
م�ّونات "ميزان برو�ستا الذ�ي ٢"
القاعدة

زر التشغيل/اإل�قاف
زر تغيير األوضاع

مؤشر مستو� ال�طار�ة
مؤشر األوضاع

المؤقت
شاشة القراءات
الوزن (جرام)

زر البدء من صفر
زر الوقت

من  "البدء  خاص�ة  تعمل  اإلسبر�سو،  (لتحضير   :٣ الوضع 
الصفر" التلقائ�ة وخاص�ة "المؤقت" یدوً�ا).

ضع الكوب على الميزان.
یبدأ الوقت من ٠'٠٠ "والوزن من ٠,٠ جرام.

لبدء  اإلسبر�سو  ماكينة  في  الموجود  الزر  على  اضغط 
البرتقالي في   (TIME) "الوقت" الصّب واضغط على زر 

الميزان في نفس الوقت.

یبدأ المؤقت في العّد.
أرفع الكوب �عد التخّمر.

تظل قراءة الوزن على الشاشة لمدة خمس (٥) ثواٍن �عد 
إزالة الكوب.

"و�عود   ٠'٠٠ إلى  الوقت  �عود  ثواٍن،   (٥) خمس  �عد 
الوزن إلى ٠,٠ جرام.

الوضع ٤:("البدء من الصفر" التلقائي فقط؛ المؤقت غير نشط 
لتحضير اإلسبر�سو)

ضع الكوب على الميزان.
تبدأ قراءة الوزن من ٠,٠ جرام (البدء من الصفر تلقائً�ا).

شحن ال�طار�ة

لكابل  الصغير  الطرف  وأدخل   "USB" منفذ  غطاء  افتح 
"USB-C" في هذا المنفذ.

أو  حاسوب،  في   "USB" �ابل  من  الكبير  الطرف  أدخل 
منفذ شحن أو أ� جهاز آخر لشحن �طار�ة الميزان.

�عمل الميزان تلقائً�ا للتحقق من توصيل الشحن.
نوصي �إ�قاف تشغيل الميزان یدوً�ا في هذا الوقت لتقليل 

زمن الشحن.
ُ�شحن الميزان �الكامل عندما ��ون رمز ال�طار�ة �ه ٤ 

أشرطة.
تأتـــي �طار�ـــة الميزان بدائرة حما�ـــة �هر��ة لتفاد� الشـــحن الزائد. 
نوصـــي �فصـــل الميـــزان عن الت�ـــار الكهر�ي عندما ��ون مشـــحوًنا 

�الكامل؛ ألن الشحن الزائد یؤد� إلى إتالف ال�طار�ة.

یرجى شـــحن الميزان في أســـرع وقت مم�ن عند اختفاء آخر شر�ط 
في مؤشـــر ال�طار�ة، بدًال من االنتظار حتى إ�قاف تشـــغيل الميزان 

نت�جة لنفاد الطاقة. التشغيل
�قوة  القاعدة  على  تضغط  ال  الميزان،  عن  الوزن  رفع  عند  مالحظة: 

ألسفل؛ ألن ذلك قد یؤد� إلى قراءات غير د��قة.
الوضع ١: (یدو� �الكامل)

ال توجد وظائف/خواص تلقائ�ة
�م�ن للمستخدم "البدء من الصفر" وض�ط المؤقت �الضغط 

على األزرار المناس�ة.
�م�ن إ�قاف المؤقت مؤقًتا و�عادة تشغيله �الضغط على زر 

"الوقت" (TIME) مرة أخر�.
من  "البدء  خاص�ة  تعمل  اإلسبر�سو،  (لتحضير   :٢ الوضع 
المؤقت  بدء  مع  التلقائ�ة  "المؤقت"  وخاص�ة  التلقائ�ة  الصفر" 

الفور�)
ضع الكوب على الميزان.

یبدأ الوقت من ٠'٠٠ "والوزن من ٠,٠ جرام.
یبدأ المؤقت في العّد.
أرفع الكوب �عد التخّمر.

�ظهر على الشاشة آخر وقت وآخر وزن.
"و�عود   ٠'٠٠ إلى  الوقت  �عود  ثواٍن،   (٥) خمس  �عد 

الوزن إلى ٠,٠ جرام.

ض�ط الوضع

شّغل الميزان �الضغط على زر التشغيل / اإل�قاف.
انتظر حتى تظهر الشاشة "صفر".

اضغط على زر "الوضع" (MODE)؛
س�ظهر على الشاشة األوضاع "١" أو "٢" أو "٣" أو "٤" 

أو "٥" أو "٦".
بين  للتبدیل  (MODE) مرة أخر�  "الوضع"  اضغط على 

هذه األوضاع الستة.

الص�انة العامة والعنا�ة

تجّنب تعر�ض الميزان للحرارة الشدیدة أو البرودة.
قبل  العاد�ة  الغرفة  درجة حرارة  مع  ليتك��  الميزان  اترك 

االستخدام.
حاِفظ على الميزان في بيئة نظ�فة.

والت�ارات  واالهتزازات  واألوساخ  المفرطة  لألتر�ة  ��ون  قد 
الهوائ�ة والقرب من األجهزة اإللكترون�ة األخر� أثر سلبي 

في دقة الميزان واعتمادیته. 
تناول الميزان �عنا�ة.

ضع جم�ع األش�اء المراد وزنها أعلى القاعدة برفق.
على الرغم من أن هذا الميزان مصمُم ل��ون متيًنا وقادًرا 
على التحّمل، تجنب التعامل معه �قوة ألن هذا قد یؤد� إلى 

تلف الم�ونات الداخل�ة �صورة دائمة.
تجنب االهتزازات العن�فة والسقو�.

هذا الجهاز دقيق للغا�ة و�جب التعامل معه ت�اًعا.

المواصفات والوظائف/الخواص

السعة: ٢٠٠٠ جم / ٧٠ أو��ة.
الدقة: ٠,١ جم

الوحدات: جرامات أو أو��ة
الوظائف/الخواص الرئ�سة: التشغيل واإل�قاف، الوضع، البدء 

من الصفر، الوقت
الشاشة: شاشة "LCD" �إضاءة خل��ة

اإل�قاف التلقائي
ُتض�ط خاص�ة اإل�قاف التلقائي عند ١٨٠ ثان�ة افتراضً�ا. 
�م�ن ض�ط اإل�قاف التلقائي عند ٦٠ ثان�ة أو ١٢٠ ثان�ة 

أو ١٨٠ ثان�ة أو تعطيله یدوً�ا. 
 (٢) تلقائ�ة ووضعان  أوضاع   (٤) أر�عة  التشغيل:  أوضاع 

یدو�ان
القدرة: �طار�ة قابلة للشحن

� � � �� � � � �� � � �� �

خدمة العم�ء

(ش�ل أمريكا):
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ُ�قرأ هذا الدليل قبل االستخدام األول وُ�حفظ للرجوع إل�ه مست��ًال.
ضمان محدود لمدة عام واحد
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وحدة ال��اس/ المعایرة

إلى األو��ة �الضغط  الجرامات  ال��اس/المعایرة من  بّدل وحدة 
على زر "الوضع" (MODE) لمدة أر�ع ثواٍن تقر�ً�ا.
كّرر هذه الخطوة للعودة إلى ال��اس/المعایرة �الجرام.

ش�ًرا لشرائك ميزان برو�ستا الذ�ي ٢. 
مع توخي العنا�ة والتعامل �حذر مع هذا الميزان، س�ظل أداء هذا الميزان 

قوً�ا لسنوات.

الش�ل "أ": رسم توض�حي لم�ّونات الميزان وأزرار التح�م



تعل�مات التنظ��/ الغسل
تمت معالجة هذا الميزان �ط�قة طالء نانو� مقاومة للماء. ولكن ال 
ینصح �غسل الميزان تحت الماء الجار�. یرجى ات�اع هذه التعل�مات 

لتنظ�� الميزان:
الميزان �قطعة قماش ناعمة  اغسل الجزء الخارجي من 

ومبللة.
ال تغسل الميزان تحت الماء الجار�.

اترك الميزان حتى �جف على حامل األط�اق مع توج�ه 
الشاشة واألزرار ألعلى.

الضارة  الك�م�ائ�ة  المواد  أو  السائلة  التبي�ض  مواد  تستخدم  ال 
األخر�.

قد  ذلك  ألن  الكاشط  اإلسفنج  أو  الفوالذ�  الصوف  تستخدم  ال 
�خدش السطح.

ال تغمر الميزان في الماء.
ینحصر  قد  الماء  ألن  م�اشرة،  الميزان  في  الماء  صب  تجّنب 
 ٤ التج���  زمن  یتجاوز  قد  ذلك،  حدوث  حالة  في  بداخله. 

ساعات.
عمل�ة  مع  الشاشة  على  تقع  التي  الماء  قطرات  تتداخل  لن 

الوزن، بل تجّف وتختفي.

اضغــط علــى الــزر الموجــود فــي ماكينــة اإلسبر�ســو لبــدء 
الصّب.

ُ�عرض الوزن حسب الم�ونات المضافة.
أرفع الكوب �عد التخّمر.

تظل قراءة الوزن على الشاشة لمدة خمس (٥) ثواٍن �عد 
إزالة الكوب.

�عد خمس (٥) ثواٍن، �عود الوزن إلى ٠,٠ جرام.
الوضــع ٥: (لتحضيــر اإلسبر�ســو، تعمــل خاص�ــة "البــدء مــن 
الصفــر" التلقائ�ــة وخاص�ــة "المؤقــت" التلقائ�ــة عنــد ملء الكوب 

�السائل).
ضع الكوب على الميزان.

الصفــر  مــن  (البــدء  مــن ٠,٠ جــرام  الــوزن  قــراءة  تبــدأ 
تلقائً�ا).

اضغــط علــى الــزر الموجــود فــي ماكينــة اإلسبر�ســو لبــدء 
الصّب. 

عندمــا �متلــئ الكــوب �الســائل، یبــدأ المؤقــت فــي العــد 
تلقائً�ا. إل�قاف المؤقت مؤقًتا، اضغط على زر "الوقت".

أرفع الكوب �عد التخّمر.

تظل قراءة الوزن على الشاشة لمدة خمس (٥) ثواٍن �عد 
إزالة الكوب.

"و�عود   ٠'٠٠ إلى  الوقت  �عود  ثواٍن،   (٥) خمس  �عد 
الوزن إلى ٠,٠ جرام.

الوضع ٦: (للصب فوق التخمير)
ضع وعاء التحضير على قاعدة الميزان.

تبدأ قراءة الوزن من ٠,٠ جرام (البدء من الصفر تلقائً�ا).
أضف القهوة المطحونة إلى وعاء التخمير.

اض�ط �م�ة القهوة المطحونة على الوزن المرغوب.
�مجرد استقرار القاعدة مع الوزن، اضغط على الزر "بدء 

.(TARE) "من الصفر
أضف الماء إلى القهوة المطحونة.

یبدأ المؤقت في العّد.
أرفع الكوب �عد التخّمر.

تظل قراءة الوزن على الشاشة لمدة خمس (٥) ثواٍن �عد 
إزالة الكوب.

"و�عود   ٠'٠٠ إلى  الوقت  �عود  ثواٍن،   (٥) خمس  �عد 
الوزن إلى ٠,٠ جرام.

ض�ط اإل�قاف التلقائي

ُتض�ط خاص�ة اإل�قاف التلقائي عند ١٨٠ ثان�ة افتراضً�ا.
�م�ن ض�ط اإل�قاف التلقائي عند ٦٠ ثان�ة أو ١٢٠ ثان�ة 

أو ١٨٠ ثان�ة أو تعطيله یدوً�ا.
هذه  تعطيل  أو  التلقائي  اإل�قاف  وقت  ض�ط  لتغيير 

الخاص�ة:
قم �إ�قاف تشغيل الميزان.

اضغط على زر التشغيل / اإل�قاف واستمر في الضغط.
أثناء الضغط على زر التشغيل / اإل�قاف، اضغط على 
الزر "البدء من الصفر" (TARE) ٤-٥ مرات �سرعة 

حتى �ظهر "١٨٠" على الشاشة.
اطلق �ال الزر�ن.

اضغط على زر"الوضع" للتبدیل بين"١٨٠/١٢٠/٦٠/٠"
في حالة اخت�ار "٠"، ُتعطل خاص�ة اإل�قاف التلقائي.

�عد اخت�ار الوقت المطلوب، اضغط على زر التشغيل/ 
اإل�قاف مرة أخر�.

تظهر الشاشة "تم بنجاح" (PASS) لتأكيد الض�ط.
یتوقف تشغيل الميزان تلقائً�ا.
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المعایرة

أثناء إ�قاف تشغيل الميزان، اضغط مع االستمرار على 
زر التشغيل/ اإل�قاف وزر الوضع (MODE) في نفس 
أطلق  ثم  الداخلي،  الرمز  الشاشة  تظهر  حتى  الوقت 

الزّر�ن.
اضغط على زر "الوضع" (MODE) مرة أخر�.

س�ظهر على الشاشة "٠,٠ جرام"
ضع وزًنا مقداره ٥٠٠ جم على منتصف القاعدة.

ستظهر الشاشة الرمز الداخلي.
اضغط على زر"الوضع" (MODE) مرة أخر�.

.(PASS) "ستظهر على الشاشة ""تم بنجاح
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خاص�ة "البدء من الصفر"

ُتعطل خاص�ة "البدء من الصفر" تحت وضع "تلقائي".
من  "بدء  الزر  على  اضغط  اليدو�ة:  األوضاع  ضمن 

الصفر" (TARE) عند الحاجة.
مالحظة:

یتوقف   ،"١٨٠" أو   "١٢٠" أو   "٦٠" اخت�ار  حالة  في 
تشغيل الميزان �عد عدد الثواني المحدد من عدم النشا�.

یتوقف  لن  التلقائي،  اإل�قاف  خاص�ة  تعطيل  حالة  في 
الميزان عن التشغيل تلقائً�ا.

أطول  لتدوم  ال�طار�ة  عمر  على  الحفا�  أجل  من  مالحظة: 
�الضغط على زر  الميزان  إ�قاف تشغيل  وقت مم�ن، یرجى 

التشغيل / اإل�قاف �عد �ل استخدام.
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الوسادة السيل��ون

لتوفير  مدرجة  وهي  اخت�ار�ة،  خاص�ة  السيل��ون  الوسادة  استخدام 
مقاومة إضا��ة ضد الماء، �ما أنها تمنع أ� تغيرات ط��فة في الوزن 

نت�جة أ� تغيرات مفاجئة في درجة الحرارة على القاعدة.
شعار  توج�ه  مع  القاعدة  على  السيل��ون  الوسادة  ضع 

"برو�ستا" brewista لُ�قرأ من ال�سار إلى ال�مين.
تأكد من أن الوسادة تغطي القاعدة �الكامل دون التداخل 

مع حر�ة القاعدة.
�م�ن غسل الوسادة السيل��ون �أمان في غسالة الصحون 

(الرف العلو�).
رسائل التحذیر

"EEEE": حمل زائد
�جب رفع الوزن من القاعدة �سرعة لحما�ة الميزان.

:"UNST"
الميزان ل�س مستقًرا/ثابًتا أثناء بدء التشغيل. یرجى إ�قاف 
تشغيل  ثابت و�عادة  الميزان ووضعه على سطح  تشغيل 

الميزان.
تغلغل الماء إلى داخل الميزان. �جب هّز الميزان إلخراج 

الماء وتر�ه حتى �جف.

أو   "UNST" رسالة  الميزان  شاشة  على  ظهرت  إذا 
أن  �عنى  فذلك  التنظ��/الغسل،  �عد  القراءات  ازدادت 
الماء ال یزال بداخل الميزان، لذا �جب هّز الميزان إلخراج 

الماء الزائد وتر�ه حتى �جف.

�ات�اع تعل�مات التنظ��/الغسل، س��ون زمن التج��� أقصر 
وس�ظل أداء هذا الميزان قوً�ا لسنوات.


