
دستگاه آسیاب گهواره ای شرکت اسوه صنعت اصفهان
با سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما

توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.

ِبناِم خداَوند َبخَشنده و ِمهربان
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درباره ما 
ــه ی  ــدی بازرگانــی اســوه صنعــت اصفهــان فعالیــت خــود را از ســال 1389در زمین ــروه تولی گ
طراحــی و ســاخت دســتگاه هــای تولیــد کننــده ی مــواد غذایــی ارگانیــک آغــاز کــرد و بــا توجــه 
بــه طراحــی حرفــه ای و کار بــر پســند دســتگاه هــا، بــه ســرعت مــورد اســتقبال صاحبــان مشــاغل 
خانـگـی، تولیدکننــدگان عمــده ی روغــن هــای گیاهــی و درماـنـی و تمامــی اقــام عطــاری و 

کارآفرینــان در حــوزه ی کســب و کارهــای ارگانیــک واقــع شــد.
ایــن شــرکت امــروزه بــه عنــوان یکــی از برنــد هــای مطــرح و معتبــر در تولیــد ایــن دســتگاه هــا 

در ســطح کشــور همچنیــن کشــور هــای همســایه شــناخته شــده اســت.
ــا بهــره گیــری از تیــم تحقیــق و طراحــی خــود، در 7شــاخه ی  در حــال حاضــر اســوه صنعــت ب
بــزرگ آســیاب،  خشــک کــن،  ارده گیــر،  روغــن گیــر،  عــرق گیــر، کــره گیــر ، دیســتونر و بیش از 
100 زیــر شــاخه بــه همــراه متعلقــات هــر کــدام کــه خــط تولیــد کامــل و جامعــی را شــامل میشــود 
بیشــترین تعــداد و تنــوع دســتگاه را در حــوزه ی کاری خــود دارد و هــر ســاله بــا کمــک دانــش 
روز دنیــا و بــا طراحــی و شــبیه ســازی کامپیوتــر ی بــا بهینــه ســازی دســتگاه هــای تولیــدی خــود 

، محصوالتــی بــه روز و مشــتری پســندی را بــه ســبد تولیــد خــود اضافــه میکند .
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مقدمه
حســن انتخــاب وســلیقه ی شــما را در اســتفاده از محصــوالت اســوه صنعــت تبریــک 

ــن  ــن محصــول مهتری ــد ای ــد تولی ــم در فرآین ــان مــی دهی ــه شــما اطمین مــی گوییم،وب

هــدف شــرکت جلــب رضایــت مشــتریان بــوده و در ایــن راســتا بهتریــن کیفیــت را توســط 

کارشناســان متخصــص و خــاق در ایــن محصــول در نظــر گرفتــه شــده.

همچنیــن در خصــوص بازرســی و آزمــون اولیــه، فرآ،ینــد تولید،تســت عملکــرد و کنتــرل 

نهایــی از کیفیــت ایــن محصــول اطمینــان کامــل حاصــل شــده اســت. 

ــدازی دســتگاه آســیاب ونحــوه ی  ــرای راه ان ایــن دفترچــه حــاوی اطاعــات مــورد نیــاز ب

عملکــرد بهینــه بــا دســتگاه مــی باشــد.

لــذا خواهشــمندیم دفترچــه راهنمــا را بــا دقــت مطالعــه کــرده و آن را بــرای مراجعــات 

بعــدی نگهــداری فرماییــد. 
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دستوالعمل های ایمنی:
+ لطفــا پیــش از اســتفاده از دســتگاه، دســتورالعمل هــای ایمنــی را بــا 

دقــت مطالعــه فرماییــد.
ــرق گرفتگــی قســمت دو شــاخه کامــا در  ــرای جلوگیــری از خطــر ب + ب

پریــز قــرار بگیــرد. 
+ محــل تعبیــه دســتگاه  از بــرق مصرفــی مناســب 220 ولــت بــرای تکفــاز و 380 

ولــت بــرای ســه فــاز  برخــوردار باشــد.  

هشدار: 
+ در هنگام باز بودن درب آسیاب از روشن کردن آن جدا خودداری کنید.

+ بــرای جلوگیــری از پخــش شــدن گــرد و غبــار مــواد قبــل از روشــن کــردن 
ــان حاصــل کنیــد. ــودن چفــت هــای درب آســیاب اطمین دســتگاه از محکــم ب

+ دوشــاخ دســتگاه دارای ســیم ارت اســت الزم بــه ذکــر اســت ســیم ارت 
ــا  وصــل باشــد. ســاختمان حتم
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مصرف برق : 5 آمپر
وزن دستگاه : 11 کیلوگرم 

ابعاد دستگاه : 20X20X40 سانتیمتر 
دور موتور : 22000 دور 
قدرت موتور: 1800 وات

جنس تیغه : فوالد ضد سایش و نشکن 
برق مصرفی : تکفاز 220 ولت

جنس بدنه :استیل و آلومینیوم
دارای فیوز بی متال جهت حفاظت از موتور 

-قابلیت خورد کردن تمام دانه های سخت وخشک ازجمله سنجد،زردچوبه ،عدس،نخود وفلفل
-کاربرد متریال استیل در بند به خاطر بهداشتی و ضد سایش بودن 

-کاربرد متریال آلومینیوم در بند به خاطر انتقال حرارت دستگاه و عدم خروج صدا 
-ضخامت باال و دوجداره ای استیل و آلومینیوم جهت پیش گیری از خروج تیغه و ایمنی 

کاربرو افزایش عمر دستگاه است.

خصوصیات آسیاب گهواره ای 2 کیلویی 
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اجزای مختلف آسیاب گهواره ای 
1. درب 

2. چفت
3. کابل رابط مجهزبه ارت

OFF/ON 4. کلید
5. فیوز بی متال

6. پایه
7. ذغال های داخلی  

8.تیغه 
9.موتور

قطعه ی بی متال
 درقســمت زیــر آســیاب هــای گهــواره ای قطعــه ای بــه نــام بــی متــال نصــب شــده اســت کــه در 
صــورت فشــار آمــدن بــه موتــور و داغ کــردن دســتگاه، بــرق مصرفــی را قطــع مــی کنــد و شســتی آن 
بیــرون مــی پــرد. الزم اســت پــس از چنــد ثانیــه وقتــی دســتگاه خنــک شــد، شســتی را فشــار داده و 
مجــدد شــروع بــه کار کنیــم.در حیــن کار حرکــت دادن دســتگاه بــه صــورت گهــواره ای بامانــع اســت 

و موجــب تســریع در پــودر کــردن مــی باشــد.
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اگــر بــا آســیاب هــای گهــواره ای مــواد نــم دار و یــا روغنــی آســیاب شــود، چربــی و رطوبــت آن 
هــا وارد موتــور مــی شــود. از ایــن رو اگــر مــی خواهیــد دانــه هــای چــرب را بــا آســیاب هــا پــودر 

کنیــد، حتمــا آن را بــا برنــج، شــکر یــا آرد مخلــوط کــرده تــا روغــن آن را جــذب کنــد.

راه اندازی دستگاه:
1( مخزن را نهایتا نصفه پر کرده.

2( درب دستگاه را با توجه به موقعیت قرار گرفتن واشر بسته.
3( دکمه ی روشن را بزنید.

بایــد توجــه داشــت کــه بعــد ازهــر 20 ثانیــه موتــور را خامــوش کــرده )دکمــه off را زده( و بــاز 
دوبــاره 20 ثانیــه دیگــر بــه موتــور اجــازه بدهیــد کــه مــواد را پــودر کنــد. بــه طــور کل، در 3 مرحلــه 

دســتگاه را روشــن و خامــوش کنیــد تــا مــوادی کــه داخــل مخــزن قــرار دارد پــودر شــود.

نکتــه: الزم بــه ذکــر اســت ایــن آســیاب نیــاز بــه تــکان دادن نــدارد و فقــط و فقــط در پایــان 
کار و موقــع تخلیــه مــواد بایــد مخــزن را برگردانیــد. بــه یــاد داشــته باشــید هــر چــه مــواد داخــل 
مخــزن آســیاب کمتــر باشــد ســرعت آســیاب شــدن بیشــتر اســت و فشــار کمتــری بــه موتــور 
وارد مــی شــود. ظرفیــت اســمی دســتگاه 2 لیتــر اســت ولــی موقــع اســتفاده بایــد بیــن 100 تــا 

500 گــرم )بســته بــه مــواد مــورد نظــر دارد( مــواد داخــل مخــزن ریختــه شــود.
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احتیاط: برای آسیاب شدن از روشن خاموش کردن آسیاب استفاده شود و از 
روشن بودن مداوم جهت پودر شدن مواد جدا خودداری شود .

ــه  ــردن محفظ ــز ک ــرای تمی ــد شســت. ب ــوان نبای ــچ عن ــه هی ــار: دســتگاه را ب اخط
ــرد. ــم دار اســتفاده ک ــا دســتمال ن ــه ی ــک فرچ ــد از ی ــی، بای داخل

نگهداری از دستگاه :
1.ایــن دســتگاه مناســب بــرای ادویــه جــات خشــک اســت.در صــورت آســیاب کــردن مــواد نــم دار یــا 
روغنــی بــه خاطــر اینکــه چربــی یــا رطوبــت آن وارد موتــور نشــود حتمــا مــواد را بــا برنــج یــا شــکر و 

یــا آرد مخلــوط کنیــد.
2.از شستن دستگاه اکیدا خودداری کنید 

3.برای تمیز کردن محفظه داخلی از یک فرچه و یا دستمال نمدار استفاده شود.
4.هــر چــه میــزان مــواد کمتــری داخــل مخــزن بریزیــد، ســرعت آســیاب شــدن باال مــی رود و از فشــار 

بــه موتــور جلوگیــری می شــود.
عیب یابی :

خاموش شدن دستگاه: در صورتی که فیوز باال بپرد، به این معنی است که:
1( فشار به موتور آمده و باید یک دقیقه صبر کنید تا موتور سرد شود.

2( در این صورت باید دقت داشته باشید دکمه off دستگاه را بزنیم و دستگاه را خاموش کنید 
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چون با وصل کردن دکمه ی فیوز به یک باره دستگاه روشن شده و شروع به کار می کند. 
پس توجه داشته باشید در صورت پریدن فیوز ابتدا دستگاه را خاموش کنید، و باز دوباره 

بعد از یک دقیقه دکمه on را فشار داده، کار را ادامه دهید.
ایجاد گرد و غبار: اگر درحین آسیاب گرد وغبارحاصل شود،ابتدا واشر درب و سپس چفت 

درب را چک کنید و از سامت و سفت بودن آنها اطمینان کنید .

تعویض قطعات :
واشر درب دستگاه از جنس سیلیکون می باشد .در صورت تعویض واشر از چسب آکواریم 

استفاده شود و حدودا 12 تا 24 ساعت تحت فشار قرار گیرد.

برای تعویض تیغه آسیاب:
ابتدا دستگاه را از برق درآورده توری زیر موتور دستگاه را جدا کرده و سپس از زیر موتور به 
وسیله قطعه فلزی یا کاردک شافت را ثابت کرده و در انتها از داخل ظرف تیغه را باز کرده و 

تیغه جدید را نصب کنید .
تذکر: حتما به خاطر داشته باشید قطعه ثابت کننده شافت را بعد از 

تعویض تیغه جدا کنید. 
یادآوری: درصورت عدم ثابت نگهداشتن شافت ، تیغه به همراه 

شافت چرخیده و قادر به باز کردن تیغه نمی شوید.
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 آسیاب گهواره ای
 SG 1KG SG 2KG SG 4KG مدل 

 لیتری 4 لیتری 2 لیتری 1 مخزنظرفیت 
 وات  2200 وات  500 وات  300 مصرف برق
 کیلوگرم15 کیلوگرم 11 کیلوگرم 8 وزن دستگاه 
 سانتیمتر 47× 33×33 سانتیمتر  40×20×20 سانتیمتر  35×18×18 ابعاد دستگاه

 تیغه ای  تیغه ای  تیغه ای  مدل 
 28000-22000 25000-18000 22000 دور موتور 

 تکفاز  تکفاز  تکفاز  مصرفی نوع برق 
 ندارد ندارد ندارد چرخ 

 ندارد ندارد ندارد و مکنده نوکلسی

جدول فنی آسیاب های گهواره ای
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جهاز الطاحونة لرشکة »أسوة صنعت« ألصفهان 

 شکراً لحسن اختيارك وثقتك

رجاءاً قراءة دلیل املستخدم بعنایة قبل بدء تشغيل الجهاز.   

بی
عر

ی 
نما

اه
ر
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معلومات عّنا

ــم  ــال تصمي ــام 2010 يف مج ــاطها يف ع ــان نش ــت يف أصفه ــوة صنع ــاري ألس ــاج التج ــة االنت ــدأت مجموع  ب

أجهــزة انتــاج األطعمــة العضويــة  وتصنيعهــا. وفقــاً للتصميــم االحــرايف والعمــل الجيــد لألجهــزة، رسعــان مــا 

تــم الرحيــب بــه مــن قبــل أصحــاب األعــال املنزليــة، واملنتجــن الکبــار للزيــوت النباتيــة والعالجيــة، ورجــال 

ــة  ــات التجاري ــا إحــدى العالم ــة بأنه ــرف الرشك ــا الراهــن، تُع ــة. يف يومن األعــال يف مجــال األعــال العضوي

الشــهرية واملوثوقــة يف انتــاج هــذه األجهــزة يف الدولــة وكذلــك يف الــدول املجــاورة. يف الوقــت الحــارض، هــذه 

الرشکــة باســتخدام الفريــق البحثــي والتصميــم الخــاص بهــا، يف 7 فــروع رئيســية مــن املطاحــن، واملجففــات، 

ــي  ــرع الت ــن 100 ف ــر م ــوة وأك ــتونر للقه ــدة ودس ــع الزب ــت، وآالت صن ــر الزي ــة، وآالت ع وآالت الطحین

تضــم خــط انتــاج كامــل وشــامل، لديهــا أكــر عــدد وتنــوع مــن األجهــزة يف مجــال عملهــا. كل عــام، مبســاعدة 

املعرفــة الحديثــة والتصمیــم الحاســويب واملحــاكاة الحاســوبیة، ومــن خــالل تحســن آالت االنتــاج، یتــم اضافــة 

منتجــات حديثــة وشــعبیة إىل ســلة االنتــاج.

جهاز الطاحونة لشرکة »أسوة صنعت« ألصفهان
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مالحظة: ال ینبغي تشغیل الجهاز عندما یکون الغطاء مفتوحاً کجمیع األجهزة. 

1. غطاء

2. إغالق

3. الکابل

4. مفتاح

5. ثنائیة املعدن

6. القاعدة

7. الفحمین

8.شفرة

9.محرک
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قطعــة ثنائیــة املعــدن: تــّم تثبیــت قطعــة تحــت طاحونــة بإســم ثنائیــة املعــدن التــي يتــم قطعهــا عنــد 

ضغــط املحــرك  وتســخينه وثــّم یخــرج الــزر و بهــذا الســبب مــن الــروري أن نضغــط الــزر عندمــا يــرد 

الجهــاز ونعیــد التشــغیل مــرة أخــرى.

وري اهتزاز هذا النوع من الطاحونة.    جدیر بالذکر أنّه لیس من الرَّ

يف املودیالت من الفوالذ متاماً تکون املراوح من الفوالذ فقط.

يجــب أن تعلــم أنــه إذا تــمَّ طحــن املــواد الرطبــة أو الزيتيــة بالطاحونــة فیأخــذ شــحمها ورطبتهــا وتدخــل 

ــق  ــکر أو الدقی ــاألرّز والس ــا ب ــك خلطه ــة، فعلی ــوب الدهني ــن الحب ــد طح ــك إذا تری ــرک. لذل ــی املح إل

ــت.   المتصــاص الزی

کیفیة تشغیل الجهاز  
1( إملئ نصف وعاء الجهاز. 

2(أغلق غطاء الجهاز حسب موضع الوارش.  

3(اضغظ مفتاح التشغیل.

مالحظــة هاّمــة أنَّــه مــن الــروري إطفــاء املحــرک بعــد 5 

ثــواٍن )اضغــظ علــی زر ایقــاف التشــغیل( ونــدع املحــرك 

ــرى. يف  ــواٍن أخ ــدة 5 ث ــرى مل ــرة أخ ــواد م ــحق امل أن يس

ــه يف 3 خطــوات  ــاز وإيقاف ــم بتشــغيل الجه ــوع، ق املجم

لســحق مــواد.    

  

جهاز الطاحونة لشرکة »أسوة صنعت« ألصفهان
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 انقطاع الفیوز )املصهر( مبعنی:
1( إنَّ الضغــط علــی املحــرك وعلينــا االنتظــار ملــدة دقيقــة حتــى 

يــرد املحــرك ثــم أن نضغــط عــى زر التشــغيل مــرة أخــرى 

ــل. ــل العم ونواص

  

2( يجــب أن نتأکــد مــن الضغــط عــى زر إيقــاف تشــغيل الجهــاز 

ألّن مــن خــالل توصيــل زر املصهــر، ســيتم تشــغيل الجهــاز فجــأة 

ويبــدأ العمــل. إذن يف حالــة انقطــاع الفیــوز علیــك بإیقــاف 

ــاز. الجه

ــك  ــل نوصی ــداً ب ــاز أب ــل الجه ــب غس ــه ال يج ــر أن ــدر بالّذک یج

ــه.   ــل لتنظیف ــاش املبل ــن الق ــة م ــة أو قطع ــتخدام فرش باس

تحتوي الطاحونة علی الَفحمین يف الجزء األسفل من الجهاز.
 الرشر املحتملة يف الطاحونة طبیعیّة متاماً وال داعی للقلق. علیك بنقل الفحم يف الجزئین من األجهزة.

مالحظة: كلا تقل مواد الوعاء تزداد رسعة طحن الطاحونة وال تضغط علیها.
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ISFAHAN OSVEH SANAT SWING GRINDER- USER GUIDE جهاز الطاحونة لشرکة »أسوة صنعت« ألصفهان 

Do not wash the grinder with water; you can clean it with a damp cloth or a brush.

There are two charcoals mounted at the bottom of the grinder. If they spark, do not worry. 

Just replace them.

Note: the less material you pour into the chamber, the faster the grinder pulverizes.  
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How to operate the grinder:
a) The chamber must be halfway
 filled with the material.
b) Close the washer lid.
c) Switch on the grinder.

Please notice that you switch off the grinder every five seconds to let it 
pulverize the materials and then restart it. This process should be done 
three times in a raw to have finer materials.

If the breaker trips:
a) let the engine cool down and then press the ON button.
b) make sure that you have hit the OFF button 
to switch the grinder off. Othewise, the next time
 you plug it in, the grinder will
 operate unexpectedly.
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Attention: make sure the lid is fully 
buckled while turning on the grinder.

Bimetal: the swing grinders are equipped 
with bimetallic strips that will switch 
off the grinder if the engine overheats. 
Be careful to let the grinder cool down 
before turning it on. 

It is worth mentioning that you do not 
need to shake out this model of the swing 
grinder.
In the stainless steel swing grinders, only 
the butterflies are made of steel.

It is useful to know that this product can 
only grind dry items. If you use it to grind 
wet and oily seeds, the moisture and 
grease will affect the engine adversely. 
Hence, rice and flour can be used to 
absorb the moisture and grease.
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Introduction
Isfahan Osveh Sanat Commercial Production Group has been established in 2010, in the field of 

designing and manufacturing food industry machines. These machines now have been popular 

with those who run a business at home, large producers of herbal and medicinal oil, and healthy 

food entrepreneurs due to their excellent and user friendly designs. 

Today Osveh Sanat Company now has been one of the most reputable and trusted manufactur-

ing companies in Iran and neighboring countries. 

 

Osveh Sanat Company has been active in designing and manufacturing hammer mill grinding 

machines, food dehydrators, tahini grinding machines, cold oil press machines, coffee bean 

destoners and more than 100 subsets that each goes with their belongings and production lines.  

With the help of improved technology and greater knowledge, the company adds brand new 

and user friendly products to its production portfolio every year.
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Isfahan Osveh Sanat Swing Grinder

Thank you for putting your trust and confidence in our company.
Please make sure that you read the user guide carefully before operating 

the machine

ین
الت

ی 
نما

اه
ر


