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  مهم

قبل از استفاده از دستگاه کتابچه راهنما را به دقت مطالعه  لطفًا •
   .توجه نمایيد آن کرده و به شکل های

   .دارید کهکتابچه را جهت مراجعات بعدی نزد خود ن •
  .ساخته شده است خانگیرف صاین دستگاه به منظور م •
داده  نشاندستگاه به برق بررسی نمایيد که ولتاژ  اتصالقبل از  •

ه شتدا خوانیدستگاه با ولتاژ برق منطقه هم  بر روی شده
  .باشد

دستگاه از  دیگر اجزادر صورت خراب بودن سيم برق، دو شاخه و  •
  .آن استفاده نکنيد

توسط  ددر صورتی که سيم اتصال برق صدمه دیده است، بای •
این کار احتياج به ابزار و یا  زیراگردد،  جایگزینمراکز خدماتی مجاز 

  .وص داردقطعات مخص
. استفاده نکنيد دیگرهای  کارخانهساخت  جانبیاز لوازم  هرگز •

  .دستگاه از اعتبار ساقط خواهد شد ضمانتدر غير این صورت 
در . ، الک آن را کنترل کنيداز دستگاهقبل از هر بار استفاده  •

صورت مشاهده ترک و یا هرگونه آسيب دیگر از دستگاه استفاده 
  .تماس بگيرید رکر خدماتمنکنيد و با نزدیکترین 

ه تمام قطعات ب کهکردن دستگاه بررسی نمایيد  از روشنقبل  •
   .درستی روی دستگاه نصب شده باشند

وبی خگيره ب هر دو کهاستفاده کنيد  از دستگاهفقط در صورتی  •
  .باشندقفل شده 

صورت ممتد روشن ه دستگاه را به مدت بيشتر از دو دقيقه ب •
 هتفادس، قبل از انشدتمام  آب گيریار در صورتی که ک. نگذارید

ت دو دقيقه دتا دستگاه به م ددهي هاجاز دستگاه د ازدمج
  .و سرد شود بماندخاموش 

 کههيد داجازه ن. دارید کهن کودکان از دسترسدستگاه را دور    •
  .استفاده نمایند دستگاه ما ازش نظارتبدون  کودکان

  .دینگذاردستگاه را بدون مراقبت روشن هرگز  •
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٢ 

ن یا شی دیگری را اباشد، دستت که دستگاه روشن می زمانی •
  .به لوله تغذیه دستگاه نزدیک نکنيد

، دتاسدستگاه را خاموش کردید و الک از حرکت ای زمانی که فقط •
  .باز کنيدهای دستگاه را  هگير توانيد می

ميوه آبظرف محتوی  توانيد ، نمیدکن که دستگاه کار می زمانی •
  .دکني ادرا از دستگاه ج
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  دستگاه اصلیمشخصات 
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۴ 

٣.
دستگاه یک صدای 

۴.

صب 

  
 محفظه .A   جمع آوری سيم برق

B. خاموش /نشرو دکمه   
C. هموتور دستگا  
D. گيره  
E. رکحمحور م   
F.  آبميوهظرف   
G.  کف ده کنن ادج ههمراه ب آبميوهدم پوش ظرف  
H. ظرف قرار گيری تفاله   
I. جمع کننده تفاله   
J. لوله خروج آبميوه   
K. الک   
L.  پوشدر   
M. تغذیه لوله  
N. دهنده فشار   

  دن دستگاه جهت استفادهآماده کر

تميز شود  جدا می از دستگاهقسمتهای را که  کليه 
  )افتظن بخشرجوع به  (کنيد

١.

رب سيم  در قسمت پایين باز دستگاه دور ق را از ٢.
   .کنيد

. دستگاه ببندید بر رویرا  ظرف قرار گيری تفاله 
 بر رویدن ظرف شهنگام قفل 

   .دش دکليک شنيده خواه
جمع کننده تفاله نصب  بر رویرا  آبميوه یخروج 

ای کليک را ددهيد تا ص کرده و آن را آنقدر فشار
   .بشنوید

تگاه نسد و رموتو بر رویرا  تفالهکننده جمع  . ۵
  .کنيد

   .داخل جمع کننده تفاله قرار دهيدرا  الک .۶
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۵ 

ه ورت مشاهدصدر. کنيد
تر
کز  مر

در  
روی سوراخ  پوش.٧

بر روی

زیر  را ليوانیا یک و  آبميوهی روآجمع  مخصوصظرف 

پوست گيری  نباید هستند پوست نازک•

غلظت  ميزانباشيد که •

•
   .ه کنيدفاضيب اسبه آب  آب ليموند قطره چ فرآیند

 کنترل ء آن را از الک از استفادهبل ق´ هميشه
نيد و با نزدیکترین کناستفاده  از دستگاه نه آ سيب دیگرگو ا هرو ی ک

  .يریدبگخدمات تماس 
   .دهيد جمع کننده تفاله قرار بر رویرا   پوش
در  قالبحاصل نمایيد که  اطمينان 

 گرفتهقرار  تفالهجمع کننده  بر رویده شتعبيه 
   .باشد

وش پ رد ادید تببن در پوش بر رویرا  گيره ها دستگاه  .٨   
  ).کليکصدای (کم شود حم
٩. 

مواد 

  . دهيدر قرا آبميوهخروجی 
   .به برق وصل کنيدرا  دستگاه دو شاخه .١٠

  مورد استفاده و تذکرات مهم

 دها و سبزیجات تازه که دارای آب بيشتری هستن ميوه از •
: از عبارتندميوه های مناسب جهت آبگيری  .کنيداستفاده 
 هندوانه،اسفناج، ،هویجيارخيب،س،چغندر،ساقه کرفس، آناناس

   .ورنگی، پرتقال و انگرفوجه گ ،
ميوه هایی که دارای  

و  آناناسخيم ميوه هایی نظير پرتقال و زهای  فقط پوست. دونش
همچنين . دباید کنده شون پخته ساقه کرفسنهای  قسمت
کنيد، چون دارای مزه  های سفيد روی مرکبات را تميز پوست
   .یابند می تلخی

داشته  صورت تهيه آب سيب بخاطر در 
 هر چقدر. شده دارد انتخاببه نوع سيب  بستگیآب سيب 

 تر نسبت آب سيب تهيه شده رقيق همانيب آ بدار باشد به س
از سيبی استفاده کنيد که آب سيب  ،آب گيریبرای . خواهد بود

   .کند مورد عالقه شما را توليد می
به منظور به تعویق . شود آب سيب به سرعت قهوه ای می رنگ 

این  انداختن
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از . باشند مناسب نمی

ند نيز قابل شبا می•
   .ندهستگيری  

ورتی که صدر . کنيد مصرفله ص، آبميوه را بالفاآب گيریاز  پس •
ارزش 

استف

به قطعات را  و آن بشویيد.١

را  خاموش دستگاه /روشن 

د این
 بوسيلهآن  در پوش به در

  آرامی به

   .حرکت باز بایستد

ر 
ش

ته سشانکه دارای  انجيرنبه ء آوکادو و اهایی نظير موز،  ميوه •
با این دستگاه  آب گيریجهت د هستن

این نوع ميوه ها استفاده  آب گيرییک دستگاه آسياب برای 
   .نيدک
دارای برگ  کاهو که هایی نظير ميوه 
هاده با این آبميوفتسا

هوا قرار داده شود، به مرور مزه و  جریاندر مقابل آبميوه 
   .داد دغذایی خود را از دست خواه

  :اده از دستگاه

را  یا سبزیجات و ميوه 
د لوله روا راحتی به بتوانتقسيم کنيد تا  کوچکتر
   .مودنتغذیه 

دادن دکمه فشار با .٢
   .نمایيد روشن

کند که تمام قسمتها  ستگاه فقط در صورتی کار می
ه ودستی روی دستگاه نصب ش

   .ت شده باشدسفيره ها گ
ا داخل لوله تغذیه ره شدهای قطعه قطعه  ميوه .٣

الک بر روی هدنهدر فشا بوسيلهرا  ها و آن ریخته
   .ایت کنيددن هاچرخ

با این کار . دهنده وارد نکنيد از حد به فشار بيش فشار
بدست آمده تحت تاثير قرار  آبميوهممکن است کيفيت 

يری از گ آبميوهو یا حتی الک  بگيرد
   .کنيدگر را به داخل لوله تغذیه فرو ییا شی د خود و دستان هرگز
 و خروجکردید را به داخل دستگاه وارد  ميوهاز این که تمام قطعات  پس

شد، دستگاه را خاموش کرده و منتظ عاز داخل دستگاه قط آبميوه
وید تا    .باز بایستد از حرکت الک
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 رگا. روشن بماند بيش از دو دقيقهستگاه بدون وقفه 
تا دستگاه به مدت  دهيد هاجاز نشدیدها  هميو تمام آب گيریق به فمو
 دو

۴.

تميز 

فت انظ ،کنيد تميز•

ظرفاستفاده از ماشين 

ق
   .دتسکنيد تا الک از چرخش باز بای بر

از  ،کثيف شده استه کاز دستگاه را  یهایقسمت  .٢
ها  پس آنس ،ردهکنرم و آب صابون تميز  برسها را با  کرده و آن

  . بشویيدرا زیر شير آب 
   .کنيد ه مرطوب تميزچموتور دستگاه را با پار  .٣

ب آ شير ا زیررو یا آن فرو نبرید ب ا در آدستگاه ر هرگز موتور
   .نگيرید

  

هيد ددن اجازه

   .روشن کنيد مجدداسپس آن را . دوش دسر بماند و وشخام دقيقه
 ظرفوش پ رد بر رویه ده کف تعبيه شدکنن جدا 

بدون را  هزات آبميوهکند تا  به شما کمک می ، آبميوه
   .بریزد ليوانایجاد الیه کف به داخل 

  کردن

تگاه آن را سد از استفاده از ساگر بالفاصله پ 
   .دذیرپ می آنجام آسانیدستگاه به 

   .الکل و غيره استفاده نکنيد ،استون ،ساینده  ،ویندهشاز مواد  
هيچيک از اجرا دستگاه را با  
•
  شویی•

. یدر در آو

موتور جدا 

   .تميز نکنيد
دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه آن را از پریز بر .١

ص
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  راهنمای حل مشکل

 آبميوهاز  دهاستفرایج به هنگام ا مشکالتای از خالصه  بخشاین  در
 بخش هایبه  بيشتربرای کسب اطالعات  لطفًا. است هشد دهگيری آور
  . کتابچه رجوع کنيد مختلف

  
  راه حل  مشکل

يستم ایمنی سدستگاه مجهز به   .دستگاه کار نمی کند
رصورتی که لوازم د. دشبا می
 به درستی روی موتور نبیاج

، باشنده دستگاه نصب نشد
بررسی . کرد دستگاه کار نخواهد

به  که قسمتهای مختلف کنيد
 هدرستی روی دستگاه نصب شد

اما قبل از آن دستگاه را  ،دشبا
   .خاموش کنيد

دستگاه به هنگام استفاده  موتور
 دفعات اول بوی نامطبوعی می در

  .دهد

. باشد میناین موضوع غير عادی 
 در صورتی که استشمام این بو

 که ت، بررسی نمایيداشه دادام
مقدار مواد موجود در داخل ظرف و 

دستگاه  ماندنروشن  زمانمدت 
این که  پس از. باشدب سمنا

بود،  روشندستگاه  دقيقه ٢بمدت 
باید آن را خاموش  دقيقه ٢مدت ه ب

   .دوکنيد تا دستگاه سرد ش
سروصدای زیادی توليد  دستگاه

 کند، بوی نامطبوعی می می
ام لمس کردن داغ گنهدهد، به 

  و غيره ندک دود می ،است 

 دو دستگاه را خاموش نموده و
با . اخه آن را از برق در آوریدش

تماس  مرکز خدمات نزدیکترین
  بگيرید 
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کرده و لوله  شدستگاه را خامو  الک نمی چرخد
کمتری  با مقدار. کنيد تغذیه را تميز

  .کنيد روشن ميوه دستگاه را دوباره
تغذیه تماس پيدا می الک با لوله 

کند و یا به هنگام کار کردن می 
  لرزد

 دو دستگاه را خاموش نموده و
. شاخه آن را از برق در آورید

 درستی بره ب الککه  بررسی کنيد
روی جمع کننده تفاله قرار گرفته 

در زیر  هدنده های تعبيه شد. باشد
روی محور  درستی بره الک باید ب

که  نيدبررسی ک. محرک قرار بگيرد
 ،ترک. دشبا هدیدنالک صدمه 
منجر  ناهمواری هرگونه شکاف و یا

به عملکرد نامناسب دستگاه 
 .د شدهخوا
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  یاداشت
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FJU-30W(B)-310



    آبميوه گير  

 

١٢ 

  یاداشت
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