
 

 

 1 .................................................................................................................. يكل شرح

 2 ....................................................................................................................... مهم

 4 ................................................................................................ : يريگ وهيم آب دستورالعمل

 5 ................................................................................................... : كن مخلوط دستورالعمل

 5 ........................................................................................................ : ابيآس دستورالعمل

 6 .................................................................................................................... نكته

 7 ........................................................................................... مهم تذكرات و استفاده مورد مواد

 7 ................................................................................................................. كردن زيتم

 9 ...................................................................................................... نامه ضمانت سال كي

 9 ............................................................................................. ضمانت يدارا يكاال طيشرا

 9 .................................................................................................... ضمانت از خارج موارد

 9 .............................................................................................................. مهم نكات

 10 ............................................... :است اعتبار فاقد صورت نيا ريغ در شود پر فروشنده توسط ديبا ريز موارد

                                   JBG-95W-441                                آ����ه ���           
 



 

١ 

  كلي شرح

 

  پيمانه اندازه گيري پارچ مخلوط كن .1
 همزن .2
 در پارچ مخلوط كن .3
 پارچ مخلوط كن .4
 لبه پارچ مخلوط كن 4تيغه  .5
 محفظه شيشه اي آسياب .6
 تيغه آسياب .7

                                   JBG-95W-441                                آ����ه ���           
 



 

٢ 

 پايه آسياب .8
 پارچ تفاله جمع كن .9

 پايه الستيكي مكشي .10
 دكمه كليد .11
 پايه بدنه اصلي .12
 دسته .13
 پارچ آب ميوه .14
 در پارچ آب ميوه .15
 گيره اتصال .16
 قسمت مياني .17
  آب گيريصافي  .18
 قسمت بااليي .19
 فشار دهنده .20
  برس .21
  مهم

  :از وسايل الكتريكي رعايت نكات ايمني زير الزم استهنگام استفاده 
 ًتوجه نماييد آن قبل از استفاده از دستگاه كتابچه راهنما را به دقت مطالعه كرده و به شكل هاي لطفا.  
 ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهيد.  
 اه در آب و ساير مايعات جدا خودداري كنيدبراي جلو گيري از شوك الكتريكي از فرو بردن سيم ،دو شاخه و دستگ.  
 هنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند نياز به مراقبت و توجه زياد است.  
 زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد و يا پيش از تميز كردن حتما دستگاه را از برق خارج كنيد.  
  هنگامي كه سيم صدمه ديد بايد . استفاده نكنيد ) يعيدر حالت غير طب(هرگز دستگاه را با دو شاخه و يا سيم معيوب

  .توسط نزديكترين نمايندگي مجاز تعويض شود
 از آويزان شدن سيم روي لبه ميز و يا از قرار گرفتن آن بر روي سطوح داغ جلوگيري كنيد.  
 از اين دستگاه براي اموري كه براي آن طراحي نشده است استفاده نكنيد.  
 ادي كه توانايي جسمي و ذهني و تجربه كم دارند طراحي نشده استاين دستگاه براي افر.  
 اطمينان حاصل كنيد كه كودكان با دستگاه بازي نكنند.  
 هرگز سيم را زير دستگاه قرار ندهيد.  
 اين دستگاه براي مصارف خارج از منزل تعبيه نشده است.  
 اين دفترچه را نگهداري كنيد.  
  ساخته شده استاين دستگاه فقط براي مصارف خانگي.  
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 داريد هگكتابچه را جهت مراجعات بعدي نزد خود ن. 
  دستگاه از آن استفاده نكنيد ديگر اجزادر صورت خراب بودن سيم برق، دو شاخه و.  
 دستگاه از اعتبار ساقط  ضمانتدر غير اين صورت . استفاده نكنيد ديگرهاي  كارخانهساخت  جانبياز لوازم  هرگز

  .خواهد شد
 در صورت مشاهده ترك و يا هرگونه آسيب . آن را كنترل كنيد آب گيريصافي ، از دستگاهبار استفاده  قبل از هر

  .تماس بگيريد مركر خدماتديگر از دستگاه استفاده نكنيد و با نزديكترين 
  درستي روي دستگاه نصب شده باشنده تمام قطعات ب كهكردن دستگاه بررسي نماييد  از روشنقبل. 
 باشندوبي قفل شده خگيره ب هر دو كهاستفاده كنيد  از دستگاهي فقط در صورت.  
 قبل از نشدتمام  آب گيريدر صورتي كه كار . نگذاريدصورت ممتد روشن ه دستگاه را به مدت بيشتر از دو دقيقه ب ،

  .و سرد شود بماندت دو دقيقه خاموش دتا دستگاه به م ددهي هاجاز دستگاه د ازدمج هتفادسا
 ن يا شي ديگري را به لوله تغذيه دستگاه نزديك نكنيداباشد، دستت كه دستگاه روشن مي زماني.  
 باز هاي دستگاه را  هگير توانيد ، ميدتاساز حركت اي آب گيريصافي دستگاه را خاموش كرديد و  زماني كه فقط

  .كنيد
 دا كنيدميوه را از دستگاه جآبظرف محتوي  توانيد ، نميدكن كه دستگاه كار مي زماني.  
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  :دستورالعمل آب ميوه گيري 

  
 .سوار كنيد  تمام قطعات را مانند شكل .1
 ) .توانيد دور كم يا زياد را انتخاب كنيد  مي(دكمه كليد را بزنيد  .2
  ميوه و يا سبزيجات را از دهانه بريزيد .3
 .به سمت پايين هل دهيد , با فشار دهنده  .4
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  :دستورالعمل مخلوط كن 

  
 .سوار كنيد  مانند شكلتمام قطعات را  .1
دستگاه , بنا بر اين اگر پارچ مخلوط كن روي بدنه اصلي درست قرار نگيرد , دستگاه مجهز به قفل ايمني است  .2

 .شروع به كار نمي كند 
  .آب ميوه بريزيد ،آب  ،يخ  ،سبزيجات  ،داخل پارچ مخلوط كن ميوه .3
  ) .اب كنيد توانيد دور كم يا زياد را انتخ مي(دكمه كليد را بزنيد  .4

  :دستورالعمل آسياب 
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 .تمام قطعات را مانند شكل سوار كنيد  .1
دستگاه شروع به كار , بنا بر اين اگر آسياب روي بدنه اصلي درست قرار نگيرد , دستگاه مجهز به قفل ايمني است  .2

  .نمي كند 
ايه خودش قرار داده و سپس محفظه ي شيشه اي را بر روي پ. مواد الزم را در محفظه ي شيشه اي آسياب بريزيد  .3

 .آسياب را روي بدنه اصلي متصل نماييد 
  .براي مخلوط كردن دانه ها و مواد سفت ديگر ميتوانيد از آسياب استفاده نماييد  .4
  نكته
 وارد نكنيد  در پارچ مخلوط كن, نگشت و مواد سخت را ا.  
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 پايان رسيده باشد و دسته در جاي خودش  فقط زماني مي توانيد دستگاه را روشن كنيد كه سوار كردن دستگاه به
  .قرار گرفته باشد و پارچ مخلوط كن در موقعيت قفل ايمني باشد 

  دسته را از جاي خود بيرون , فقط زماني مي توانيد دستگاه را جدا كنيد كه آنرا خاموش و از برق خارج كرده باشيد
  .شده باشد از موقعيت قفل ايمني خارج , آورده باشيد و پارچ مخلوط كن 

  با برق دستگاه , كنترل نماييد كه تمام قطعات بطور صحيح سوار شده باشند و برق محل , قبل از اتصال به برق
  .همخواني داشته باشد 

  براي پيشگيري از خطر حتماً توسط افراد متخصص تعويض شود , اگر سيم دستگاه صدمه ديده است. 

 مواد مورد استفاده و تذكرات مهم

 عبارتند آّب گيريميوه هاي مناسب جهت . كنيداستفاده  دها و سبزيجات تازه كه داراي آب بيشتري هستن ميوه از 
 .ورنگي، پرتقال و انگرفوجه گ ، هندوانه،اسفناج، ،هويجيارخيب،س،چغندر،ساقه كرفس، آناناس: از

 خيم ميوه هايي نظير پرتقال ضهاي  فقط پوست. دونشپوست گيري  نبايد هستند ميوه هايي كه داراي پوست نازك
كنيد،  هاي سفيد روي مركبات را تميز همچنين پوست. دپخته ساقه كرفس بايد كنده شوننهاي  و قسمت آناناسو 

 .هستند تلخيچون داراي مزه 
 هر . شده دارد انتخاببه نوع سيب  بستگيغلظت آب سيب  ميزانداشته باشيد كه  صورت تهيه آب سيب بخاطر در

از سيبي استفاده  ، آّب گيريبراي . خواهد بود تر نسبت آب سيب تهيه شده رقيق همانبدار باشد به  يب آس چقدر
 .كند كنيد كه آب سيب مورد عالقه شما را توليد مي

 يب سبه آب  آب ليموند قطره چ فرآينداين  انداختنبه منظور به تعويق . شود آب سيب به سرعت قهوه اي مي رنگ
  .ه كنيدفاضا

 با اين دستگاه مناسب نمي آّب گيريد جهت هستنته سشانكه داراي  انجيرنبه ء آوكادو و اهايي نظير موز،  ميوه 
 .نيدكاين نوع ميوه ها استفاده  آب گيريبراي  مخلوط كناز يك دستگاه . باشند

 ندهستگيري ه اده با اين آبميوفتسند نيز قابل اشبا داراي برگ مي كاهو كه هايي نظير ميوه. 
 هوا قرار داده شود، به  جريانورتي كه آبميوه در مقابل صدر . كنيد مصرفله ص، آبميوه را بالفا آب گيرياز  پس

 .داد دمرور مزه و ارزش غذايي خود را از دست خواه

  تميز كردن

 دپذير مي آنجام آسانيفت دستگاه به انظ ،كنيد تگاه آن را تميزسد از استفاده از ساگر بالفاصله پ. 
  الكل و غيره استفاده نكنيد ،استون ،ساينده قوي،  ويندهشاز مواد. 
 تميز نكنيد ظرف شوييا دستگاه را با استفاده از ماشين زيك از اج هيچ. 
 .دتساز چرخش باز باي آب گيريصافي كنيد تا  صبر. يدردستگاه را خاموش كرده و دو شاخه آن را از پريز برق در آو .1
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 ،ردهكنرم و آب صابون تميز  برسها را با  از موتور جدا كرده و آن ،ه كثيف شده استكاز دستگاه را  يهايقسمت  .2
  .بشوييدها را زير شير آب  پس آنس

 .كنيد ه مرطوب تميزچموتور دستگاه را با پار .3
 .ب نگيريدآ شير ا زيررو يا آن فرو نبريد ب ا در آدستگاه ر هرگز موتور
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