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نکات مھم اﯾمنی
ھنگام استفاده از وساﯾل برقی  ،ھميشه باﯾد نکات اﯾمنی اصولی را
رعاﯾت کرد  .از جمله موارد زﯾر :
 .١قبل از استفاده ،دفترچه راھنما را مطالعه فرماﯾيد.
 .٢سيم ،دوشاخه ﯾا خود دستگاه را در آب ﯾا ماﯾعات دﯾگر فرو نبرﯾد.
 .٣اجازه ندھيدکودکان بدون نظارت بزرگساالن به دستگاه نزدﯾک شوند.
 .۴ھنگام عدم استفاده از دستگاه ،موقع تميز کردن  ،ھنگام سرھم و ﯾا
جدا کردن قطعات ،دوشاخه را از برق بکشيد .برای بيرون کشيدن از
پرﯾز ،دوشاخه را بگيرﯾد نه خود سيم را.
 .۵از تماس با قطعات متحرک دستگاه خودداری کنيد.
 .۶در صورت صدمه دﯾدن سيم ﯾا دوشاخه ﯾا خراب شدن دستگاه به ھر
دليل ،آنرا به کار نيندازﯾد .دستگاه را برای بررسی و تعمير به
تعميرگاه مجاز ببرﯾد.
 .٧از اﯾن دستگاه فقط برای مصارفی که در اﯾن راھنما شرح داده شده
است استفاده نماﯾيد .برای به کارگيری لوازم فرعی ،با فرد متخصص
مشورت کنيد.
 .٨از دستگاه در فضای باز ﯾا در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار
استفاده نکنيد.
 .٩ھرگز نگذارﯾد سيم برق آوﯾزان بوده ﯾا با سطوح داغ تماس داشته
باشد.
 .١٠اﯾن دستگاه فقط برای مصارف خانگی است .از آن برای مصارف
تجاری و صنعتی استفاده نکنيد.
 .١١دستگاه را برای تعمير فقط به تعميرگاه مجاز ببرﯾد.
 .١٢برای قطع مدار برق ،ابتدا اجازه دھيد دستگاه متوقف شود و سپس
دوشاخه را از برق بکشيد.
 .١٣آب پرتقال گير را بدون مراقبت رھا نکنيد .قبل از جداکردن قطعات ،
اجازه دھيد دستگاه کامال ً متوقف شود .بعد از ھر استفاده ،دوشاخه
را از برق بکشيد.
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اﯾن راھنما را ھميشه حفظ کنيد.
آماده سازی دستگاه برای استفاده
بار اول قبل از استفاده  ،مخروطک ،نگھدارنده صافی ،صافی و دھانه
خروجی را تميز کنيد.

شکل ١
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طرز کار دستگاه )شکل (١
 -١دستگاه را روی ﯾک سطح صاف و محکم و دور از دسترس کودکان
قراردھيد.
 -٢دوشاخه را به برق بزنيد.
 -٣نگھدارنده صافی را به طرز صحيح در جای خود بگذارﯾد.
 -۴صافی را در محل خود نصب نماﯾيد.
 -۵مخروطک را نصب کنيد.
 -۶ميوه نصف شده را روی مخروطک فشار دھيد تا دستگاه روشن شود.
آبميوه به آرامی و سرﯾع گرفته می شود.
 -٧ظرفی را زﯾر دھانه خروجی بگذارﯾد و دھانه خروجی را به طرف آن کج
کنيد تا آبميوه در ظرف رﯾخته شود.
 -٨پس از اتمام کار ،برای جلوگيری از رﯾختن و پاشيدن قطره ھای آبميوه،
سر دھانه را به طرف باال ببرﯾد.
 -٩ھميشه پس از استفاده ،دستگاه را فوراً تميز نماﯾيد.
 -١٠محل جمع شدن سيم برق و جای مخروطک ،زﯾر دستگاه قراردارد.
مخروطک را در محل مذکور گذاشته درب آنرا ببندﯾد .سيم برق را نيز
در محل مخصوص جمع کنيد.
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تميزکردن دستگاه
 -١دوشاخه را از برق بکشيد  .مخروطک ،صافی و نگھدارنده آنرا از
دستگاه جدا نماﯾيد.
ً
 -٢برای تميزکردن دھانه خروجی ،آنرا کامال پاﯾين بياورﯾد.
توجه  :دھانه خروجی از دستگاه جدا نمی شود.
 -٣مخروطک ،صافی و نگھدارنده صافی را با آب گرم و اسفنج
تميزکنيد .آنھا را در ماشين ظرفشوﯾی نشوﯾيد.
 -۴بدنه دستگاه را با پارچه نمدار تميزکنيد .ھرگز آنرا در آب فرو نکنيد
و ﯾا روی آن آب نرﯾزﯾد.
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در صورت رعاﯾت کردن نکات اﯾمينی و مراقبتی طبق دستور
العمل اﯾن دستگاه دارای ضمانت است .
شراﯾط ضمانت نامه
١
٢
٣
۴
۵

– داشتن کارت ضمانت نامه .
– اعتبار ضمانت نامه تا تارﯾخ قيد شده در کارت ضمانت خواھد بود .
– اطمينان از سالمت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرﯾد به عھده
خرﯾدار است .
– اراﯾه خدمات ضمانت فقط برای تعمير و سروﯾس دستگاه بوده و
شامل تعوﯾض کلی دستگاه نميباشد .
– بنا به دالﯾل وارادتی  ،نبود قطعه مورد نياز و شراﯾط دﯾگر ممکن
است زمان تعمير طوالنی شود .

ساﯾر شراﯾط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قيد شده
است .
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