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.....................دستگاهقطعات................

درپوش شفاف–٢فشار دھنده –١
بدنه میانی–۴تیغ آبگیری–٣
اھرم قفل کننده–۶انتقال دھنده–۵
کلید–٨بدنه اصلی–٧
ظرف تفاله–١٠لیوان آب میوه–٩

ظرف شیشه ای–١٢درب ظرف شیشه ای–١١
مجموعه تیغ ھا–١۴واشر–١٣
پایه ظرف شیشه ای–١۵

لطفاً قبل از استفاده، چسب و کاغـذ دور تیـغ آب میـوه گیـری را .١
.جدا کنید

ــب از .٢ ــوی عجی ــار، کمــی دود و ب ــین ب ــرای اول ھنگــام اســتفاده ب
.دستگاه عادی است

:آب گرفتن ھنگام .٣
.قراردھید) ٧(را روی بدنه اصلی) ۴(بدنه میانی)١
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.گذاشته و محکم کنید) ۵(را در انتقال دھنده) ٣(آبگیری تیغ)٢
بـرای اینکـه کلیـد . قراردھیـد) ۴(را روی بدنه میـانی) ٢(درپوش شفاف )٣

.را محکـم نماییـد) ۶(دو اھرم قفـل کننـده، ایمنی دستگاه روشن شود
.موتور به کار نخواھد افتاددر غیر این صورت، 

را ) ٩(ظرف آب میوه. قراردھید) ۴(را زیر خروجی تفاله ) ١٠(ظرف تفاله)۴
.قراردھید) ۴(آب میوهزیر خروجی

را ) ٨(دوشاخه را به برق بـا ولتـاژ مناسـب دسـتگاه وصـل کنیـد و کلیـد)۵
ات را در میـوه یـا سـبزیج. موتـور شـروع بـه کـار مـی کنـد.روشن نمایید

.فشاردھیدبه آرامی ) ١(گذاشته و با فشاردھندهرودی دھانه و

:توجه 
دیگــر در دھانــه ورودی ھنگــام کــار، از قــراردادن دســت خــود یــا اشــیای-الــف

.خودداری کنید
.بھتر، فشاردھنده را سریع فشار ندھیدبه منظور آب گیری-ب 
.قبل از تمیز کردن ظرف تفاله، دستگاه را خاموش کنید-پ 
، یــک کیســه کــردن ظــرف تفالــه، قبــل از آب گیــریراحتــی در تمیــزبــرای–ج 

. پالستیکی درآن بگذارید

و تفالـه ریختـه شـده در ظرف تفالـه شدن موتور، برای جلو گیری از قفل)۶
بھتراسـت پـس از یـک دقیقـه آب (موقـع تمیـز کنیـدا بـه درپوش شفاف ر

).گیری تفاله را خارج کنید

:ھنگام مخلوط کردن .۴
کنید و تا حد تعیین شـده در ظـرف میوه ھا را خرد(ده کنیدا آمامیوه ھا ر)٧

درصورت لزوم چنـد قطعـه یـخ بـه آن . به آن آب اضافه نماییدشیشه ای،
.)را ببندید) ١١(اضافه کرده درب ظرف شیشه ای

بدنه میـانیو ) ٣(گیریتیغ آب، )٢(درپوش شفاف ، )١(فشاردھنده ابتدا )٨
.را بخوابانید) ۶(م قفل کنندهرا برداشته و سپس دو اھر) ۴(

بگذاریـد) ٧(ظرف شیشه ای را در محل مشخص شده روی بدنه اصلی)٩
در غیر ایـن صـورت، موتـور بـه . تا کلید ایمنی در بدنه اصلی روشن شود

.کار نخواھد افتاد
را ) ٨(دوشاخه را به برق بـا ولتـاژ مناسـب دسـتگاه وصـل کنیـد و کلیـد)١٠

بـار بزنیـد و سـپس دکمـه ۵یـا ٣را ) P(لسابتدا کلیـد پـا. روشن نمایید
بچرخانید تا نتیجه مطلـوب بـه ) ٢(یا زیاد) ١(سرعت را روی سرعت کم

.دست آید
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تمیز کردن
ــرق بکشــید)١ ــان کــار، دســتگاه را خــاموش و دوشــاخه را از ب . پــس از پای

را جـــدا کـــرده بـــا آب ١۵و ١۴، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ۴، ٣، ٢، ١قطعـــات 
.کنید و دوباره نصب نماییدبشویید، خشک

.را فقط با یک پارچه خیس تمیز کنیداصلیبدنه )٢
.دقت تمیز کنیدھربار پس از آب گیری، صافی را با)٣

:توجه 
روی یک سطح صاف قراردھید و مطابق ایـن راھنمـا، آنـرا بـه دستگاه را)١

.کار اندازید
ــه درســتی )٢ ــات ب ــر قطع ــه اگ ــی اســت ک ــد ایمن ــک کلی دســتگاه دارای ی

.سوارشوند به کار خواھد افتاد
دســتگاه دارای حفــاظ حرارتــی اســت کــه درصــورت افــزایش زیــاد دمــای )٣

دستگاه، به طـور خودکـار دسـتگاه را خـاموش مـی کنـد و پـس از خنـک 
.دوبار آنرا به راه می اندازد،)دقیقه ١۵حدود (شدن آن

.دستگاه را پشت سرھم روشن نگذارید،ش از یک دقیقهھربار بی)۴
درصورت صدمه دیدن سیم برق، آنرا برای تعمیر یـا تعـویض بـه تعمیرگـاه )۵

.مجاز ببرید
.بدنه اصلی را مستقیماً با آب تمیز نکنید)۶
.اجازه ندھید کودکان دستگاه را به کار اندازند)٧
آنـرا در جـایی اده نمـی کنیـد، اسـتفدسـتگاه اگر برای مـدت طـوالنی از )٨

.بگذاریداست دارای تھویه ھوا خشک که

ایمنینکات مھم 
از وسایل برقی ، ھمیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد استفادهھنگام 
:

.دفترچه راھنما را مطالعه فرمایید،قبل از استفاده)١
اجـازه . کودکـان بـه دسـتگاه در حـال کـار نزدیـک نشـوند،مراقب باشـید)٢

.ن یا افراد ناوارد دستگاه را به کار ببرندندھیدکودکا
آنرا نزدیک .ھمیشه دستگاه را روی یک سطح خشک و صاف قرار دھید)٣

.برقی و مانند آن نگذاریداجاق یا اجاق گاز
.نبینددستگاه را با دقت جابجا کنید تا صدمه )۴
یا و یا آویزان باشد باشد، نگذارید سیم برق با سطوح داغ تماس داشته )۵

.بخوردگره 
.یا خود دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبریدسیم، دوشاخه)۶
آنـرا بـه ،یا خـراب شـدن دسـتگاهدوشاخه،در صورت صدمه دیدن سیم)٧

.دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید. کار نیندازید
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دوشـاخه را. ھنگام عدم استفاده از دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید)٨
از یک پریز برای چند دستگاه برقی اسـتفاده به پریز سالم وصل نمایید و 

.نکنید
اسـتفاده از قطعاتی غیر از آنچه به وسیله سازنده توصیه شده اسـت ، )٩

.نکنید
تگاه درســت و کامــل ھمیشـه قبــل از اســتفاده مطمـئن شــوید کــه دسـ)١٠

.سوار شده باشد
.نگذاریدگر را در دھانه ورودی دست یا اشیای دی)١١
.به تیغ آب میوه گیری دست نزنید)١٢
ایـن دسـتگاه بـرای آبگیـری و مخلـوط کـردن میـوه ھـایی ماننـد سـیب و )١٣

برای آبگیری و مخلـوط کـردن میـوه ھـای . سبزیجات ساخته شده است
.سخت، از آن استفاده نکنید

.برای تمیز کردن دستگاه از سیم ظرفشویی و مانند آن استفاده نکنید)١۴
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در صــورت رعایــت کــردن نکــات ایمنــی و مراقبتــی طبــق دســتور 
.العمل ، این دستگاه دارای ضمانت است 

شرایط ضمانت نامه
.داشتن کارت ضمانت نامه –١
اعتبــار ضــمانت نامــه تــا تــاریخ قیــد شــده در کــارت ضــمانت –٢

.خواھد بود 
خریـد اطمینان از سالمت و صحت کـارکرد دسـتگاه در زمـان –٣

.به عھده خریدار است 
ارایه خدمات ضمانت فقـط بـرای تعمیـر و سـرویس دسـتگاه –٤

بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد 
ی ، نبـود قطعـه مـورد نیـاز و شـرایط دیگـر داتبنا به دالیل وار–٥

.ممکن است زمان تعمیر طوالنی شود 

سایر شرایط و نکات ضمانت در کـارت ضـمانت نامـه قیـد
.شده است 


