖啡”模式下，研磨周期在运行50秒后自动中断。

“警告”屏幕（图20）

当调节环（第1部分）从其导轨上松开并从机体上拆下以清洁可抽出的研磨室和研磨机时，将显示
此屏幕。该屏幕出现时磨豆机无法启动，直到调整环恢复到正确的工作位置。
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5.3.3	 单一和双份“浓缩咖啡”剂量的研磨时间设置

磨豆机 的管理软件允许您调整在“浓缩咖啡”操作模式下研磨和分配单一剂量和双份
剂量咖啡所需的研磨周期时间（以秒为单位）。

要设置研磨时间，请确保调节环转到“浓缩咖啡”位置，并显示相关的管理屏幕，然后按照以下说
明进行操作：

设置单份供给时间

>	2	s

1.4

在“浓缩咖啡”屏幕上，按下

功能键 2秒以上。

使用功能键 
“	-	”和“	+	”来设置研
磨时间。

按下“OK”来确认设置并返回
到“浓缩咖啡”屏幕。

设置双份供给时间

>	2	s

2.6 2.8

在“浓缩咖啡”屏幕上，按下

功能键 2秒以上。	

使用功能键 
“	-	”和“	+	”来设置研磨
时间。

按下“OK”来确认设置并返回
到“浓缩咖啡”屏幕。

5.4	调节研磨的类型和程度（图21）

研磨类型选择

通过转动调节环（第1部分)进行操作,位于料斗底部(第2部分），直到可拆卸研磨室（第3部分）前
面的红色指针位于调节环的扇形区域，与您希望执行的研磨类型相对应（用于浓缩咖啡、用于摩卡
咖啡或用于过滤咖啡）。研磨度的变化会显示在显示屏上。
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调节研磨度

在选择了所需的研磨类型（浓缩、摩卡或过滤）之后，可以调节研磨程度，以获得更粗或更精细的
咖啡。

再次转动调节环（第1部分），使红色指针（第3部分）保持在先前选定的扇形内。	

• 顺时针将环旋转以磨得更粗;

• 逆时针将环旋以进行更精细的研磨。

调节必须在电机运转的情况下进行。建议研磨少量咖啡以目测评估研磨程度。

5.5	调节滤杯支撑叉的高度（图22）

• 松开固定螺丝(第1部分）；

• 将小叉（第2部分）的高度调整为浓缩咖啡滤杯（如第3部分）或摩卡滤杯的大小，以便装入咖
啡。

• 拧紧螺丝（第1部分），将小叉（第2部分）锁定在新的位置。
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5.6	剂量供给

在磨豆机准备就绪的情况下，按以下对应的功能键来控制研磨的启动（和任何停止）。

供给启用

浓缩咖啡 摩卡咖啡 过滤咖啡

脉冲式（少于

2秒）按下
键，开始剂量供
给。

脉冲式（少于2

秒）按下 键，
开始剂量供给。

按下并按住
键，开始剂量供
给。

按下并按住
键，开始剂量供
给。

脉冲式按下
键，开始剂量供
给。

停止供给

浓缩咖啡 摩卡咖啡 过滤咖啡

在设定的时间
结束时（第
5.3.3段）或按
下“STOP-停
止”键时供给自
动停止。

在设定的时间
结束时（第
5.3.3段）或按
下“STOP-停
止”键时供给自
动停止。

按键 释放后自
动停止。

按键 释放后
自动停止。

脉冲式按下
键，以停止研
磨。	

运行50秒后自动
停止
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6	 磨豆机的维护

6.1	常规维护

您所拥有的磨豆机 不需要任何普通的维护操作，除了定期清洁，必须按照以下的操作
程序进行。

注意!	在进行任何清洁操作之前，请将开关(Fig.	23)转到“O”（OFF-关闭）位置，并
将电源插头从电源插座上拔下(Fig.	24)，以断开磨豆机的电源。

常规维护干预

频率 干预类型 段落

每次使用结束后 仔细清洁设备 6.1.1

每次使用结束后 检查电源线状态 6.1.2

每6个月 精细清洁磨床 6.1.3

必要时 让磨豆机休整 6.1.4

注意!	 磨豆机 上安装有“Red	 speed”型磨床，其表面经过适当处理以增
加其抗磨损性。该处理的进行是为了使磨床在机器的整个寿命期间都能在最佳条件下
工作。但是，如果磨床出现损坏（例如，由于可抽出研磨室意外落地和/或有坚硬异物
意外进入研磨室），则必须由专业维修人员进行更换。	

6.1.1	 设备清洁

每次结束使用后：彻底清洁机器。

拆卸和清洁料斗（图25)

关闭闭合帘(第1部分），从设备中取出料斗（第2部分）。

• 从料斗上取下盖子(第3部分)，并将内部所含的咖啡豆倒空。建议将咖啡豆倒回原来的袋
子里，并将其密封，以保持其新鲜度和香味。

• 使用热水/非香型清洁剂和适合食品行业的中性PH的脱脂剂清洁料斗的内外表面。请勿使
用会损坏料斗表面的研磨海绵和/或腐蚀性洗涤剂。

• 用柔软干布仔细擦干已清洗的零件

注意!	环套不适合用洗碗机清洗。
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每次结束使用后：彻底清洁机器。

拆卸和清洁调节环（图26）

• A 顺时针转动调节环（第1部分），直到到达终点位置时，锁销（第2部分）向上发出咔哒
一声。	

•	 B 	压下锁定销，顺时针略微转动调节环，直到它从导轨中释放出来。

•	 C 	当达到释放点时，提起并从机体上卸下调节环。

• 用湿布清洁调节环的内表面和外表面。不要使用研磨性海绵和/或腐蚀性洗涤剂，以免将其
损坏。

注意!	环套不适合用洗碗机清洗。

可拆卸腔室和顶部研磨器的清洗（图27）

• 使用吸尘器将可拆卸腔室套圈中容纳的咖啡豆吸净。

• 从机体上拆下可拆卸腔室（第1部分）。

• 用软毛刷(干净并消毒）、干布和吸尘器清洁执行可拆卸腔室(第1部分)和将其绑定的固定
磨床(第2部分)的清洁,小心地清除磨床所有表面和磨齿上的残留咖啡粉。

注意! 每次摘下可拆卸腔室时,请用刷子清洁它与研磨室相接触的表面(第3部分)。

注意! 请勿使用水和/或清洁剂清洁可拆卸腔室和固定磨床。可拆卸腔室和固定磨床
不可在洗碗机中清洗。

研磨室和下部磨床的清洁（图28）

• 使用吸尘器清除研磨室内的咖啡豆和粉末(第1部分)。

• 用软毛刷(干净并消毒)、干布和吸尘器清洁研磨室（第1部分）和下部磨床（第2部分)。

注意!	每次摘下可拆卸腔室时,请用刷子仔细清洁它与研磨室内部所有相接触的表面
(第3部分)。

注意!	请勿使用水和/或清洁剂清洁研磨室和磨床。

清洁咖啡排放管（图29）

• 抓住咖啡排放管（第1部分），将其从通过磁铁连接的底座上取下。

• 用热水和非香料清洁剂以及具有中性PH值且适用于食品领域的脱脂剂清洗排放管。

• 用一块软布擦干。

• 使用吸尘器和一块干布清除咖啡排送管底座上的所有残留咖啡粉。
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清洁机身（图30）

• 机身外部清洁必须使用软布和适合食品领域的产品进行。

注意!	请勿使用会损坏机身外表的研磨海绵和/或腐蚀性产品。

注意!	禁止喷水或使用蒸汽喷射来清洁机身。

重新组装磨豆机（图31）

清洁后，重新组装研磨机

• 将咖啡排放管（第1部分）插入其底座，直到它与底座内的磁铁啮合。

• 将可拆卸的腔室（第2部分）插入机器主体，确保其方向正确。

• 安装调节环（第3部分），如下所示：

•	 A 	 将调节环（第3部分）放在机体上，将红色箭头（第4部分）与可拆卸的腔室（第5部
分）上的红色参考标记对齐。

•	 B 	 将调节环向机器本体，并逆时针轻微转动，直到达到啮合点。当达到啮合点时，锁定
销（第6部分）向上卡住，停止调节环的旋转。

• C 按下锁定销（第6部分），再次逆时针旋转调节环，直到它处于所需的工作位置。

• 装上料斗(第7部分）。

装进咖啡并连接电源后,即可再次使用机器。
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6.1.2	 检查电源线状态

每次使用结束后：检查电源线（图32）

• 将电缆从电源插座上断开，用肉眼和触摸的方式检查插头和保护套是否损坏，电线是否裸
露。

注意!	如果电源线损坏，请由合格的维修人员更换。	

6.1.3	 磨床的彻底清洁

每6个月：对磨床进行一次彻底清洗（图33）

至少每6个月（如果认为有必要，可以提前），必须对磨床进行彻底的清洁，使用市场上容易买
到的清洁研磨机的特定产品（例如用于咖啡研磨机的PULY	GRIND洗涤剂）。	

• 彻底的清洁必须在正常清洁结束后进行，在机器没有咖啡和没有进料斗的情况下进行。	

• 清洗研磨机的方法是将一定剂量的产品倒入（完全清空的）研磨室，然后开始研磨循环，
直到产品完全被研磨。研磨过程中,产品（呈颗粒状或晶体状）通过从表面上完全清除任何
咖啡沉积物、结垢、霉菌和脂肪沉积物,吸收油分并破坏腐烂而不会留下残留物,从而使磨
床焕然一新。

• 通过这种方式，在不需要拆卸磨床的情况下使其焕发新生。	

6.1.4	 让磨豆机休整

如果磨床长期不使用，建议进行以下操作，以保持其良好状态，避免重新启动时可能出现的问题。

必要时：将机器长期搁置（图34）

• 对磨床进行彻底清洁,按照段落6.1.1中的指示。

• 对磨床执行彻底清洁,遵照段落6.1.3中的指示。

• 从电源插座上拔下电源线。

• 用布盖住机器,以防蒙尘和积垢。

6.2	非常规维护

磨床不需要定期的特别维护。但是,章节“7	异常-原因-补救措施”“7	ANOMALIE	-	CAUSE	-	RIME-
DI”中未提及的任何破损和/或故障情况,请勿自行干预设备,而应将故障的查找与解决委任于专业
技术人员。联系Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司。

7 异常-原因-补救措施

下表显示了可能导致咖啡磨豆机 故障和/或失灵的异常情况。对于每种异常都指示了产
生异常的可能原因以及为恢复设备的正确操作而应采取的措施。
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异常 原因 补救措施

磨豆机无法开机。 电力不足。 • 确保开关位于“ON-开”;

• 确保插座上游的热磁短路器(如有)处于ON-
开位置。

• 确保电源线没有损坏，电源插头正确地连接
到插座上。	

咖啡豆不从进料斗
中掉落。

闭合帘关闭过紧。 • 打开闭合帘。

显示屏显示“警
告”画面：

 

调节环已经脱离其旋转
轨道，安全微动开关（
见Fig.	6第1部分）没有
检测到可拆卸腔室处于
正确的工作位置。	

• 按照段落6.1.1“重新组装磨豆机”中的描
述，将调节环正确地固定在相应的旋转通道
上。

研磨期间电机停
机。

在磨床之间存在物体或
异物的情况下,由于研磨
系统的阻塞而导致的电
机保护热干预。	

• 关闭设备并等待其完全冷却。

• 断开设备与电源的连接。

• 关闭闭合帘并卸下进料斗。

• 打开可拆卸腔室清洁磨床并清除任何异物。

• 重组设备并启动一次研磨周期。

注意!	 如即使执行建议的纠正措施后异常现象仍然存在或出现列表中未列出的功能异

常,请联系专业技术人员并检查设备。
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8 备件请求

如果有必要更换磨豆机的部件，可以向Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司的备件服
务部门或其服务中心或授权经销商索取原厂备件。

注意!	切记，必须由专业技术人员进行磨床更换的干预，总之，磨豆机的所有内件干预
都应由上述人士执行。

注意!	Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	咖啡磨豆机有限责任公司	对于由非原始备件替换组件
以及由不合格人员执行的任何人身伤害和/或设备损坏概不负责。

9 报废

注意!	 各国对电气和电子产品的报废处置拥有不同法律,因此必须遵守特定法律和报废
处置负责机构所规定的要求。

• 如贴在设备上的标识签带有图34中所示划掉垃圾桶的符号,表示该产品根据现行法规被归类
为电气或电子设备并且符合欧盟指令2002/96/	 EC(WEEE）,因此在使用寿命到期时必须将其
与生活垃圾分开处理。

• 因此必须将设备免费交送至一家电气和电子设备分类收集中心,或者在购买新的等效设备时
将其退还给经销商。

• 使用者是在使用寿命结束时将设备转移至适当收集机构以及受当前废品法规规定进行罚款
处罚的责任人。为退役设备的后续启动进行适宜的分类回收收集、处理和与环境相宜的报
废处置,有助于避免对环境和健康的不利影响并有利于合成产品的材料再利用。有关可用收
集系统的更多详细信息,请联系当地的废物处理服务部门或购买设备的商店。制造商和进口
商直接或通过参加集体计划来履行与环境相兼容的回收、处理与报废责任。
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1 일반 정보

1.1 필수 안전 경고

Fiorenzato M.C.S.r.l. 에서 생산된  커피 그라인더는 전문가 및 가정 내 사용에 모두 
적합하도록 설계 및 제작되었습니다.

중요! 사고, 감전 및 발생 가능한 부상의 위험을 줄이기 위해 사용자는 다음의 기본 
안전 주의사항을 이해하고 준수해야 합니다.

본 설명서의 모든 작동 지침을 읽고 숙지하십시오.

본 설명서에 기술된 용도로만 제품을 사용해야 합니다. 그라인더는 커피 원두를 분쇄하기 위한 
목적으로 설계되었습니다. 다른 목적으로 사용하는 것은 부적절한 행위로 간주됩니다.

기기를 주전원에 연결하기 전에 전원공급 시스템에 다음 요소가 구비되어 있는지 확인하십시오.

• 유효한 접지 시스템

• 전력 소비를 처리하기에 충분한 단면적의 도체

• 유효한 잔류전류장치 (RCD)

그 다음, 기기 식별판에 명시된 정보가 주전원 장치에 일치하는지 확인하고, 의심스럽거나 
불확실한 경우, 자격을 갖춘 사람에게 확인을 요청하십시오.

익스텐션, 어댑터 및 멀티탭을 사용하지 마십시오.

싱크대나 물 분사구 근처에 기기를 두거나 사용해서는 안됩니다.

전원 플러그 및/또는 기기를 젖은 손으로 만지지 마십시오.

기기를 물에 담그지 마십시오.

기기를 흐르는 물에 세척하지 마십시오.

기기가 주 전원공급장치에 연결되어 있는 경우, 세척하지 마십시오. 세척 전에 기기 전원을 끄고, 
전원 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.

기기를 빠르고 쉽게 분리하기 위해 필요한 경우, 전원 콘센트가 접근 가능한 위치에 있는지 
확인하십시오.

기기 플러그를 뽑을 때 전선을 당기지 마십시오. 

플러그 또는 전선이 손상된 경우, 전문 수리업자에게 문의하여 교체하십시오.

오류 또는 오작동을 수리 및/또는 수정하지 마십시오. 

기기에 오류 또는 오작동이 발생하는 경우, 전원을 끄고 플러그를 뽑은 다음 제조업체의 
기술지원서비스, 공인 대리점 또는 전문 수리업자에게 문의하십시오.

기기의 지지대 표면에 전선을 걸지 마십시오 (실수로 당겨질 경우, 안정성이 떨어질 수 있습니다).

전선을 열원 (오븐, 화염 등)으로부터 멀리 두십시오.

기기를 지지대 표면의 가장자리로부터 멀리 배치하고, 어린이나 장애를 가진 사람의 손이 닿지 
않는 곳에 두십시오.

모든 포장재 (백, 폴리스티렌 등)는 어린이나 장애를 가진 사람의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

안전장치가 제거, 우회 또는 변조된 경우, 기기를 작동하지 마십시오.

어린이 또는 정신적-신체적 능력에 제한이 있는 사람은 책임있는 사용자의 직접 감독 하에서만 
기기를 사용할 수 있습니다.

호퍼에 커피를 채우기 전에, 내부에 이물질이 없는지 항상 확인하십시오.
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청소 시, 날카로운 그라인딩 장치에 주의하십시오. 손가락이 절단되거나 찰과상을 입을 위험이 
있습니다.

CE 적합성 선언서와 같이 본 설명서는 커피 그라인더의 필수적인 구성 요소이므로 주의하여 취급 
및 보관되어야 합니다. 모든 사용자가 본 설명서를 이용할 수 있어야 하며, 기계를 제3자에게 
수여하거나 판매할 경우에는 함께 제공되어야 합니다. 

이 문서가 분실되거나 및/또는 훼손된 경우 뒤표지에 나와 있는 매뉴얼 코드를 
밝히면서 제조업체에 사본을 요청할 수 있습니다.

다른 사람이 커피 그라인더를 사용하기 전에 본 설명서의 내용을 읽고 이해했는지 확인하십시오.

제대로 따르는 경우 본인과 머신에 해가 없도록 안전하게 조작할 수 있는 모든 지침과 사용 절차가 
이 지침 매뉴얼에 들어 있습니다.

그라인더를 사용하는 사람은 누구든지 본 설명서에 포함된 모든 특정 경고사항을 
주의깊게 따라야 합니다.

1.2 매뉴얼의 일반 정보 및 참조 사항

Fiorenzato M.C.S.r.l.에서 생산한 커피 그라인더를 설치하고 사용하기 전에 본 사용 
설명서를 주의깊게 읽으십시오 .

본 사용 설명서는 2006/42/EC 지침에 따라 작성되었으며, 최종 사용자가 Fiorenzato M.C.S.r.l.에서 
생산한  커피 그라인더를 설치하고 사용하는데 유용한 모든 정보를 제공합니다 

커피 그라인더를 설치하고 사용하기 전에 본 설명서의 내용을 완전하게 읽고 숙지해야 하며, 이후 
참고할 수 있도록 양호한 상태로 보관해야 합니다.

이 문서에 포함된 이미지, 정보, 텍스트, 설명은 Fiorenzato M.C. S.r.l. 의 자산으로, 시장에 출시될 
당시의 기계 상태를 반영합니다.

Fiorenzato M.C. S.r.l. 사는제품 개선을 위해 지속적으로 새로운 솔루션을 모색하고 
있습니다. 따라서 시간이 지남에 따라 커피 그라인더 및 문서를 변경할 권리를 지니며, 
이미 판매된 제품은 부적절 및/또는 구식으로 간주되지 않습니다. 

본 설명서는 관심 주제를 쉽게 식별할 수 있는 일반 색인 및 사용자가 커피 그라인더를 안전하고 
올바르게 사용하기 위한 특별 주의사항을 다루는 일련의 정보 기호를 포함하고 있습니다.

1.3 매뉴얼에 사용되는 기호

경고 - 참고! 이는 사용자를 위한 특정 기능 및/또는 유용한 정보 관련한 경고나 중요 
참고 사항을 의미합니다. 이 기호로 표시된 단락에 주의하십시오.

일반 위험 - 주의! 일반 경고 표지. 이 기호로 표시되는 텍스트는 제공되는 지침 미준수 
시 머신이 손상되거나 및/또는 사용자가 상해를 입을 위험이 있음을 의미합니다.

활성 장비 - 주의! 이 기호로 표시되는 텍스트는 감전 위험이 발생할 수 있음을 
의미합니다. 제공되는 지침에 주의하십시오.

승인된 기술자용 작업: 이 기호로 표시되는 텍스트는 전문 기술자(기술적 지원)가 
설명된 조치를 취해야 함을 의미합니다. 
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1.4 제조업체의 상세 연락처

자세한 내용은 다음 주소를 통해 Fiorenzato M.C. S.r.l. 로 문의주시기 바랍니다.

Fiorenzato M.C. S.r.l.

Via Rivale, 18 - Santa Maria di Sala (VE) - ITALY

전화 +39/049 628716 - 팩스 +39/049 8956200

info@fiorenzato.it - www.fiorenzato.it

1.5 개입 요청 지침

기기에 대한 기술지원은 제품을 판매한 업체로 문의하십시오. 그라인더의 사용 및/또는 유지보수에 
관한 자세한 정보 또는 설명은 Fiorenzato M.C. S.r.l. 로 문의하거나 단락 1.4에 제시된 주소로 
연락하시기 바랍니다. 

1.6 보증

Fiorenzato M.C. S.r.l. 사는 공인 판매자가 발행한 유효한 납세용 문서를 통해 입증된 구매일로부터 
12개월간 제품에 대한 보증을 적용합니다.

보증 기간 동안 제조업체는 제조상의 하자로 인한 결함이 있는 것으로 밝혀진 부품 및/또는 
구성요소를 무료로 수리하거나 교체할 것을 약속합니다. 

제품 보증은 다음의 경우 효력을 상실합니다.

• 이 매뉴얼에 나와 있는 경고/지침을 준수하지 않았습니다.

• 사용자가 실행 절차에 적절하게 지시된 대로 일상 정비와 머신 청소 작업을 실시하지 
않았습니다.

• 수리 작업이 부적격자 또는 제조업체의 승인을 받지 않은 자에게 위임되었습니다.

• 제품을 이 매뉴얼에 명시된 것 이외의 목적으로 사용합니다.

• 교체가 정품이 아닌 예비품을 사용하여 이루어졌습니다. 정품이 아닌 예비품을 사용하여 
교체하는 경우, 보증 효력이 상실될 뿐만 아니라 기기에 동봉된 «적합성 선언»도 효력을 
상실한다는 점을 유념하시기 바랍니다.

• 이 매뉴얼의 요구사항에 부합하지 않는 부주의/설치/사용, 불충분한 정비(청소), 번개와 대기 
현상으로 인한 손상, 불량한 전력 공급, 과전압, 과전류로 인한 기기 손상의 경우 보증 효력이 
상실됩니다.

1.7 적용 지침

Fiorenzato M.C. S.r.l. 사에서 생산하는 모든 커피 그라인더는 다음 유럽공동체 지침의 필수 
사항을 준수하여 설계 및 제작되었습니다.

 	 2006/42/EC [기계류 지침].

 	 2014/35/EU [저전압 지침].

 	 2014/30/EU [전자파 적합성 지침].

 	 2011/65/EU [RoHS 지침].

 	 2015/863/EU [RoHS 위임 지침].

 	 2012/19/EU [WEEE 지침].
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1.8 EU 적합성 선언

 

Fiorenzato M.C. S.r.l.  MOD243-00 Rev.01               MOD243-00 Rev.00 
Sede Legale/Legal address: Via Plana Giovanni Antonio, 6 – 20155 Milano (MI) 
Sede Operativa/Operative address: Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Tel. +39.049.628716 – Fax +39.049.8956200 – www.fiorenzato.it - 
info@fiorenzato.it 
C.F. / P.IVA / Reg. Imp. Milano 04876490964 – REA 1779231 – cap. soc. 90.000,00 i.v  

 
DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ 
UE DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 
 

 
 
 
 
La società Fiorenzato M.C. S.r.l. dichiara che, i macinadosatori per caffè:  
The company Fiorenzato M.C. S.r.l. declares that coffee grinders: 
       

 
Modello: AllGround       N° di Serie: dal 000480421  
Model:    AllGround       Serial Nr.: from 000480421 
                 
 

 
Sono costruiti in conformità alle seguenti Direttive:  
Are produced in compliance with the following Directives:  
 
Direttiva Macchine 2006/42/EC 
Machinery Directive 2006/42/EC 
 
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/UE 
 
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 
Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/UE 
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE 
RoHS Directive 2011/65/UE 
 
Direttiva Delegata RoHS 2015/863/UE 
Delegated Directive RoHS 2015/863/UE 
 
Direttiva RAEE 2012/19/UE 
RAEE Directive 2012/19/UE  
 
La persona giuridica autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è Fiorenzato M.C. S.r.l., con sede 
in Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italia. 
The legal person authorized to realize the technical file is Fiorenzato M.C. S.r.l., based in Via 
Rivale, 18 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italy. 
 
 
Data: Novembre 2020      C.E.O, Christian Oddera 
Date: 2020 November 

              
 
*Questa è la Dichiarazione di Conformità attualmente valida.  
*This is the Declaration of Conformity currently valid. 
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2 식별 데이터 및 기술 특성

2.1 소개

커피를 만드는 것은 일종의 예술로서, 그 비밀을 배우려면 세밀한 규칙을 따라야 합니다. 완벽한 
에스프레소 한잔을 얻는 공식은 사실 매우 복잡하므로 장비로 작동되는 부품이 매우 중요한 
역할을 합니다. 최적의 성공과 탁월한 품질을 위해서는 3가지 요소를 정확하게 조합해야 합니다.

• 파인 블렌드

• 가용 장비의 적합한 사용

• 준비하는 사람의 유능한 능력과 전문성. 훌륭한 커피를 만들려면, 일반적으로 알려진 것과 
다르게 특정 블렌드를 선택하는 것만으로는 충분하지 않습니다.

음료 준비를 위해 올바른 절차를 준수하고 기기를 적절하게 사용함에 있어서 작업자의 경험과 
기량은 완벽한 커피를 완성하는데 기여하는 요소입니다. 전문가들이 에스프레소 머신과 커피 
그라인더를 중요하게 생각하는 이유입니다. 이 도구를 잘 이해하고, 완벽한 작동 순서를 유지하며, 
도구의 잠재력을 극대화하는 것은 진정한 커피 장인에게 부여된 능력입니다. 훌륭한 에스프레소의 
품질은 일련의 작업에서 비롯되는데, 그라인딩이 중요한 역할을 합니다. 따라서 그라인더는 견고성, 
강도, 기능성으로 정의되는 특정 요소를 모두 충족시켜야 하는 가장 기본적인 장비 중 하나이며, 
Fiorenzato M.C.S.r.l. 사는 이러한 특성을 완전히 충족시키는 그라인더를 생산하고 있습니다 .

 그라인더를 실용적이고 기능적으로 활용하기 위해, Fiorenzato M.C. S.r.l. 사는 
기기에 조정 링너트를 돌려 선택할 수 있는 세 가지 다른 유형의 분쇄 옵션 (에스프레소, 모카, 
필터)을 기반으로 분쇄 제어를 확인할 수 있는 실용적인 터치 스크린을 장착했습니다. 

그라인더는 다음 단락에 설명된 대로 특수 안전장치가 장착되어 있어 모든 작동 및/또는 기계가 
열린 상태에서 수행되는 세척 단계동안 사용자를 보호합니다. 

2.2 기기 식별

식별 라벨은 그라인더 바닥면에 부착되어 있으며, 다음과 같은 정보를 제공합니다 (그림 1):

• Fiorenzato M.C. S.r.l.사의 회사명 .

• CE 마킹 및 제조연도

• 그 외 모든 인증 마크

• 모델 및 일련번호

• 기기의 출력

• 필수 전력 공급 전압 및 주파수
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2.3 그라인더의 주요 부품 식별

 그라인더는 기계 본체 및 볶은 커피 원두를 분쇄하기 전에 적재하는 상단의 공급 
호퍼로 구성됩니다. Fig. 2 에서  그라인더는 다음 부품으로 구성됩니다.

1. 호퍼 뚜껑.

2. 커피 원두 호퍼.

3. 호퍼 셔터.

4. 분쇄 크기 조정용 링 너트

5. 잠금/잠금해제 링 너트 핀.

6. 상부 그라인더가 있는 탈착식 챔버.

7. 머신/사용자 인터페이스 화면.

8. 탈착식 분쇄커피 추출 튜브.

9. 조절식 필터홀더 컵 지지용 포크.

10. 기계 켜짐/꺼짐 스위치.

2.4 용도

이 기기는 로스팅 커피 원두 분쇄 전용으로 설계되었습니다. 그 외 용도로 사용하는 것은 
부적절하여 위험할 수 있습니다. 제조업체는 부적절하거나 부정확한 사용으로 인한 손상에 대해 
어떤 책임도 지지 않습니다. 다른 유형의 식품 또는 그 외 입자상 물질을 분쇄하는 용도로 기기를 
사용하지 마십시오.

2.5 기술 특성

표 (그림 3)는  커피 그라인더의 특정한 기술 특성을 요약한 것입니다.

치수 [W x D x H mm] 169 x 240 x 442

중량 [kg] 9

전력 공급 220-240V - 50 Hz

전력 [Watts] 250

그라인더 유형 플랫 - 레드 스피드

그라인더 직경[mm] 64

Rpm 그라인더 회전 속도
1400 (50 Hz)

1600 (60 Hz)

용량 조절 초 단위

호퍼 적재 용량 [g] 250
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2.6 소음

EN 60704--1 표준에 따라 UNI EN ISO 3741 잔향실에서 측정하는 커피 그라인더의 
최대 소음 방출량은 EN 60704--1:1998 및 EN 607043:1996 표준에 부합합니다 . 
유럽지침 86/188/EEC 및 후속 개정 2003/10/EEC 에 의거, 8시간 동안 240분의 기기 
제한 작동과 관련한 작업자의 소음노출 등가수준은 78 dB(A)입니다. 따라서 기기 사용 
시에는 작업장 내 소음 노출로 인한 위험에 대비하여 예방조치가 필요하지 않습니다
(DE 2003/1 0/EEC의 3-8조).

3 안전

3.1 일반 정보

그라인더를 작동하기 전에 사용자는 기기의 부적절한 사용으로 인해 유발될 수 있는 위험, 본 장에 
나열된 제조업체 채택 안전장치, 1.1 단락에 기술된 일반 안전규칙을 적절하게 숙지해야 합니다.

주의! 그라인더를 처음으로 설치하고 사용하기 전에 본 문서의 모든 내용을 읽고 
숙지해야 합니다.

주의! 평상 시 일일 청소를 벗어나는 정비 개입은 적격한 작업자만이 실시할 수 있고 
제조업체의 승인을 받아야 합니다.

주의! 머신의 하나 이상 부품을 무단으로 변경 또는 교체하거나, 동 부품의 용도를 
변경하는 부속품을 채택하거나, 정품이 아닌 예비품을 사용하는 경우 상해 위험이 
발생하고 효율적 기기 작동이 저해될 수 있습니다.

주의! 머신에 대해 정비 및/또는 청소 작업을 실시하기 전에, 머신이 전력 공급 장치와 
분리되어 있는지 확인합니다.

• 안전 장치가 제거되었거나, 우회되었거나, 무단 변경된 기기를 조작하는 것은 금합니다.

위 사항을 준수하지 않을 경우, Fiorenzato M.C. S.r.l. 사는 인명 및/또는 재산 피해에 
대한 모든 책임으로부터 면제됩니다.
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3.2 합리적으로 예상 가능한 부정확한 사용

Fiorenzato M.C. S.r.l. 사는 사용자의 부주의한 기기 사용 또는 본 설명서에 명시된 사용 지침을 
준수하지 않는 경우, 어떠한 책임도 지지 않으며, 보증 효력은 상실됩니다.

본 설명서에 명시된 용도 이외의 목적으로 기기를 사용하는 것은 부적절한 행위로 
간주됩니다.

기기 사용과 관련하여, 부정확한 사용으로 볼 수 있고 일반적으로 사용자 안전 위험 및/또는 기기 
손상을 야기할 수 있는 그 외 유형의 작업과 활동은 금합니다.

다음 사항은 합리적으로 예상 가능한 오사용으로 간주합니다.

 	 로스팅 커피 원두 이외의 생산물을 분쇄하는 용도로 머신 사용(예: 후추가루, 소금 등)

 	 미리 분쇄된 커피로 기기 사용

 	 교육받지 않은 사람 및/또는 본 설명서를 읽지 않은 사람에 의한 부적절한 기기 사용

 	 소유하고 있는 비정품 및/또는 커피 그라인더용이 아닌 예비 부품의 사용

 	 폭발 가능성이 있는 환경에서 머신 사용

추가로, 사용자는 어떤 경우에도 다음과 같이 할 수 없습니다.

 	 전원 공급 장치에서 기기를 먼저 분리하지 않고서 커피 공급 호퍼 및/또는 그라인딩 
구역에 우발적으로 들어간 이물질을 제거하려고 시도하는 것

 	 축축하거나 젖은 손으로 기기를 사용하는 것

 	 커피 공급 호퍼 및 그라인딩 구역에 어떤 종류이든 액체를 투입하는 것

기기가 비정상적인 방식으로 작동하는 경우, 이상을 식별하고 수리하기 위한 모든 
유형의 개입은 승인된 판매업자 또는 전문 수리업자만 수행할 수 있습니다.

3.3 정확하고 안전한 사용을 위한 예방조치

사용자의 안전을 보장하고 기기를 최적 상태로 관리하기 위해서는 다음과 같은 단순하지만 중요한 
여러 사항을 준수해야 합니다.

 	 전원 코드의 부정확한 사용을 피합니다. 머신에 설치된 전력에 적합한 케이블이나 섹션 
연장부만을 사용합니다. 

 	 고온, 오일, 예리한 모서리로부터 케이블을 보호합니다. 

 	 전원 코드 및/또는 연장부는 마모나 손상이 발견되면 교체합니다.

 	 평상 시 작동과 관련하여 변동이 있는 경우(예: 전력 흡수 증가, 온도 상승, 과도한 진동, 
비정상적인 소음 또는 화면에서 경보 신호 발생) 부정확한 작동을 예상할 수 있습니다. 
직/간접적으로 인명이나 기기 피해를 야기할 수 있는 고장을 예방하기 위해서는 필요한 
정비를 보장하거나, 필요에 따라 딜러나 전문 수리업체에 문의해야 합니다.

 	 기기가 비정상적인 작동 및/또는 더이상 안전하지 않은 것으로 의심되면 전원 콘센트에서 
분리하십시오. 따라서 기기의 제어와 수리는 전문가와 승인된 기술자에게 맡기거나, 
필요하다면 제조업체에 문의합니다.
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3.4 그라인더에 통합된 안전 장치

 모델의 커피 그라인더는 기기 사용 중, 사용자 안전 및 기기의 무결성/
기능성 보호를 위해 적절한 기계 및 전기기계식 장치가 장착되어 있습니다.

특히 다음과 같은 안전 장치가 기기에 통합되어 있습니다.

• 모터 열보호 장치

기기 모터에는 과전류로 인한 과열로부터 기기를 보호하는 열보호 장치가 있는데, 이 경우 
모터의 전력 공급이 차단됩니다.

• 커피 공급 호퍼의 침입 방지 장치(Fig. 4)

공급 호퍼(2번 항목) 내부의 침입 방지 장치(1번 항목)는 사용자의 손가락이 실수로 끼이지 
않도록 방지하면서 그라인딩 챔버로 커피 원두를 이동시킵니다.

• 탈착식 챔버의 침입 방지 장치 (Fig. 5)

기기에서 호퍼 탈착 시, 그라인더와의 접촉을 막기 위해 탈착식 챔버(1번 항목) 내부에는 침입 
방지 장치(2번 항목)가 장착되어 사용자의 손가락이 그라인딩 챔버에 실수로 들어가는 일이 
없도록 방지합니다.

• 잠금/잠금해제 링 너트 핀 (Fig. 6)

링 너트(1번 항목)가 우발적으로 제거되는 것을 방지하기 위해 리미트 스위치 위치에 도달했을 
때, 핀(2번 항목)이 제공됩니다. 이 핀은 위쪽으로 클릭하면 제자리에서 잠기며, 링 너트가 
제거되지 않도록 방지합니다. 

그라인더가 작동 중인 상태에서 링 너트가 제거되면 기기가 즉각 중지되며, 기계 안전을 위해 
모터 전압이 차단된 상태로 디스플레이(3번 항목)에 “경고” 화면이 표시됩니다.

링 너트는 기계에 전기가 공급되지 않는 경우에만 제거할 수 있습니다 (“6 - 유지보수” 장 참조)

• 탈착식 챔버의 존재 감지 마이크로스위치 (Fig. 7)

탈착식 챔버(2번 항목)에 위치한 특수 핀에 의해서만 활성화되는 마이크로스위치(1번 항목)
는 탈착식 챔버 자체(3번 항목)가 기기 본체(4번 항목)의 올바른 작업 위치에 삽입되고, 조정 
링 너트(Fig. 5 1번 항목 참조)에 의해 제자리에 고정된 경우에만 기기를 시작할 수 있도록 
허용합니다. 

• 링 너트 위치를 감지하는 2개의 마이크로스위치 (Fig. 8)

두 개의 마이크로스위치(1 및 2번 항목)는 조정 링 너트(3번 항목)의 위치를 감지한 다음, 
디스플레이를 통해 감지된 분쇄 모드(에스프레소, 모카, 필터)를 표시합니다.
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3.5 잔여 위험

설계 과정에서, Fiorenzato M.C. S.r.l. 사는 커피 그라인더를 최대한 안전하게 사용하기 위해 
필요한 모든 예방 수단을 채택했습니다. 그러나 기기를 설치하거나 청소하는 동안, 제거할 수 없는 
여러 잔여 위험이 남아 있습니다. 이는 다음 표에 명시된 사항에 따라 사용자를 적합하게 교육하여 
해결할 수 있습니다.

각 잔여 위험에 대하여, 개별 위험 정도를 제한/제거하는 데 유용한 사항이 표시되어 있습니다.

잔여 위험 다음 시점에 발생: 위험 감소 조치

기기 중량으로 인한 
팔다리의 타박상 및/

또는 파쇄

다음을 위한 기기 취급:

• 포장 풀기

• 설치

• 관련 지지 표면을 
청소하기 위한 기기 
이동

• 기기를 옮기기 전에 꽉 잡습니다.

• 장애물과 부딪히지 않고 기기를 
안전하게 이동할 수 있도록 충분한 
공간이 있는지 확인합니다.

• 미끄럼 방지 장갑을 착용한 후 
그라인더를 이동합니다.

감전사 

• 전원 코드 연결 및 분리 • 전원 케이블 상태를 자주 점검하여, 
열화 또는 손상이 발견될 때 
교체합니다.

• 전원 케이블을 커피 그라인더에 
연결하기 전에 스위치가 “O” (OFF) 
위치에 있는지 확인합니다.

손가락 끝부분과 
손가락의 찰과상/절단

• 탈착 가능 챔버의 취급

• 그라인더의 청소

• 탈착 가능 챔버를 머신 본체와 
분리/조립할 때는 주의하여 
취급합니다.

• 청소 시에는 그라인더의 예리한 
톱니와 손가락이 직접 접촉하지 
않도록 주의합니다. 

• 손 보호를 위해 고무 장갑을 
착용합니다.

3.6 머신에 부착되는 경고 라벨

그라인더에는 사용자가 기기에서 특정 작업 및 작동을 수행할 때 최대한 주의를 기울일 수 있도록 
경고하는 특수 픽토그램(Fig. 9)이 적용되었습니다. 픽토그램은 다음과 같습니다.

1.  절단 위험: 탈착식 챔버의 외부 표면에 부착됩니다 (기기 본체에서 챔버 자체를 분리한 
후에만 볼 수 있음)

2.  감전 위험: 케이블 글랜드 근처의 그라인더 바닥면의 닫힘판에 부착됩니다.
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4 설치

주의! 기기를 설치하고 시운전하기 전에 다음 사항을 세심하게 읽으십시오.

4.1 보관

기기를 사용할 장소에 바로 설치하지 않고 임시적으로 보관해야 하는 경우 다음 특성에 부합하는 
안전한 장소에 보관해야 합니다.

• 임시적 기기 보관을 위해 선정되는 장소는 밀폐된 환경으로 햇빛과 악천후로부터 보호가 
가능합니다.

• 보관 장소의 온도는 5°C~40°C, 상대 습도는 30%~90% 사이입니다.

• 기기를 설치하기 전에 장시간 보관해야 하는 경우 보다 적합한 보호를 보장하기 위해 원래 
포장 상태 그대로 보관하는 것이 좋습니다.

4.2 설치 지점 선정

그라인더의 기능을 고려하여 커피 머신 인근에 배치하는 것이 좋습니다.

기기를 설치하기 전에 설치 지점이 다음 요구사항을 충족하는지도 확인합니다.

• 기기를 배치할 표면은 편평하고, 수평 상태가 좋으며, 자체 중량을 지탱할 정도로 충분히 
견고해야 합니다.

• 가용 공간은 기기의 정확한 설치와 용이한 사용이 가능하도록 충분히 커야 합니다.

• 물 분사 및/또는 튀김으로 인해 젖을 수 있는 싱크대 및/또는 수도꼭지 인근에 기기를 
설치해서는 안 됩니다.

• 사용 장소는 조명과 환기 상태가 좋습니다.

• 콘센트는 사용 국가의 강행 규정에 따라 기기의 전기 연결을 위해 설치 지점 인근에 있습니다.

주의! 콘센트는 효율적 접지 시스템을 구비해야 합니다. 

주의! 전력 공급 시스템은 과부하 및 갑작스런 전압 변동으로부터 기기를 보호하고 
감전사 위험으로부터 사용자를 보호하기 위해 쉽게 접근할 수 있으며, 모두가 알고 
있는 위치의 콘센트 업스트림에 안전 자기열 스위치가 구비되어 있어야 합니다.

4.3 기기의 포장 풀기 및 취급

포장을 연 후에는 기기가 온전한 상태인지 그리고 손상된 부품이 없는지를 세심하게 점검합니다.

• 기기를 안전하게 취급할 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인하면서 설치 지점 인근에서 포장을 
엽니다. 

• 기기를 꽉 안전하게 잡고서 포장에서 꺼냅니다.

• 그라인더를 작업대 표면에 배치합니다.

주의! 기기를 취급하거나 이동할 때 주의하십시오. 무게(9kg) 및 기계 본체의 둥근 
형태로 인해 기기를 잡았을 때 미끄러질 위험이 있습니다.
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4.4 설치 및 전기 연결

설치를 완료하고 새 커피 그라인더를 사용하려면 플러그를 전원 콘센트에 연결하기만 하면 됩니다 
(Fig. 10).

전원 어댑터, 멀티탭 또는 확장부를 사용해야 하는 경우 사용 국가에서 시행중인 인증 
표준에 부합하는 제품을 사용해야 합니다.

• 만약 있다면, 전원 소켓의 업스트림에 위치한 보호 자기열 스위치를 «ON» 위치로 설정합니다
(Fig. 11).

• 기기 전원 스위치를 “ON” 으로 돌립니다 (Fig. 12).

이제 커피 그라인더가 켜지고 사용할 준비를 마칩니다. 

5 그라인더 사용

5.1 그라인더 사용 준비

설치가 완료되면 그라인더가 사용될 준비를 마친 것으로, 분쇄할 커피 원두를 채울 수 있습니다. 
커피 원두를 넣으려면 다음과 같이 진행합니다(Fig. 13 참조).

• 탈착식 챔버(2번 항목)에 호퍼(1번 항목)를 장착합니다.

• 셔터(3번 항목)가 완전히 닫혀 있는지 확인합니다.

• 뚜껑(4번 항목)을 떼낸 후 분쇄할 로스팅 커피 원두를 호퍼에 채웁니다.

• 관련 뚜껑(4번 항목)으로 호퍼를 닫습니다.

• 셔터(3번 항목)를 서서히 열어 커피 원두가 그라인딩 챔버로 향하게 합니다.

• 이 시점에서 그라인더가 로딩되고 사용할 수 있는 상태가 됩니다.

5.2 분쇄 유형 선택

그림 14를 참조하여 분쇄 유형을 선택하십시오.

• 조정 링 너트(1번 항목)을 돌려 “필터”, “모카”, “에스프레소” 가운데 원하는 분쇄 유형을 선택할 
수 있습니다. 

• 선택한 분쇄 유형에 따라 기계 관리 화면이 자동으로 표시됩니다.

• “필터”, “모카” 또는 “에스프레소” 조정에 해당하는 링 너트의 섹터를 탈착식 챔버(2번 항목)의 
빨간색 표시로 이동시켜 분쇄 유형을 선택하십시오.

5.3 머신 제어

 그라인더의 모든 제어장치는 아래에 설명되어 있습니다.

5.3.1 스위치

기기를 켜고 끄는데 사용됩니다 (그림 15).

• “OFF”로 회전: 기기가 꺼집니다 (전원공급 연결 해제).

• “ON”으로 회전: 기기가 켜집니다 (전원 공급됨).
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5.3.2 기계 관리 기능 화면 및 버튼

디스플레이는 기기와 사용자 간의 통신 인터페이스로, 조정 링 너트로 선택한 분쇄 유형을 
기반으로 특수한 기기 관리 화면을 표시합니다.

시작 화면 (그림 16)

그라인더가 켜지면 (스위치가 “ON” 위치), 디스플레이에 그라인더 로고가 있는 시작 화면(1번 
항목), 설치된 소프트웨어 버전(2번 항목) 및 제조업체의 로고가 있는 “QR” 코드(3번 항목)가 몇 
초간 표시됩니다.

가능한 스마트폰으로 “QR” 코드를 스캔하면 Fiorenzato M.C. S.r.l. 웹사이트에 연결하여 
 그라인더의 작동 방법을 다루는 설명 영상을 보실 수 있습니다. 

설정된 디스플레이 시간이 경과하면, 디스플레이에는 조정 링 너트 (에스프레소, 모카, 필터)를 
사용하여 해당 시간에 설정된 분쇄 모드와 관련한 기계 관리 화면이 자동으로 표시됩니다.

“에스프레소” 화면 (그림 17)

이 화면은 조정 링 너트가 “에스프레소” 분쇄 유형으로 회전되었을 때 표시되며, 원하는 분쇄 
사이클을 시작하기 위한 세 가지 기능 버튼을 포함하고 있습니다. 구체적으로,

 싱글 도즈 분쇄 (1번 항목): 

 	 이 옵션을 가볍게 누르면 (2초 미만) 싱글 도즈에 적합한 충분한 양의 커피를 분쇄할 
수 있는 분쇄 시간이 설정됩니다. 명령이 주어지면 분쇄 사이클의 진행률을 초 단위로 
표시하는 화면 및 현재 사이클을 중단하기 위한 “정지” 버튼이 나타납니다 (5.6 단락 참조).

 	 2초 이상 누를 경우, 디스플레이에는 싱글 도즈를 위한 시간을 설정할 수 있는 화면이 
표시됩니다(5.3.3 단락 참조).

 더블 도즈 분쇄 (2번 항목): 

 	 이 옵션을 가볍게 누르면 (2초 미만) 더블 도즈에 적합한 충분한 양의 커피를 분쇄할 
수 있는 분쇄 시간이 설정됩니다. 명령이 주어지면 분쇄 사이클의 진행률을 초 단위로 
표시하는 화면 및 현재 사이클을 중단하기 위한 “정지” 버튼이 나타납니다 (5.6 단락 참조).

 	 2초 이상 누를 경우, 디스플레이에는 더블 도즈를 위한 시간을 설정할 수 있는 화면이 
표시됩니다(5.3.3 단락 참조).

 수동 분쇄 (3번 항목): 

 	 길게 누르면 수동 분쇄가 시작되고 디스플레이에 분쇄 시간이 초 단위로 표시됩니다. 기능 
버튼을 누르면 기계가 멈춥니다. 

분쇄가 완료되면 디스플레이는 “에스프레소” 화면으로 돌아갑니다.

“모카” 화면 (그림 18)

이 화면은 조정 링 너트가 “모카” 분쇄 모드로 회전되었을 때 표시되며, 분쇄 사이클을 시작하기 
위한 기능 버튼이 포함되어 있습니다.

 “모카” 분쇄 (1번 항목):

 	 이 기능 버튼을 길게 누르면(1번 항목) 분쇄 사이클이 시작됩니다. 분쇄 시간은 디스플레이 
상단에 표시됩니다(2번 항목). 버튼을 누르면 그라인더가 멈춥니다.
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“필터” 화면 (그림 19)

이 화면은 조정 링 너트가 “필터” 분쇄 모드로 회전되었을 때 표시되며, 분쇄 사이클을 시작하기 
위한 기능 버튼이 포함되어 있습니다.

 “필터” 분쇄 (1번 항목):

 	 기능 버튼(1번 항목)을 가볍게 누르면 분쇄 사이클이 연속 모드에서 시작됩니다. 분쇄 
시간은 디스플레이 상단에 표시됩니다(2번 항목). 

 	 버튼(1번 항목)을 다시 누르면 진행 중인 분쇄가 중지됩니다.

“필터” 모드 분쇄 사이클은 50초 작동 후 자동으로 중지됩니다.

“경고” 화면 (그림 20)

이 화면은 탈착식 챔버와 그라인더를 청소하기 위해 조정 링 너트(1번 항목)를 관련 가이드와 기계 
본체에서 분리했을 때 표시됩니다. 이 화면이 나타나면 조정 링 너트가 올바른 작동 위치로 재설정 
될 때까지 그라인더가 시작되지 않습니다.

5.3.3 싱글 및 더블 “에스프레소” 도즈 분쇄 시간

 그라인더 관리 소프트웨어는 “에스프레소” 작동 모드에서 싱글 및 더블 도즈 분량의 
커피를 분쇄하고 추출하기 위한 분쇄 사이클 시간 (초 단위)을 조정할 수 있도록 합니다.

분쇄 시간을 설정하려면 조정 링 너트가 “에스프레소”로 회전되어 있는지, 관련된 관리 화면이 
표시되는지 확인한 후 아래 지침을 따라 진행하십시오.

싱글 도즈 추출 시간 설정

> 2 s

1.4

"에스프레소” 화면에서  
버튼을 2초 이상 누릅니다.

“ - ” 및 “ + ” 기능 버튼을 
사용하여 분쇄 지속시간을 
설정합니다.

“OK” 를 눌러 데이터를 
확인하고, “에스프레소” 
화면으로 돌아갑니다.
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더블 도즈 추출 시간 설정

> 2 s

2.6 2.8

"에스프레소” 화면에서  
버튼을 2초 이상 누릅니다. 

“ - ” 및 “ + ” 기능 버튼을 
사용하여 분쇄 지속시간을 
설정합니다.

“OK” 를 눌러 데이터를 
확인하고, “에스프레소” 
화면으로 돌아갑니다.

5.4 조정 유형 및 분쇄 크기 (Fig. 21)

분쇄 유형 선택

탈착식 챔버(3번 항목) 앞쪽의 빨간색 노치가 원하는 분쇄 유형(에스프레소, 모카, 인퓨전 필터)의 
링 너트 섹터에 올 때까지 호퍼(2번 항목) 아래에 위치한 조정 링 너트(1번 항목)를 돌리십시오. 
변경된 분쇄 유형이 표시됩니다.

분쇄 크기 조정

분쇄 유형(에스프레소, 모카, 필터)을 선택한 후, 분쇄 크기를 거칠거나 미세한 커피 가운데 조정할 
수 있습니다.

이전에 선택한 섹터에서 빨간색 노치(3번 항목)을 유지하면서 조정 링 너트(1번 항목)를 
재조정합니다. 

• 더 굵게 분쇄하려면 링 너트를 시계방향으로 돌립니다.

• 더 미세하게 분쇄하려면 링 너트를 반시계방향으로 돌립니다.

조정은 모터가 작동하는 상태에서 실시해야 합니다. 소량의 커피를 분쇄하여 분쇄 정도를 육안으로 
평가하는 것이 좋습니다.

5.5 필터 홀더 컵 지지용 포크 높이 조정 (그림 22)

• 고정나사(1번 항목)를 풉니다.

• 커피를 채울 에스프레소 필터 컵(예: 3번 항목) 또는 모카 필터의 크기에 따라 포크를 적절한 
높이로 조정합니다(2번 항목).

• 나사를 조여(1번 항목) 새로운 위치에서 포크를 잠급니다(2번 항목).
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5.6 도즈 추출

그라인더가 사용할 준비가 되면 아래 표시된대로 적절한 기능 버튼을 사용하여 분쇄 시작 (및 최종 
중지)를 조절하십시오.

추출 시작

에스프레소 모카 필터

 버튼을 
가볍게 눌러 (2
초 미만) 추출을 
시작합니다.

 버튼을 
가볍게 눌러 (2
초 미만) 추출을 
시작합니다.

 버튼을 길게 
누르면 추출이 
시작됩니다.

 버튼을 길게 
누르면 추출이 
시작됩니다.

 버튼을 
가볍게 
누르면 추출이 
시작됩니다.

추출 중지

에스프레소 모카 필터

설정된 시간이 
지나면 자동으로 
멈추거나 ( 5.3.3 
단락) “정지” 
버튼을 누르면 
종료됩니다.

설정된 시간이 
지나면 자동으로 
멈추거나 ( 5.3.3 
단락) “정지” 
버튼을 누르면 
종료됩니다.

 버튼을 
누르면 자동으로 
종료됩니다.

 버튼을 
누르면 자동으로 
종료됩니다.

 버튼을 
가볍게 
누르면 분쇄가 
중지됩니다. 

50초 작동 
후 자동으로 
중지됩니다.
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6 그라인더 유지관리

6.1 일반 유지관리

 그라인더는 아래의 작동 절차에 따라 수행되어야 하는 정기적 청소를 제외하고는 
중요한 일상적 유지관리 작업이 필요하지 않습니다.

주의! 청소 작업을 수행하기 전에 해당 스위치를 “O” (꺼짐) 위치 (Fig. 23)로 돌려 기기를 
전원공급장치에서 분리하고, 관련 전원 콘센트에서 전원 플러그를 제거하십시오 (Fig. 
24).

일반 정비 개입

빈도 개입 유형 단락

매 사용 후 정밀한 장비 청소 6.1.1

매 사용 후 공급 케이블 상태 점검 6.1.2

6개월마다 최종 그라인더 청소 6.1.3

필요할 때마다 그라인더 보관 6.1.4

주의!  그라인더에는 내마모성을 높이기 위해 표면을 특수 처리한 “레드 
스피드” 타입 그라인더가 장착되어 있습니다. 이러한 특수 처리를 통해 그라인더는 
기계의 전체 수명동안 최적의 조건에서 작동할 수 있습니다. 그러나 그라인더가 
손상을 입은 경우 (예: 탈착식 챔버가 실수로 바닥에 떨어지거나 이물질이 그라인딩 
챔버에 우연히 들어가게 된 경우), 그라인더는 신뢰할 수 있는 전문 수리업자를 통해 
교체되어야 합니다.

6.1.1 장비 청소

매 사용 후: 기기 전체를 꼼꼼하게 청소하십시오.

호퍼 제거 및 세척 (그림 25)

• 셔터(1번 항목)를 닫고 기기에서 호퍼(2번 항목)를 분리하십시오.

• 호퍼에서 뚜껑(3번 항목)을 떼낸 후 안에 들어 있는 커피 원두를 전부 비웁니다. 커피를 
원래의 백에 넣고 단단하게 밀봉하여 신선도와 향을 보존하십시오.

• 온수뿐만 아니라 식품에 적합한 무향 중성 PH 세제와 그리스 제거제를 사용하여 호퍼의 
내/외부 표면을 청소합니다. 호퍼 표면에 손상을 줄 수 있는 마멸성 스폰지 및/또는 자극성 
세제를 사용하지 마십시오.

• 부드럽고 마른 천으로 세척한 부품을 조심스럽게 말리십시오. 

주의! 호퍼는 식기세척기로 세척할 수 없습니다.
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매 사용 후: 기기 전체를 꼼꼼하게 청소하십시오.

조정 링 너트 분리 및 청소 (그림 26)

• A  리미트 스위치에 도달했을 때 잠금 핀(2번 항목)이 찰칵 소리를 내며 위로 올라갈 
때까지 조정 링 너트를 시계 방향으로 돌리십시오(1번 항목). 

• B  잠금 핀을 아래로 누르고, 링 너트가 가이드에서 분리될 때까지 시계 방향으로 살짝 
돌리십시오.

• C  해제 지점에 도달하면 조정 링 너트를 들어올려 기계 본체에서 분리합니다.

• 젖은 천으로 링 너트의 내부와 외부 표면을 청소하십시오. 손상을 입힐 수 있는 연마성 
스폰지 및/또는 강한 세제를 사용하지 마십시오.

주의! 링 너트는 식기 세척기로 세척할 수 없습니다.

탈착식 챔버 및 상부 그라인더 청소 (그림 27)

• 탈착 가능 챔버의 칼라에 들어 있는 커피 원두는 흡인기로 진공 청소합니다.

• 탈착식 챔버(1번 항목)를 기계 본체에서 분리하십시오.

• 부드러운 강모 브러시(깨끗하고 소독된 것), 마른 천, 진공 클리너를 사용하여 그라인더의 
모든 표면과 톱니에서 잔여 커피 파우더를 세심하게 제거하면서 탈착 가능 챔버(1번 항목)
와 이에 부착된 고정 그라인더(2번 항목)를 청소합니다.

주의! 탈착 가능 챔버를 떼낼 때마다 그라인딩 챔버와 접촉하는 표면을 브러시(3
번 항목)로 청소합니다.

주의! 탈착 가능 챔버와 고정 그라인더를 청소할 때는 물 및/또는 세제를 사용하지 
마십시오. 탈착 가능 챔버와 고정 그라인더는 식기세척기로 세척할 수 없습니다.

그라인딩 챔버 및 하부 그라인더 청소 (그림 28)

• 진공 클리너를 사용하여 그라인딩 챔버(1번 항목)에 들어 있는 커피 원두와 파우더를 
제거합니다.

• 부드러운 강모 브러시(깨끗하고 소독된 것)와 마른 천을 사용하여 그라인딩 챔버(1번 
항목)와 하부 그라인더(2번 항목)를 청소합니다.

주의! 탈착식 챔버를 분리할 때마다 브러시로 그라인딩 챔버 내부의 접촉 표면 
전체를 조심하여 청소하십시오(3번 항목).

주의! 그라인딩 챔버와 그라인더를 청소할 때는 물 및/또는 세제를 사용하지 
마십시오.
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커피 추출 튜브 세척 (그림 29)

• 커피 추출 튜브(1번 항목)를 마그넷 커플링으로 연결된 안착 지점에서 분리합니다.

• 추출 튜브를 뜨거운 물과 무향 세제, 식품용 중성 pH 탈지제로 세척하십시오.

• 부드러운 천으로 말립니다.

• 진공 청소기와 마른 천을 사용하여 추출 튜브의 안착 지점에 있는 커피 가루 잔여물을 
청소하십시오.

기기 본체 청소 (그림 30)

• 기기 본체의 외부는 부드러운 천과 식품용으로 적합한 제품을 사용하여 청소해야 합니다.

주의! 머신의 외부 표면에 손상을 줄 수 있는 연마성 스폰지 및/또는 부식성 제품을 
사용하지 마십시오.

주의! 머신 본체를 청소할 때는 워터젯이나 증기 분사를 사용하는 것을 금합니다.

그라인더 재조립 (그림 31)

청소 후, 그라인더를 재조립하십시오.

• 커피 추출 튜브(1번 항목)을 안착 지점 내부의 마그넷에 부착될 때까지 삽입하십시오.

• 탈착식 챔버(2번 항목)가 올바르게 정렬되는지 확인하며 기기 본체에 삽입하십시오.

• 다음과 같이 조정 링 너트(3번 항목)를 끼우십시오.

A  빨간색 화살표(4번 항목)와 탈착식 챔버(5번 항목)의 빨간색 기준 노치를 정렬시켜 조정 
링 너트(3번 항목)를 기계 본체에 배치합니다.

B  링 너트를 기계 본체를 향해 누르고 연결 지점을 찾을 때까지 반시계 방향으로 약간 
돌립니다. 연결 지점에 도달하면, 잠금 핀(6번 항목)을 위쪽으로 클릭하여 링 너트의 
회전을 차단합니다.

C  잠금 핀(6번 항목)을 누르고 원하는 작업 위치에 도달할 때까지 링 너트를 반시계 
방향으로 다시 돌립니다.

• 호퍼(7번 항목)를 장착합니다.

머신은 커피 재충전 후 다시 사용 준비 상태가 됩니다.
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6.1.2 공급 케이블 상태 점검

매 사용 후: 전원 케이블을 확인하십시오. (그림 32)

• 전원 콘센트에서 케이블을 분리한 상태에서, 플러그와 보호 덮개가 손상을 입지는 않았는지, 
전선이 노출되지 않았는지 직접 보고 만져보며 점검하십시오.

주의! 전선이 손상된 경우, 전문 수리업자를 통해 교체하십시오. 

6.1.3 완벽한 그라인더 청소

6개월마다: 그라인더 전체를 꼼꼼하게 청소하십시오 (그림 33)

그라인더는 6개월마다 (필요하다고 판단되는 경우 그 이내에) 시중에서 쉽게 구할 수 있는 (예: 
커피 그라인더용 PULY GRIND 세제) 그라인더 세척용 특수 제품을 사용하여 전체를 꼼꼼하게 
청소해야 합니다. 

• 일반적인 청소가 완료되면 커피를 비우고 공급 호퍼를 제거한 상태에서 꼼꼼하게 청소해야 
합니다. 

• 그라인딩 챔버(완전히 비운 상태)에 일정량의 제품을 부어 그라인더를 청소하고, 분쇄 
사이클을 시작하여 제품이 완전히 분쇄될 때까지 진행합니다. 제품(알갱이 또는 결정체로 
된 것)은 분쇄 시 커피 증착물, 딱지, 곰팡이, 지방 증착물을 표면에서 완벽하게 제거하고, 
오일을 흡수하며, 잔류물 없이 산패한 부분을 없애는 방식으로 그라인더를 청소합니다.

• 이러한 방식으로 그라인더는 분해할 필요없이 재생됩니다. 

6.1.4 그라인더 보관

그라인더를 장시간 사용하지 않을 경우, 다음과 같이 작업을 수행하여 그라인더를 양호한 상태로 
유지하고 다음 번 재가동 시, 문제가 발생하지 않도록 하십시오.

필요할 때마다: 기기를 장기간 사용하지 않을 때 (그림 34)

• 6.1.1.단락에 설명된 대로 그라인더를 조심하여 청소합니다 .

• 6.1.3 단락에 설명된 대로 그라인더를 완벽하게 청소합니다 .

• 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

• 기기를 천으로 덮어 먼지와 오염으로부터 보호하십시오.

6.2 특별 유지관리

그라인더에 대한 특별 유지관리 작업은 필요하지 않습니다. 그러나 “7 ANOMALIES - CAUSES - 
REMEDIES” 섹션에서 다루지 않은 파손 및/또는 오작동이 발생한 경우, 직접 개입하지 말고 전문 
기술자에게 맡겨 결함을 탐색하고 해결하도록 하십시오. Fiorenzato M.C.S.r.l.사에 지원 서비스를 
문의하십시오 .
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7 이상 현상 - 사유 - 해결책

이 표는  커피 그라인더의 고장 및/또는 불규칙한 작동을 유발하는 가능한 이상 
현상을 설명합니다. 각 이상 현상에 대하여 가능한 사유와 정확한 기기 작동을 복원하기 위해 취할 
조치가 나와 있습니다.

이상 현상 사유 해결책

그라인더가 켜지지 
않습니다.

전력이 없습니다. • 스위치가 “ON” 위치에 있는지 확인합니다.

• 콘센트의 업스트림에 있는 회로차단기가 
(만약 있다면) ON 위치에 있는지 
확인합니다.

• 전선이 손상되지 않았는지, 플러그가 
콘센트에 제대로 연결되어 있는지 
확인하십시오. 

커피 원두가 공급 
호퍼에서 내려오지 
않습니다.

셔터가 너무 많이 
닫혔습니다.

• 셔터를 엽니다.

디스플레이에 “
경고” 화면이 
표시됩니다.

 

조정 링 너트가 회전 
경로에서 풀렸고, 안전 
마이크로스위치 (Fig. 
6 1번 항목 참조) 가 
올바른 작업 위치에 
있는 탈착식 챔버를 
감지하지 못합니다. 

• 6.1.1.단락의 “그라인더 재조립” 항목에 
설명된 지침에 따라 조정 링 너트를 회전 
경로에 올바르게 조입니다.

모터가 분쇄 중에 
멈춥니다.

그라인더 사이에 물체 
또는 이물질이 있어 
그라인딩 시스템이 
막히는 경우 모터 
보호용 열차단 장치가 
개입합니다. 

• 기기를 끈 후 완전히 식을 때까지 
기다립니다.

• 전력 공급부에서 기기를 분리합니다.

• 셔터를 닫은 후 공급 호퍼를 떼냅니다.

• 탈착 가능 챔버를 열어 그라인더를 
청소하고 이물질을 제거합니다.

• 기기를 다시 조립하여 분쇄 사이클을 
시작합니다.

주의! 제시된 수정 조치를 실시한 후에도 이상 현상이 지속되거나 표에 나와 있지 않은 
기능 이상이 발생하는 경우 전문 기술자에게 문의하여 기기 점검을 받습니다.
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8 예비품 요청

그라인더의 부품을 교체해야 하는 경우, Fiorenzato M.C. S.r.l.  사의 예비 부품 서비스, 서비스 
센터 또는 공인 판매업체 중 한곳에 정품 예비 부품을 요청할 수 있습니다.

주의! 그라인더뿐만 아니라 그라인더의 모든 내부 부품을 교체하기 위한 개입은 전문 
기술 담당자가 실시해야 함을 유념하십시오.

주의! Fiorenzato M.C. S.r.l. 사는 무자격자가 정품 이외 예비품으로 구성품을 
교체함으로 인해 발생하는 인명 피해 및/또는 기기 손상에 대해 책임지지 않습니다.

9 폐기

주의! 전기/전자 제품 폐기 관련하여 여러 국가에서 다양한 법률이 발효되므로 특정 
법률과 폐기 담당기관에 의해 부과되는 요구사항을 준수해야 합니다.

• 기기에 부착되는 식별 라벨에 그림과 같이 크로스아웃 쓰레기통 모양의 기호가 나와 있는 
경우 제품이 강행 규정에 따라 전기/전자 장비로 분류되고 EU 지침 2002/96/EC(WEEE)에 
부합하므로 내용연수 종료 시 반드시 가정용 폐기물과 분리하여 처리해야 합니다.

• 따라서 유사한 새 기기 구매 시, 기존 기기를 별도의 전기/전자 장비 수거 센터에 무료로 
발송하거나 딜러에게 반납해야 합니다.

• 사용자는 기기를 수명 종료 시 적합한 수거 시설에 보내야 합니다. 그렇지 않으면 현행 
폐기물 법률에 의거하여 처벌을 받을 수 있습니다. 향후 사용할 수 있도록 재생, 처리, 
친환경적 처분을 위해 별도로 장비를 수거하는 경우 환경과 인간 건강에 대한 악영향을 
방지하고 제품을 구성하는 재료의 재생을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 이용 가능한 수거 
시스템 관련한 자세한 내용은 구매가 이루어진 현지 폐기물 처분 담당부서나 사무소에 
문의하십시오. 제조업체와 수입업체는 직접적으로 혹은 어떤 제도에 공동으로 참여하여 
친환경적 재생, 처리, 처분에 대해 책임져야 합니다.
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1 ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Основные	указания	по	соблюдению	техники	безопасности

Кофемолка  производства компании Fiorenzato M.C. S.r.l. разработана и 
предназначена как для профессионального, так и для бытового использования.

ВАЖНО!	 Чтобы	 снизить	 риск	 несчастных	 случаев,	 поражения	
электрическим	током	и	возможных	травм,	пользователь	должен	понимать	
и	соблюдать	следующие	основные	меры	предосторожности.

Ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации и предупреждениями, 
содержащимися в этом руководстве.

Используйте устройство только по назначению, описанному в данном руководстве. 
Кофемолка предназначена для измельчения кофейных зерен, любое другое использование 
считается неправильным.

Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что система электропитания 
оснащена:

• действующим контуром заземления;
• проводниками соответствующего сечения для обеспечения мощности потребления;
• Рабочим устройством защитного отключения.
После этого убедитесь, что данные таблички прибора соответствуют данным 
сети электропитания, и в случае сомнений или неуверенности, обратитесь к 
квалифицированному персоналу для проверки.

Не рекомендуется использовать удлинители, адаптеры и переходники.

Не размещайте и не используйте прибор вблизи раковин или струй воды.

Не прикасайтесь к вилке питания и/или прибору мокрыми руками.

Не погружайте прибор в воду.

Не мойте прибор проточной водой.

Не выполняйте операции по очистке при работающем устройстве. Перед очисткой 
выключите прибор и отсоедините вилку от розетки питания.

Убедитесь, что розетка легко доступна, чтобы обеспечить быстрое и удобное отключение 
в случае необходимости.

Никогда не тяните за шнур питания, чтобы вынуть вилку. 

В случае повреждения вилки или шнура питания обратитесь к специалисту по ремонту 
для замены.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать/устранить неисправности или поломки. 

В случае отказа или неисправности выключите прибор, отключите его от сети и обратитесь 
в службу технической поддержки производителя, к авторизованному дилеру или в 
специализированный сервисный центр.

Следите за тем, чтобы шнур питания не свисал с опорной поверхности прибора (за него 
могут случайно потянуть, что может нарушить его устойчивость).

Держите шнур питания подальше от любого источника тепла (кухонная плита, открытое 
пламя и т. д.).
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Поместите прибор подальше от края опорной поверхности и убедитесь, что он не 
находится в пределах досягаемости детей или недееспособных лиц.

Храните упаковку прибора (пакет, полистирол и т. д.) в недоступном для детей и 
недееспособных лиц месте..

Не используйте устройство при снятых, обойденных или поврежденных предохранительных 
устройствах.

Не позволяйте детям или лицам с ограниченными психофизическими возможностями 
пользоваться устройством, если только это не происходит под непосредственным 
наблюдением ответственного пользователя.

Перед загрузкой кофе в бункер всегда убедитесь, что внутри нет посторонних тел.

При очистке обратите внимание на острые поверхности кофемолки: опасность пореза и царапин 
пальцев.

Данное руководство, как и Декларация соответствия ЕС, является неотъемлемой частью 
вашей кофемолки и поэтому с ним следует бережно обращаться и хранить, быть доступным 
всем пользователям и сопровождать машину в случае ее перемещения или перепродажи 
третьим лицам. 

В	 случае	 утери	 и/или	 порчи	 этой	 документации	 можно	 запросить	 копию	
у	 производителя,	 указав	 код	 руководства,	 указанный	 на	 задней	 стороне	
обложки.

Прежде чем разрешить другим пользователям использовать кофемолку, убедитесь, что они 
прочитали и поняли содержание данного руководства.

Руководство по эксплуатации содержит все инструкции и процедуры по использованию, 
которые при правильном соблюдении позволяют безопасно работать, не причиняя вреда 
себе и машине.

Пользователь	кофемолки	должен	тщательно	следовать	всем	конкретным	
предупреждениям,	содержащимся	в	этом	руководстве.

1.2 Общая	информация	о	руководстве	и	порядке	работы	с	ним

Пожалуйста,	внимательно	прочитайте	это	руководство	перед	установкой	и	
использованием	кофемолки	Fiorenzato	M.C.	S.r.l.

Данное руководство по эксплуатации было подготовлено в соответствии с положениями 
Директивы 2006/42/EC и содержит всю полезную информацию для конечного пользователя 
для установки и использования кофемолки  производства Fiorenzato M.C. S.r.l.
Перед установкой и использованием кофемолки необходимо полностью прочитать и 
понять содержание этого руководства. Его необходимо хранить и поддерживать в хорошем 
состоянии для консультации в будущем.

Изображения, данные, тексты и описания, содержащиеся в этой документации, являются 
собственностью компании Fiorenzato M.C. S.r.l. и отражают уровень технического развития 
машины на момент ее размещения на рынке.
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Компания	Fiorenzato	M.C.	S.r.l.	всегда	ищет	новые	решения	для	улучшения	
своей	продукции	и	поэтому	оставляет	за	собой	право	со	временем	вносить	
изменения	в	кофемолку	и	ее	документацию.	Этот	факт	не	позволяет	считать	
уже	проданные	устройства	несоответствующими	и/или	устаревшими.	

Ознакомление с этим руководством облегчается общим указателем, который помогает найти 
интересующую тему, и серией информационных символов, которые привлекают внимание 
пользователя к содержанию, представляющему особый интерес, с целью обеспечения его 
безопасности и правильного использования кофемолки.

1.3	 Символы,	используемые	в	руководстве

ВНИМАНИЕ	 -	 ПРИМЕЧАНИЕ! Указывает на предупреждение или важное 
примечание, относящееся к определенным функциям и/или полезной 
информации для пользователя. Обратите внимание на параграфы, отмеченные 
этим символом.

ОБЩАЯ	ОПАСНОСТЬ	-	ВНИМАНИЕ! Знак опасности общего характера. Текст, 
отмеченный этим символом, указывает на то, что несоблюдение инструкций 
может привести к повреждению устройства и/или повлечь за собой риск 
получения травмы пользователем.

УСТРОЙСТВО	 ПОД	 НАПРЯЖЕНИЕМ	 -	 ВНИМАНИЕ!	 Текст, отмеченный этим 
символом, указывает на возможный риск поражения электрическим током. 
Обратите внимание на данные инструкции.

ОПЕРАЦИЯ,	 ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ	 ДЛЯ	 УПОЛНОМОЧЕННЫХ	 ТЕХНИКОВ. 
Текст, отмеченный этим символом, указывает на то, что описанное действие 
должно выполняться специализированным техником (техническая помощь). 

1.4 Данные	производителя

Для получения любых разъяснений вы можете обратиться в компанию Fiorenzato M.C. S.r.l. 
по следующему адресу:

Fiorenzato M.C. S.r.l.

Via Rivale, 18 - Santa Maria di Sala (VE) - ITALY (ИТАЛИЯ)

Тел. +39/049 628716 - Факс +39/049 8956200

info@fiorenzato.it - www.fiorenzato.it

1.5 Указания	по	запросу	выполнения	работ

Для получения технической помощи с машиной, пользователь должен обязательно 
связаться с дилером, у которого он приобрел оборудование. Для получения дополнительной 
информации или разъяснений относительно использования и/или технического обслуживания 
кофемолки, Fiorenzato M1C1 S1r1l1 остается в вашем распоряжении и с компанией можно связаться 
по адресам, указанным в пункте 1.4.
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1.6 Гарантия

Компания Fiorenzato M.C. S.r.l. обеспечивает 12-месячную гарантию на свою продукцию, 
начиная с даты покупки, что подтверждается действительным фискальным документом, 
выданным официальным дилером.

В течение гарантийного срока производитель обязуется бесплатно отремонтировать или 
заменить детали и/или компоненты, которые могут иметь производственные дефекты. 

Гарантия на изделие аннулируется в случае, если:

• не были соблюдены предупреждения/инструкции, содержащиеся в этом руководстве;
• операции по текущему обслуживанию и очистке машины не были выполнены 

пользователем, должным образом проинструктированным о правильных процедурах 
выполнения;

• ремонт был поручен неквалифицированному персоналу или лицам, не уполномоченным 
производителем;

• изделие используется для целей, отличных от указанных в данном руководстве;
• замена компонентов производилась с использованием неоригинальных запасных 

частей (обратите внимание, что замена неоригинальных запасных частей, помимо 
аннулирования гарантии, также аннулирует «Декларацию соответствия», прилагаемую 
к прибору).

• Гарантия аннулируется в случае повреждения, вызванного: небрежным обращением, 
установкой и/или использованием, не соответствующими положениям данного 
руководства, отсутствием технического обслуживания (чистки), повреждениями, 
вызванными молнией и атмосферными явлениями, неправильным электроснабжением, 
избыточным напряжением и перегрузкой по току. 

1.7 Примененные	директивы

Все кофемолки производства компании Fiorenzato M.C. S.r.l. спроектированы и изготовлены 
в соответствии с основными требованиями следующих директив ЕС:

 	 2006/42/EC [Директива	по	машинам	и	механизмам].

 	 2014/35/UE [Директива	по	низковольтному	оборудованию].

 	 2014/30/UE [Директива	по	электромагнитной	совместимости].

 	 2011/65/UE [Директива	по	RoHS].

 	 2015/863/UE [Делегированная	директива	по	RoHS].

 	 2012/19/UE [Директива	ОЭЭО].
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1.8	 Декларация	соответствия	нормам	ЕС

 

Fiorenzato M.C. S.r.l.  MOD243-00 Rev.01               MOD243-00 Rev.00 
Sede Legale/Legal address: Via Plana Giovanni Antonio, 6 – 20155 Milano (MI) 
Sede Operativa/Operative address: Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Tel. +39.049.628716 – Fax +39.049.8956200 – www.fiorenzato.it - 
info@fiorenzato.it 
C.F. / P.IVA / Reg. Imp. Milano 04876490964 – REA 1779231 – cap. soc. 90.000,00 i.v  

 
DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ 
UE DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 
 

 
 
 
 
La società Fiorenzato M.C. S.r.l. dichiara che, i macinadosatori per caffè:  
The company Fiorenzato M.C. S.r.l. declares that coffee grinders: 
       

 
Modello: AllGround       N° di Serie: dal 000480421  
Model:    AllGround       Serial Nr.: from 000480421 
                 
 

 
Sono costruiti in conformità alle seguenti Direttive:  
Are produced in compliance with the following Directives:  
 
Direttiva Macchine 2006/42/EC 
Machinery Directive 2006/42/EC 
 
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE 
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/UE 
 
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE 
Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/UE 
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE 
RoHS Directive 2011/65/UE 
 
Direttiva Delegata RoHS 2015/863/UE 
Delegated Directive RoHS 2015/863/UE 
 
Direttiva RAEE 2012/19/UE 
RAEE Directive 2012/19/UE  
 
La persona giuridica autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è Fiorenzato M.C. S.r.l., con sede 
in Via Rivale, 18 – 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italia. 
The legal person authorized to realize the technical file is Fiorenzato M.C. S.r.l., based in Via 
Rivale, 18 - 30036 Santa Maria di Sala (VE) – Italy. 
 
 
Data: Novembre 2020      C.E.O, Christian Oddera 
Date: 2020 November 

              
 
*Questa è la Dichiarazione di Conformità attualmente valida.  
*This is the Declaration of Conformity currently valid. 
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2 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ	ДАННЫЕ	И	ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Введение

Приготовление кофе - это искусство, и чтобы узнать его секреты, нужно соблюдать четкие 
правила. Формула для получения идеальной чашки кофе эспрессо, по сути, очень сложная 
и оборудованию принадлежит очень важная роль. Для получения оптимального результата и 
бесспорного качества, необходимо правильно сочетать три элемента:

• прекрасная смесь;
• надлежащее использование имеющегося оборудования;
• мастерство и профессионализм того, кто готовит кофе. Чтобы насладиться хорошим 

кофе, вопреки распространенному мнению, недостаточно просто выбрать особую смесь.
Опыт и навыки оператора в соблюдении правильных процедур приготовления напитка и 
использовании подходящего оборудования в значительной степени способствуют созданию 
небольшого шедевра. Вот почему профессионалы придают такое большое значение 
кофемашине и кофемолке. Хорошее знание этих инструментов, поддержание их безупречной 
эффективности и максимальное использование их потенциала - это навык, которым обладают 
настоящие мастера приготовления кофе. Качество хорошего эспрессо зависит от ряда операций, 
среди которых помол играет важную роль. Таким образом, кофемолка представляет собой 
один из основных инструментов, конструкция которого должна соответствовать определенным 
характеристикам: прочность, надежность и функциональность, характеристикам, которые 
полностью соответствуют всем кофемолкам, производства Fiorenzato M1C1 S1r1l1

Чтобы сделать использование вашей кофемолки  Fiorenzato M.C. S.r.l. более 
практичным и функциональным, прибор оснащен практическим сенсорным дисплеем, на 
котором отображаются команды помола в соответствии с тремя различными возможными 
типами помола (эспрессо, мока и фильтр-кофе), которые можно выбрать, просто повернув 
регулировочное кольцо. 

Кофемолка, как описано в следующих параграфах, оснащена специальными 
предохранительными устройствами, которые защищают пользователя во время всех этапов 
работы и/или при очистке при открытой машине. 

2.2 Идентификация	устройства

Идентификационная этикетка нанесена на нижнюю часть кофемолки, на которой всегда 
отображаются следующие данные (рис. 1):

• Название компании Fiorenzato M.C. S.r.l.
• Маркировка СЕ и год производства.
• Любые другие сертификационные знаки.
• Модель и серийный номер.
• Мощность устройства.
• Требуемые напряжение и частота питания.

2.3	 Идентификация	основных	частей	кофемолки
Кофемолка  состоит из корпуса прибора и загрузочного бункера сверху для 
загрузки обжаренных кофейных зерен, подлежащих измельчению. 
В соответствии с Fig. 2 кофемолка  состоит из следующих частей:

1. Крышка бункера.
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2. Бункер для кофейных зерен.
3. Заслонка на бункере.
4. Кольцо регулировки степени помола.
5. Стержень блокировки/разблокировки кольца.
6. Съемная камера с верхними жерновами.
7. Дисплей интерфейса машина/пользователь.
8. Съемная трубка для выгрузки молотого кофе.
9. Регулируемая вилка опоры стакана держателя фильтра.
10. Выключатель устройства.

2.4 Назначение

Это устройство предназначено исключительно для измельчения жареных кофейных зерен. 
Использование оборудования в любых других целях считается неправильным и, поэтому, 
опасным. Производитель снимает с себя всякую ответственность за любой ущерб, возникший 
в результате неправильного или непредусмотренного использования. Не используйте прибор 
для измельчения других продуктов питания или других зерновых материалов.

2.5 Технические	характеристики

В таблице на рис. 3 приведены технические характеристики кофемолки .

Размеры [В x Ш x Г мм] 169 x 240 x 442

Вес [кг] 9

Питание 220-240В - 50 Гц

Мощность [Вт] 250

Тип жерновов Плоские - Red speed

Диаметр жерновов [мм] 64

Скорость вращения жерновов, об/мин:
1400 при 50 Гц

1600 при 60 Гц

Регулировка дозы в секундах

Уровень загрузки бункера [г] 250

2.6 Уровень	шума

Максимальный уровень шума наших кофемолок, измеренный в реверберационной 
комнате UNI EN ISO 3741 в соответствии со стандартом EN 60704-1, соответствует 
стандартам EN 60704-1: 1998 и EN 607043: 1996. Эквивалентный уровень 
звукового воздействия на оператора, связанный исключительно с максимальным 
временем работы устройства в течение 240 минут за восьмичасовую смену, равен 
78	дБ	(A) в соответствии с Европейской директивой 86/188/EEC и последующей 
редакцией 2003/1 0/EEC. Поэтому использование прибора не требует каких-
либо мер предосторожности против рисков, связанных с воздействием шума на 
рабочем месте (статьи 3-8 директивы 2003/1 0/EEC).
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3	 МЕРЫ	БЕЗОПАСНОСТИ

3.1	 Общая	информация

Перед вводом кофемолки в эксплуатацию пользователь должен быть надлежащим 
образом проинформирован о возможных рисках, возникающих в результате неправильного 
использования прибора, защитных устройствах, принятых производителем, перечисленных 
в этой главе, и общих правилах безопасности, перечисленных в пункте 1.1.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой и использованием кофемолки в первый раз 
необходимо прочитать и понять все содержание этой документации.

ВНИМАНИЕ! Работы по техническому обслуживанию, выходящие за рамки 
обычной ежедневной очистки, должны выполняться только квалифицированными 
операторами и/или с разрешения производителя.

ВНИМАНИЕ!	 Несанкционированное вмешательство или замена одной или 
нескольких частей устройства, использование принадлежностей, изменяющих 
его назначение, и использование неоригинальных запасных частей может 
вызвать риск травм и нарушить нормальное функционирование прибора.

ВНИМАНИЕ!	Перед проведением любых работ по обслуживанию и/или очистке 
устройства убедитесь, что он отключен от источника питания.

• Запрещается эксплуатировать прибор со снятыми, отключенными или измененными 
предохранительными устройствами.

Несоблюдение вышеизложенного освобождает компанию Fiorenzato M.C. S.r.l. 
от любой ответственности за ущерб, нанесенный людям и/или вещам.

3.2	 Логически	предсказуемое	неправильное	использование

Компания Fiorenzato M.C. S.r.l. снимает с себя любую ответственность, а гарантия 
аннулируется в случае небрежности при использовании машины или несоблюдения 
пользователем инструкций по эксплуатации, содержащихся в данном руководстве.

Любое использование прибора, отличное от указанного в данном руководстве, 
считается ненадлежащим.

Во время использования устройства запрещены другие виды работ и действий, которые 
считаются неправильными и которые в целом могут повлечь за собой риски для безопасности 
пользователей и/или повреждение устройства.

Логически предсказуемым неправильным использованием считается:

 	 Использование машины для измельчения продуктов, кроме жареных кофейных 
зерен (например, перец, соль и т. д.).

 	 Использование в приборе предварительно намолотого кофе.

 	 Неправильное использование устройства необученным и/или не прочитавшим 
данное руководство по эксплуатации персоналом.
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 	 Использование неоригинальных и/или не соответствующих запасных частей для 
кофемолки в вашем распоряжении.

 	 Использование устройства во взрывоопасной среде.

Кроме того, пользователь никогда и ни при каких обстоятельствах не должен:

 	 пытаться удалить все инородные тела, которые случайно попали в бункер для 
подачи кофе и/или в зону помола, не отключив предварительно прибор от источника 
питания;

 	 использовать прибор влажными или мокрыми руками;

 	 заливать жидкости любого типа в бункер для подачи кофе и в зону помола.

В случае аномального поведения машины, любой тип работ по вмешательству, 
необходимый для определения и устранения неисправности, должен быть 
поручен вашему дистрибьютору или специализированным ремонтным центрам.

3.3	 Рекомендации	по	правильному	и	безопасному	использованию

Для обеспечения безопасности пользователя и оптимального управления устройством 
важно соблюдать несколько простых, но важных правил, а именно:

 	 Избегайте неправильного использования шнура питания. Используйте только 
кабели или удлинители, сечение которых соответствует установленной мощности 
устройства. 

 	 Защищайте кабель от воздействия высоких температур, масла и острых краев. 

 	 Замените шнур питания и/или любой удлинитель, если они изношены или 
повреждены.

 	 Отклонения от нормального режима работы (повышенное потребление энергии, 
повышенная температура, чрезмерные вибрации, необычные шумы или аварийные 
сигналы на дисплее) говорят о том, что работа прибора неправильная. Во избежание 
неисправностей, которые могут прямо или косвенно вызвать травмирование людей 
или повреждение устройства, выполните необходимое техническое обслуживание 
или, при необходимости, обратитесь к дилеру или в специализированный ремонтный 
центр.

 	 Если есть подозрение, что прибор работает неправильно и/или больше не безопасен, 
отсоедините его от источника питания. После чего поручите проверку устройства 
и возможный ремонт специализированным и авторизованным техническим 
специалистам или, при необходимости, свяжитесь с производителем.

3.4	 Предохранительные	устройства	на	кофемолке

Кофемолка модели  оснащена соответствующими механическими 
и электромеханическими устройствами для обеспечения безопасности 
пользователя и целостности/функциональности прибора во время его 
использования.
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В частности, на приборе предусмотрены следующие предохранительные устройства:

• Термозащита	двигателя
Двигатель устройства имеет тепловую защиту, которая защищает его от чрезмерного 
нагрева из-за перегрузки по току и срабатывает, прерывая подачу питания двигателя.

• Грибовидная	защита	от	проникновения	на	бункере	для	кофейных	зерен	(Fig.	4)
Грибовидная защита (дет. 1) расположена внутри загрузочного бункера (дет. 2) 
обеспечивает прохождение кофейных зерен в камеру помола, предотвращая случайное 
введение пальцев пользователем.

• Грибовидная	защита	от	проникновения	на	съемной	камере	(Fig.	5)
Для предотвращения контакта с жерновами при извлечении бункера из прибора, внутри 
съемной камеры (дет. 1) предусмотрена грибовидная защита от проникновения (дет. 2), 
которая предотвращает случайное введение пальцев пользователем в камеру помола.

• Стержень	блокировки/разблокировки	кольца	(Fig.	6)
Для предотвращения случайного снятия кольца (дет. 1), при достижении положения 
концевого выключателя, был предусмотрен стержень (дет. 2) который защелкивается 
вверх и фиксирует ее в этом положении, предотвращая ее снятие. 
Если кольцо снимается при работающей кофемолке, она немедленно останавливается и 
на дисплее появляется надпись “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” (дет. 3) с последующим падением 
напряжения на двигатель для безопасности машины.
Снятие кольца должно происходить только тогда, когда прибор не под напряжением (см. 
главу “6 - Техническое обслуживание”).

• Микропереключатель	обнаружения	наличия	съемной	камеры	(Fig.	7)
Этот микровыключатель (дет. 1), который может быть активирован только специальным 
стержнем, предусмотренным на съемной камере (дет. 2), позволяет запускать прибор 
только в том случае, если сама съемная камера (дет. 3) вставлена в правильном 
рабочем положении в корпус машины (дет. 4) и зафиксирована на месте с помощью 
кольца регулировки (Fig. 6 дет. 1). 

• 2	микропереключатели	определения	положения	кольца	(Fig.	8)
Эти два микропереключателя (дет. 1 и 2) определяют положение кольца регулировки 
(дет. 3), а затем на дисплее отображают обнаруженный режим помола (эспрессо, мока 
или фильтр-кофе).

3.5	 Остаточные	риски

Компания Fiorenzato M.C. S.r.l. приняла все необходимые меры на этапе проектирования, 
чтобы гарантировать использование кофемолки в условиях максимальной безопасности. 
Тем не менее, во время установки, очистки и обслуживания прибора существуют остаточные 
риски, которые невозможно устранить. Их последствия можно устранить путем надлежащего 
обучения пользователя в соответствии с положениями, указанными в следующей таблице.

Для каждого остаточного риска приведены указания, полезные для ограничения и/или 
устранения влияния отдельных рисков.
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Остаточный	риск Имеется	во	время: Указания	по	снижению	риска

Ушиб	и/или	
раздавливание	

верхних	и	нижних	
конечностей	из-за	
веса	устройства

Перемещение прибора 
при:

• снятии упаковки;
• установке;
• перемещении прибора 

для очистки опорной 
поверхности.

• Перед перемещением крепко 
возьмитесь за прибор.

• Убедитесь, что у вас достаточно 
места, чтобы безопасно 
перемещать прибор, не 
сталкиваясь с препятствиями.

• Для перемещения кофемолки 
используйте противоскользящие 
перчатки.

Поражение	
электрическим	

током	

• Подсоединение и 
отсоединение кабеля 
электропитания.

• Регулярно проверяйте состояние 
кабеля питания и заменяйте его 
при обнаружении износа или 
повреждения.

• Перед подключением кабеля 
питания к кофемолке убедитесь, 
что переключатель находится в 
положении «O» (ВЫКЛ).

Царапины/порезы	
пальцев

• Перемещение 
съемной камеры.

• Очистка жерновов.

• Осторожно обращайтесь 
со съемной камерой при ее 
извлечении/установке из корпуса 
устройства.

• Избегайте прямого контакта 
пальцев с острыми зубцами 
жерновов во время чистки. 

• Для защиты рук используйте 
резиновые перчатки.

3.6	 Предупреждающие	таблички,	имеющиеся	на	устройстве

Специальные пиктограммы (Fig. 9) наносятся на кофемолку, чтобы предупредить 
пользователя о необходимости быть особенно осторожным при выполнении определенных 
действий и маневров на приборе. Это следующие пиктограммы:

1.		 Опасность	 порезов: наносится на внешнюю поверхность съемной камеры (видны 
только после извлечения этой камеры из корпуса прибора);

2.		 Опасность	 поражения	 током:	 расположена на пластине закрытия дна кофемолки, 
рядом с кабельным вводом.

4 УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!	Внимательно прочтите представленную ниже информацию, прежде 
чем приступить к установке и вводу устройства в эксплуатацию.



Fiorenzato | Код AllGround_001  Ред. 01/202184 / 98

RU

4.1 Хранение

В случае, если прибор не сразу устанавливается на место использования и требуется 
его временное хранение, рекомендуется хранить его в надежном месте, отвечающем 
следующим характеристикам:

• место, выбранное для временного хранения прибора: закрытое помещение, защищенное 
от солнца и непогоды;

• температура в месте хранения - от 5 °С до 40 °С; относительная влажность - от 30 % до 
90 %.

• Если перед установкой прибор должен находиться на хранении в течение длительного 
времени, рекомендуется хранить его в оригинальной упаковке для обеспечения более 
адекватной защиты.

4.2 Выбор	места	установки

Учитывая назначение кофемолки, рекомендуется РАЗМЕСТИТЬ ее рядом с кофемашиной.

Перед тем, как приступить к установке прибора, также убедитесь, что место установки 
соответствует следующим требованиям:

• поверхность, предназначенная для установки прибора, должна быть ровной, 
горизонтальной и достаточно прочной, чтобы выдерживать его вес;

• доступное пространство должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить 
правильную установку и простоту использования прибора;

• запрещается устанавливать прибор рядом с раковинами и/или кранами, которые могут 
намочить его струями и/или брызгами воды;

• место использования должно быть достаточно освещено и хорошо вентилироваться;
• рядом с местом установки должна быть розетка для подключения прибора к сети в 

соответствии с действующими нормами страны использования.

ВНИМАНИЕ! Розетку питания устройства следует подсоединить к эффективной 
системе заземления. 

ВНИМАНИЕ! Система электропитания также должна быть оборудована 
предохранительным термомагнитным выключателем, размещенным 
перед розеткой в известном и легко доступном для оператора месте, 
чтобы защитить прибор от перегрузок и внезапных изменений 
напряжения, а пользователя - от риска поражение электрическим током. 

4.3	 Распаковка	и	перемещение	прибора

Открыв упаковку, внимательно проверьте целостность прибора и убедитесь в отсутствии 
поврежденных деталей.

• Откройте упаковку рядом с местом установки, убедившись, что у вас достаточно места 
для безопасного обращения с прибором. 

• Достаньте прибор из упаковки, взяв его надежно и крепко.
• Поместите кофемолку на рабочую поверхность.

ВНИМАНИЕ!	Будьте внимательны при перемещении прибора. Его вес (9 кг) и 
округлая форма корпуса машины могут создать риск соскальзывания и потери 
захвата.
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4.4 Установка	и	подключение	к	электросети
Чтобы завершить установку и начать использовать вашу новую кофемолку просто подключите 
вилку к розетке питания (Fig. 10).

Если необходимо использовать адаптеры питания, многогнездовые розетки или 
удлинители, обязательно используйте изделия, соответствующие стандартам 
сертификации, действующим в стране использования.

• Если имеется, переведите защитный термомагнитный выключатель, расположенный 
перед розеткой питания, в положение «ВКЛ» (Fig. 11).

• Поверните выключатель питания прибора в положение "ВКЛ” (Fig. 12).
После этого кофемолка включена и готова к использованию. 

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КОФЕМОЛКИ

5.1 Подготовка	к	использованию	кофемолки
Когда установка завершена, кофемолка готова к использованию и может быть заполнена 
кофейными зернами, которые необходимо измельчить. Для загрузки кофейных зерен 
необходимо (см. Fig. 1):
• Установите бункер (дет. 1) на съемную камеру (дет. 2).
• Убедитесь, что заслонка (дет. 3) полностью закрыта.
• Снимите крышку (дет. 4) и заполните бункер обжаренными кофейными зернами, которые 

необходимо измельчить.
• Закройте бункер соответствующей крышкой (поз. 4).
• Постепенно открывайте заслонку (дет. 3) для обеспечения подачи кофейных зерен в 

камеру помола.
• В этот момент кофемолка загружена и готова к использованию.

5.2 Выбор	типа	помола
В соответствии с Рис. 14, выберите тип помола:
• Повернув кольцо регулировки (дет. 1) вы можете выбрать желаемый тип помола между 

“Фильтр-кофе”, “Мока” и “Эспрессо”  
• На дисплее автоматически отображается экран управления прибором, соответствующий 

выбранному типу помола.
• Выбор типа помола осуществляется путем приведения его к красному указателю, 

присутствующему на съемной камере (дет. 2) сектору кольца, соответствующий 
регулировке "Фильтр-кофе”, “Мока” или “Эспрессо”. 

5.3	 Органы	управления	машиной

Ниже описаны все устройства управления, предусмотренные на кофемолке.

5.3.1	 Выключатель

Включает и выключает прибор (рис. 15).

• Если повернут в положение "ВЫКЛ”: прибор выключен (источник питания отключен).
• Если повернут в положение "ВКЛ”: прибор включен (с электропитанием).
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5.3.2	 Экраны	и	функциональные	клавиши	управления	машиной

Дисплей представляет собой интерфейс связи между прибором и пользователем и 
отображает конкретные экраны управления прибором в зависимости от типа помола, 
выбранного с помощью кольца регулировки помола.

Экран	запуска	(Рис.	16)
При включении кофемолки (переключатель находится в положении "ВКЛ”), на дисплее в 
течение нескольких секунд отображается экран запуска, на котором отображается логотип 
кофемолки (дет. 1), версия установленного программного обеспечения (дет. 2) и “QR-код” с 
логотипом производителя (дет. 3).

Сканируя "QR-код” с включенным смартфоном, вы можете открыть веб-сайт 
Fiorenzato M.C. S.r.l. и просмотреть информационное видео о работе вашей кофемолки 

. 

По истечении заданного времени отображения на дисплее автоматически отображается 
экран управления прибором, относящийся к режиму помола, установленному в этот момент 
с помощью кольца регулировки помола (эспрессо, мокка или фильтр-кофе).

Экран	"эспрессо”	(рис.	17)
Этот экран отображается, когда кольцо регулировки помола повернуто на режим помола 
"эспрессо” и содержит три функциональные клавиши для запуска требуемого цикла 
помола. В частности:

 Помол	одной	порции	(поз.	1): 
 	 Импульсное нажатие (время менее двух секунд) подает команду запуска помола 

одной порции кофе. При подаче команды появляется экран с ходом цикла помола, 
выраженным в секундах, и кнопка “СТОП” для любой остановки текущего цикла (см. 
параграф 5.6).

 	 При нажатии в течение более двух секунд загружается экран настройки времени 
помола для разовой порции (см. параграф 5.3.3).

 Помол	двойной	порции	(Поз.	2): 
 	 Импульсное нажатие (время менее двух секунд) подает команду запуска помола 

двойной порции кофе. При подаче команды появляется экран с ходом цикла помола, 
выраженным в секундах, и кнопка “СТОП” для любой остановки текущего цикла (см. 
параграф 5.6).

 	 При нажатии в течение более двух секунд загружается экран настройки времени 
помола для двойной порции (см. параграф 5.3.3).

 Ручной	помол	(Поз.	3):	
 	 При нажатии с удерживанием происходит запуск помола в ручном режиме и на 

дисплее отображается экран с индикатором времени помола, выраженным в 
секундах. При отпускании функциональной клавиши машина останавливается. 

По	окончании	помола	на	дисплее	снова	отображается	экран	«эспрессо».	

Экран	"Мока”	(рис.	18)
Этот экран отображается, когда кольцо регулировки помола повернуто на режим помола 
«Мока» и содержит функциональную клавишу для запуска цикла помола.
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 Помол	“Мока”	(поз.	1):	
 	 При нажатии и удерживании этой функциональной клавиши (поз. 1) начинается 

цикл помола. Время помола отображается в верхней части дисплея (поз. 2). При 
отпускании кнопки кофемолка останавливается

Экран	"Фильтр-кофе"	(рис.	19)
Этот экран отображается, когда кольцо регулировки помола повернуто на режим помола 
«Фильтр-кофе» и содержит функциональную клавишу для запуска цикла помола.

 Помол	«Фильтр-кофе»	(Поз.	1):	
 	 При нажатии этой функциональной клавиши (поз. 1) запускается непрерывный цикл 

помола. Время помола отображается в верхней части дисплея (поз. 2). 

 	 При повторном нажатии клавиши (Поз. 1) происходит остановка помола.

Цикл	помола	в	режиме	"Фильтр-кофе”	автоматически	прерывается	через	50	секунд	
работы.

Экран	“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”	(рис.	20)
Этот экран отображается, когда кольцо регулировки помола (дет. 1) освобождается из 
соответствующей направляющей и извлекается из корпуса машины для очистки съемной 
камеры и жернов. Появление этого экрана предотвращает запуск кофемолки до тех пор, пока 
кольцо регулировки помола не вернется в правильное рабочее положение.

5.3.3			 Установка	времени	помола	одинарной	и	двойной	порции	«эспрессо»

Программное обеспечение для управления кофемолкой позволяет регулировать 
длительность циклов помола (выраженную в секундах), необходимых для помола и 
дозирования одинарной и двойной порции кофе в режиме работы "эспрессо”. 

Чтобы установить время помола, убедитесь, что кольцо регулировки помола повернуто в 
положение "эспрессо” и на дисплее отображается соответствующий экран управления, а 
затем следуйте нижеприведенным инструкциям:

Установка	времени	дозирования	одинарной	порции	кофе

>	2	с

1,4

На экране "эспрессо”  
нажмите функциональную 
клавишу  более 2 
секунд.

Используйте 
функциональные клавиши  
“ - ” и “ + ” для установки 
продолжительности 
помола.

Нажмите “OK”, чтобы 
подтвердить данные 
и вернуться к экрану 
"эспрессо”.
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Установка	времени	дозирования	двойной	порции	кофе

> 2 c

2,6 2,8

На экране "эспрессо”  
нажмите функциональную 
клавишу  более 2 секунд. 

Используйте 
функциональные клавиши  
“ - ” и “ + ” для установки 
продолжительности помола.

Нажмите “OK”, чтобы 
подтвердить данные 
и вернуться к экрану 
"эспрессо”.

5.4 Регулировка	типа	и	степени	помола	(рис.	21)

Выбор	типа	помола
Поверните кольцо регулировки помола (поз. 1), расположенное под бункером (поз. 2), пока 
красная отметка на передней части съемной камеры (поз. 3) не окажется внутри сектора 
кольца, отвечающего за тип помола, который желаете выполнить (для эспрессо, для мока 
или для инфузионного фильтра). Изменение типа помола отображается на дисплее.

Регулировка	степени	помола
После выбора необходимого цикла помола (эспрессо, мока или фильтр-кофе), вы можете 
отрегулировать степень помола, чтобы получить более или менее мелкий помол кофе.

Снова отрегулируйте кольцо регулировки помола (поз. 1), удерживая красную отметку (поз. 
3) в ранее выбранном секторе. 

• поверните кольцо по часовой стрелке, чтобы помол стал более грубым;
• поверните кольцо против часовой стрелки, чтобы помол стал более мелким;
Регулировку следует производить при работающем двигателе. Желательно измельчать 
небольшое количество кофе для визуальной оценки степени помола.

5.5 Регулировка	высоты	вилки	опоры	стакана	держателя	фильтра	(рис.	22)

• Ослабьте крепежный винт (поз. 1);
• Правильно отрегулируйте высоту вилки (поз. 2) в зависимости от размера стакана 

держателя фильтра для эспрессо (например, поз. 3) или фильтра для мока, который 
должен быть заполнен кофе.

• Затяните винт (поз. 1) для блокировки вилки (поз. 2) в новой позиции.
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5.6 Дозирование

Когда кофемолка готова к использованию, подайте команду запуска (или возможно, 
остановки) помола с помощью соответствующих функциональных клавиш, как указано ниже.

ПУСК	ДОЗИРОВАНИЯ

ЭСПРЕССО МОКА ФИЛЬТР-КОФЕ

Выполните 
импульсное 
нажатие (менее 
2 секунд) 
клавиши 
, чтобы начать 
дозирование.

Выполните 
импульсное 
нажатие (менее 
2 секунд) 
клавиши  
чтобы начать 
дозирование.

Нажмите и 
удерживайте 
клавишу 
, чтобы начать 
дозирование.

Нажмите и 
удерживайте 
клавишу 
, чтобы начать 
дозирование.

Выполните 
импульсное 
нажатие 
клавиши 
, чтобы начать 
дозирование.

ОСТАНОВКА	ДОЗИРОВАНИЯ

ЭСПРЕССО МОКА ФИЛЬТР-КОФЕ

Автоматическая 
остановка по 
истечении 
заданного 
времени (п. 
5.3.3) или 
при нажатии 
клавиши 
“СТОП”.

Автоматическая 
остановка по 
истечении 
заданного 
времени (п. 
5.3.3) или 
при нажатии 
клавиши 
“СТОП”.

Автоматическая 
остановка при 
отпускании 
клавиши  .

Автоматическая 
остановка при 
отпускании 
клавиши  .

Выполните 
импульсное 
нажатие 
клавиши  
для остановки 
помола. 

Автоматическая 
остановка 
через 50 секунд 
работы



Fiorenzato | Код AllGround_001  Ред. 01/202190 / 98

RU

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	КОФЕМОЛКИ

6.1 Плановое	техобслуживание

Для кофемолки , находящейся в вашем распоряжении, не предусмотрены 
текущие операции по техническому обслуживанию, за исключением периодических операций 
по очистке, которые должны выполняться в соответствии с приведенными ниже рабочими 
процедурами.

ВНИМАНИЕ!	 Перед выполнением любых работ по очистке отсоедините 
кофемолку от источника питания, повернув соответствующий переключатель в 
положение "O” (ВЫКЛ.) (Fig. 23) , и отсоедините вилку питания от соответствующей 
розетки (Fig. 24).

РАБОТЫ	ПО	ПЛАНОВОМУ	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
Периодичность Вид	работ Раздел
В конце каждого 
использования Тщательная очистка устройства 6.1.1

В конце каждого 
использования Проверка состояния кабеля питания 6.1.2

Каждые 6 месяцев Тщательная очистка жерновов 6.1.3

По мере необходимости Установка кофемолки в положение покоя 6.1.4

ВНИМАНИЕ!	 На кофемолке  установлены жернова типа  «Red 
speed», поверхность которых обработана должным образом для повышения их 
износостойкости. Эта обработка выполняется для того, чтобы жернова работали 
в оптимальных условиях в течение всего срока службы машины. Однако, если 
жернова повреждены (например, в результате случайного падения на землю 
съемной камеры и/или в случае случайного введения твердых посторонних 
тел в камеру помола), их замена должна быть поручена специализированному 
мастеру-ремонтнику. 
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6.1.1 Очистка	устройства

В	КОНЦЕ	КАЖДОГО	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : тщательно очистите прибор.

Снятие	и	очистка	бункера	(рис.	25)
Закройте заслонку (дет. 1) и снимите бункер (дет. 2) с прибора.

• Снимите крышку (дет. 3) из бункера и удалите из него кофейные зерна, содержащиеся 
внутри. Рекомендуется собрать кофейные зерна в оригинальный пакет и плотно 
закрыть его, чтобы сохранить их свежесть и аромат.

• Очистите внутреннюю и внешнюю поверхности бункера горячей водой и 
неароматизированным моющим и обезжиривающим средством с нейтральным 
pH, подходящим для приборов, которые контактируют с пищевыми продуктами. Не 
используйте абразивные губки и/или агрессивные моющие средства, которые могут 
повредить поверхности бункера.

• Тщательно вытрите вымытые детали мягкой сухой тканью

ВНИМАНИЕ!	Кольцо регулировки нельзя мыть в посудомоечной машине.

В	КОНЦЕ	КАЖДОГО	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : тщательно очистите прибор.

Снятие	и	очистка	кольца	регулировки	помола	(рис.	25)
• A  Поверните кольцо регулировки помола по часовой стрелке (поз. 1) до тех пор, 

пока при достижении положения концевого выключателя блокировочный стержень 
(дет. 2) не защелкнется вверх. 

• B  Нажмите на блокировочный стержень и слегка поверните кольцо по часовой 
стрелке, пока она не выйдет из направляющей.

• C  После достижения точки высвобождения поднимите и снимите кольцо регулировки 
помола с корпуса машины.

• Очистите внутреннюю и наружную поверхности кольца регулировки с помощью 
влажной ткани. Не используйте абразивные губки и/или агрессивные моющие 
средства, которые могут повредить его.

ВНИМАНИЕ!	Кольцо регулировки нельзя мыть в посудомоечной машине.
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Очистка	съемной	камеры	и	верхних	жернов	(рис.	26)
• С помощью пылесоса удалите кофейные зерна, содержащиеся в буртике съемной 

камеры.
• Снимите съемную камеру (поз. 1) с корпуса машины.
• С помощью щетки с мягкой щетиной (чистой и продезинфицированной), сухой ткани 

и пылесоса очистите съемную камеру (Поз. 1) и прикрепленные к нему неподвижные 
жернова (поз. 2), тщательно удалив остатки кофейного порошка со всех поверхностей 
и зубцов жерновов.

ВНИМАНИЕ!	 Каждый раз, когда снимается съемная камера, очищайте ее 
поверхность контакта с камерой помола щеткой (поз. 3).

ВНИМАНИЕ!	 Не используйте воду и/или моющие средства для очистки 
съемной камеры и неподвижного жернова. Съемную камеру и фиксированный 
жернов нельзя мыть в посудомоечной машине.

Очистка	камеры	помола	и	нижних	жернов	(рис.	27)
• С помощью пылесоса удалите кофейные зерна и кофейный порошок, содержащиеся 

в камере помола (поз. 1).
• С помощью щетки с мягкой щетиной (чистой и продезинфицированной) и сухой ткани 

очистите камеру помола (поз. 1) и нижние жернова (поз. 2).

ВНИМАНИЕ!	 При каждом снятии съемной камеры тщательно очистите с 
помощью щетки всю контактную поверхность внутри камеры помола (поз. 3).

ВНИМАНИЕ!	 Не используйте воду и/или моющие средства для очистки 
камеры помола и жернова.

Очистка	трубки	для	выгрузки	кофе	(рис.	28)
• Возьмите трубку для выгрузки кофе (поз. 1) и извлеките ее из своего гнезда, к 

которому она подсоединена с помощью магнитного разъема.
• Вымойте трубку горячей водой и неароматизированным моющим и обезжиривающим 

средством с нейтральным pH, подходящим для приборов, которые контактируют с 
пищевыми продуктами.

• Просушите с помощью мягкой ткани.
• Пылесосом и сухой тканью очистите гнездо трубки от всех остатков кофейного 

порошка.

Очистка	корпуса	машины	(рис.	29)
• Наружная чистка корпуса прибора должна выполняться с использованием мягкой 

ткани и средств, предназначенных для изделий, контактирующих с пищевыми 
продуктами.

ВНИМАНИЕ!	Не используйте абразивные губки и/или агрессивные средства, 
которые могут повредить наружные поверхности оборудование.

ВНИМАНИЕ!	Запрещается использовать струю воды или пара для очистки 
корпуса прибора.
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Сборка	кофемолки	(рис.	30)
После очистки выполните повторную сборку кофемолки
• Вставьте трубку для выгрузки кофе (дет. 1) в соответствующее гнездо так, чтобы она 

зацепилась за магнит внутри самого гнезда.
• Вставьте съемную камеру (дет. 2) в корпус машины, убедившись, что она правильно 

направлена.
• Установите кольцо регулировки помола (дет. 3), действуя следующим образом:

A  Установите кольцо регулировки помола (дет. 3) на корпус машины, совместив 
красную стрелку (дет. 4) к красному эталонному указателю на съемной камере 
(дет. 5).

B  Прижмите кольцо регулировки к корпусу машины и слегка поворачивайте его 
против часовой стрелки до тех пор, пока не будет найдена точка соединения. При 
достижении точки соединения блокировочный стержень (дет. 6) защелкивается 
вверх, блокируя вращение кольцо регулировки помола.

C  Нажмите на блокировочный стержень (дет. 6) и снова поворачивайте кольцо 
регулировки против часовой стрелки, пока оно не достигнет желаемого рабочего 
положения.

• Установите бункер (дет. 7).

Прибор готов к повторному использованию после загрузки и заполнения кофе.

6.1.2 Проверка	состояния	кабеля	питания

В	КОНЦЕ	КАЖДОГО	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: проверьте кабель питания (рис. 31)

• Отсоединив кабель от розетки, визуально и на ощупь убедитесь, что вилка и защитная 
оболочка не повреждены и провода не открыты.

ВНИМАНИЕ!	При обнаружении повреждений кабеля питания, обратитесь в 
специализированную мастерскую для его замены. 

6.1.3	 Тщательная	очистка	жерновов

КАЖДЫЕ	6	МЕСЯЦЕВ	производить тщательную очистку жернов (рис. 32)

Тщательная очистка жернов должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (или 
раньше, если это будет сочтено необходимым) с использованием специальных средств 
для очистки кофемолок, легко доступных на рынке (например, моющее средство PULY 
GRIND для кофемолок). 
• Тщательная очистка должна проводиться в конце обычной очистки, когда в машине 

нет кофейных зерен и без бункера загрузки. 
• Очистка жернов выполняется путем добавления дозы продукта в камеру помола 

(полностью пустую) и запуска циклов помола до полного измельчения продукта. Во 
время помола продукт (в виде зерен или кристаллов) восстанавливает жернова, 
полностью удаляя все отложения кофе, налет, плесень и жировые отложения с их 
поверхностей, впитывая масло и удаляя прогорклость, не оставляя следов.

• Таким образом, восстановление происходит без необходимости разборки жерновов. 



Fiorenzato | Код AllGround_001  Ред. 01/202194 / 98

RU

6.1.4 Установка	кофемолки	в	положение	покоя

Если кофемолка не используется в течение длительных периодов времени, рекомендуется 
выполнить следующие операции, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии и избежать 
возможных проблем при следующем ее перезапуске.

ПРИ	НЕОБХОДИМОСТИ: установка машины в положение покоя на длительные периоды 
(рис. 33)

• Выполните тщательную очистку кофемолки, как указано в п. 6.1.1.
• Тщательно очистите жернова, как указано в п. 6.1.3.
• Выньте шнур питания из розетки.
• Накройте прибор тканью, чтобы предотвратить скопление пыли и грязи.

6.2 Внеплановое	техобслуживание

Для кофемолки не предусмотрено проведение программируемых внеплановых операций по 
техническому обслуживанию. Однако, если есть какие-либо поломки и/или неисправности, 
не описанные в разделе “7 ANOMALIE - CAUSE - RIMEDI”, не вмешивайтесь в работу 
устройства по собственной инициативе, а поручите поиск и устранение неисправности 
специализированному технику. Обратитесь в службу технической поддержки компании 
Fiorenzato M.C. S.r.l.

7 НЕИСПРАВНОСТИ,	ИХ	ПРИЧИНЫ	И	СПОСОБЫ	УСТРАНЕНИЯ

В таблице показаны возможные аномалии, которые могут привести к отказу и/или 
неправильной работе кофемолки   . Для каждой неисправности указывается 
ее возможная причина и действия, которые необходимо предпринять для восстановления 
правильной работы устройства.

Неисправность Причина Способ	устранения
Кофемолка не 
включается.

Отсутствие питания. • Убедитесь, что выключатель находится 
в положении «ВКЛ».

• Убедитесь, что автоматический 
выключатель перед розеткой (если 
есть) находится в положении ВКЛ.

• Убедитесь, что кабель питания не 
поврежден и что вилка правильно 
подключена к розетке. 

Кофейные зерна 
не выходят из 
загрузочного 
бункера.

Задвижка слишком 
закрыта.

• Откройте задвижку.
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Неисправность Причина Способ	устранения
На дисплее 
появится страница 
“Предупреждение”:

     

Кольцо регулировки 
помола освободилась 
из соответствующей 
дорожки вращения и 
предохранительный 
микропереключатель 
(см. Fig. 6 дет. 1) 
не обнаруживает 
съемную камеру в 
правильном рабочем 
положении. 

• Правильно затяните кольцо 
регулировки помола на 
соответствующей дорожке вращения, 
следуя инструкциям, приведенным 
в пункте "Повторная	сборка	
кофемолки”	 6.1.1.

Двигатель 
останавливается 
во время помола.

Срабатывание 
тепловой защиты 
двигателя из-за 
блокировки системы 
помола при наличии 
предметов или 
инородных тел между 
жерновами. 

• Выключите прибор и подождите, пока 
он полностью остынет.

• Отсоедините прибор от электрической 
сети.

• Закройте задвижку и снимите 
загрузочный бункер.

• Откройте съемную камеру, очистите 
жернова и удалите все инородные тела.

• Соберите прибор и запустите цикл 
помола.

ВНИМАНИЕ!	 Если неисправность сохраняется даже после выполнения 
предложенных действий по восстановлению работоспособности, или 
если возникают сбои в работе, не указанные в таблице, обратитесь к 
специализированному технику и отправьте устройство в ремонт.

8	 ЗАПРОС	ЗАПАСНЫХ	ЧАСТЕЙ

Если необходимо выполнить замену деталей вашей кофемолки, вы можете запросить 
оригинальные запасные части или в службе запасных частей Fiorenzato M.C. S.r.l., в 
сервисном центре или в авторизированного дилера.

ВНИМАНИЕ!	 Обратите внимание, что работы по замене жерновов и вообще 
всех внутренних частей кофемолки должны выполняться специализированным 
техническим персоналом.

ВНИМАНИЕ!	 Компания Fiorenzato M.C. S.r.l. не несет ответственности за 
травмы и/или повреждение устройства, вызванные заменой компонентов 
на неоригинальные запасные части и выполненной неквалифицированным 
персоналом.
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9 УТИЛИЗАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!	 В	 разных	 странах	 действуют	 разные	 законы	 в	 отношении	
утилизации	 электрического	 и	 электронного	 оборудования,	 поэтому	
необходимо	соблюдать	требования,	установленные	конкретными	законами	
и	органами,	ответственными	за	утилизацию.

• Если на идентификационной этикетке, прикрепленной к прибору, изображен символ 
перечеркнутого мусорного контейнера, показанного на рисунке, это означает, 
что изделие классифицируется в соответствии с действующими нормативами 
как электрическое или электронное оборудование и соответствует директиве ЕС 
2002/96/EC (WEEE) и, следовательно, по окончании срока службы его необходимо в 
обязательном порядке утилизировать отдельно от бытовых отходов.

• Поэтому прибор необходимо бесплатно доставить в отдельный пункт сбора 
электрического и электронного оборудования или вернуть вашему продавцу при 
покупке нового аналогичного прибора.

• Пользователь несет ответственность за сдачу устройства в соответствующие пункты 
сбора по окончании срока службы. Несоблюдение этого требования влечет за собой 
санкции, предусмотренные действующим законодательством в области утилизации 
отходов. Соответствующий раздельный сбор отходов с последующей отправкой 
отработавшего оборудования на переработку и обработку помогает избежать 
возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье и 
позволяет перерабатывать материалы, из которых состоит оборудование. Для 
получения более подробной информации о доступных системах сбора, обратитесь 
в местную службу утилизации отходов или в магазин, где была сделана покупка. 
Производители и импортеры несут ответственность за экологически безопасную 
переработку, обработку и утилизацию как напрямую, так и участвуя в коллективной 
системе.
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