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 نکات ميم ایمنی
. ٕ٘گبَ اطتفبظٖ اس ٚطبیً ثزلی ، ّ٘یؼٗ ثبیع ٔکبت ایّٕی پبیٗ را رعبیت کزظ 

 :اس خٍّٗ ِٛارظ سیز 
 .لجً اس اطتفبظٖ ، ظفتزچٗ رإّ٘ب را ِطبٌعٗ فزِبییع .1

 .ظر صٛرت ضزاثی صبفی، اس آة ِیٖٛ گیزی اطتفبظٖ ٔکٕیع .2

ثزای خٍٛگیزی اس ثزق گزفتگی ،طیُ یب ظٚػبضٗ  یب ضٛظ ظطتگبٖ را ظر آة  .3
 .ٚ ِبیعبت ظیگز فزٚ ٔجزیع

. ثزای فزٚ کزظْ ِیٖٛ ظر ظ٘بٔٗ ٚرٚظی، اس ِیٍٗ ِطصٛؽ اطتفبظٖ کٕیع .4
لجً اس خعا کزظْ ٌٌٛٗ . ٘زگش أگؼتبْ ضٛظرا ظر ظ٘بٔٗ ٚرٚظی  فزٚ ٔکٕیع 

 .تغذیٗ، طیُ را اس پزیش ثکؼیع

 .اس ظطت سظْ ثٗ تیغٗ ٘بی ظرْٚ طجع فٛالظی صبفی ضٛظظاری ّٔبییع .5
 .ثٗ لظّتٙبی ِتسزک ظطت ٔشٔیع .6

ّ٘یؼٗ لجً اس اطتفبظٖ ِطّئٓ ػٛیع کٗ ظطتگبٖ ظرطت ٚ کبًِ طٛار  .7
 .ظر غیز ایٓ صٛرت، ظطتگبٖ رٚػٓ ّٔی ػٛظ. ػعٖ ثبػع

 . ّ٘یؼٗ ظطتگبٖ را رٚی یک ططر ضؼک ٚ صبف لزار ظ٘یع .8
 .اخبسٖ ٔع٘یعکٛظکبْ یب افزاظ ٔبٚارظ ظطتگبٖ را ثعْٚ ِزالجت ثٗ کبر ثجزٔع .9

٘زگش ٔگذاریع طیُ ثزق ثب ططٛذ ظاغ تّبص ظاػتٗ یب آٚیشاْ ثّبٔع، ثٗ  .10

 .ٔسٛیکٗ ظر ظطتزص کٛظکبْ لزار گیزظ
لجً اس ثزظاػتٓ طزپٛع، طیُ را اس پزیش ثکؼیع ٚ صجز کٕیع تب صبفی اس  .11

 .ززکت ثبس ایظتع
 .آة ِیٖٛ گیزی را ثعْٚ ِزالجت ر٘ب ٔکٕیع .12

 .ٔگذاریع کٛظکبْ ثب ظطتگبٖ ثبسی کٕٕع .13

ٕ٘گبَ ععَ اطتفبظٖ اس ظطتگبٖ، ِٛلع تّیش کزظْ آْ یب ٕ٘گبَ طزُ٘ کزظْ  .14
ٚ خعا کزظْ لطعبت، طیُ را اس ثزق ثکؼیع ٚ ِطّئٓ ثبػیع ظطتگبٖ ظر 

 .اطت" 0"ٚظعیت 
ظر صٛرت صعِٗ ظیعْ طیُ یب ظٚػبضٗ  یب ضزاة ػعْ ظطتگبٖ آٔزا ثٗ کبر  .15

ظطتگبٖ را ثزای ثزرطی ٚ تعّیز ثٗ ٔشظیک تزیٓ تعّیزگبٖ ِدبس . ٔیٕعاسیع
 .ثجزیع

اطتفبظٖ اس لطعبتی غیز اس آٔچٗ ثٗ ٚطیٍٗ طبسٔعٖ تٛصیٗ ػعٖ اطت ،  .16

 .ِّکٓ اطت ثبعث زبظثٗ گزظظ
 .ظر صٛرت ضزاثی طیُ ثزق آٔزا تٛطػ تعّیزگبٖ ِدبس تعٛیط ّٔبئیع .17

 .ایٓ ظطتگبٖ ثزای اطتفبظٖ ضبٔگی اطت .18
 :تٌجو 

، ظطتگبٖ را ثٗ غٛر ( " 2"ٚظعیت )ٕ٘گبَ اطتفبظٖ اس ظطتگبٖ ثب طزعت ثبال

ظلیمٗ رٚػٓ ٔگذاریع ، ثٗ ٚیژٖ ِٛلع آة گیزی ِیٖٛ ٚ 4پیٛطتٗ ثیغ اس
 .طجشیدبت ططت
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 با دستگاه آب میٌه گیری خٌد آشنا شٌید

 

 ..................... ظطتگبٖلطعبت................
 

        
 
 پبیٗ- 8          ِیٍٗ ِطصٛؽ فزٚکزظْ ِیٖٛ- 1
        ضزٚخی آة ِیٖٛ– 9                                   طزپٛع- 2

                 کٍیع- 10                             طجع صبفی- 3

چٙبر پبیٗ- 11                ظزف خّع آٚری آثّیٖٛ- 4  
ِسً خّع آٚری آثّیٖٛ طزپٛع- 12                ظبِٓ ایّٓ کٕٕعٖ لفً- 5  

 خعاکٕٕعٖ کف- 13ظزف تفبٌٗ                               - 6
پیبٌٗ- 14ثعٔٗ                                       - 7  
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 آب میٌه گیری استفاده از

 آِبظٖ طبسی ِیٖٛ ٘ب
  گً ٚ ػٓ را اس ِیٖٛ ٘ب خعا وٕیع. 

  (ِبٕٔع ضزثشٖ ٚ آٔبٔبص)پٛطت طفت ثععی اس ِیٖٛ ٘ب را ثگیزیع 

  ِبٕٔع طیت، گالثی، )ِیٖٛ ٘بی  ٔزَ ٚ ظیگز ضٛراوی ٘ب را فمػ ثؼٛییع

 .(٘ٛیح ، أگٛر ، تٛت فزٔگی ، کزفض ٚ غیزٖ

 
 
 
 
 
 

 سرىم کردن ً استفاده از دستگاه 
 
 
 
 

 .ظزف تفبٌٗ را رٚی ثعٔٗ ثگذاریع .1

اغّیٕبْ . طجع صبفی را رٚی ثعٔٗ ِٛتٛر لزارظاظٖ ٚ ِسىُ وٕیع تب خب ثیفتع .2

زبصً وٕیع وٗ طجع صبفی ظر ظزف خّع آٚری آة ِیٖٛ ثعرطتی خب گزفتٗ 
 .ثبػع

 . آة ِیٖٛ لزارظ٘یعی ظزف خّع آٚریطزپٛع را رٚ .3
ظر . ظبِٓ ایّٕی را ثٍٕع وزظٖ ٚ آٔزا ظر لالة ظٚ غزف طزپٛع چفت وٕیع .4

 .ایٓ زبٌت ظبِٓ ، ثٗ صٛرت عّٛظی لزارگزفتٗ ٚ لفً ػعٖ اطت
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ػیبر رٚی ِیٍٗ فزٚ کزظْ ِیٖٛ را رٚثزٚی ثزخظتگی ظاضً ٌٌٛٗ تغذیٗ  .5

 .لزارظ٘یع ٚثٗ آراِی ثٗ غزف پبئیٓ ززکت ظ٘یع

 .ظزف تفبٌٗ را کّی کح کٕیع ، طپض آٔزا ظر ِسً ضٛظ لزار ظ٘یع .6
ثزای . پیبٌٗ را سیز ضزٚخی آة ِیٖٛ ظر غزف راطت ظطتگبٖ ثگذاریع .7

 .خٍٛگیزی اس پبػیعْ آة ِیٖٛ ثٗ ثیزْٚ، طزپٛع را ثگذاریع
 .ِیٖٛ ٚ ضٛراوی ٘ب را ثٗ لطعبت ِٕبطت  ثزیعٖ ٚ ظر ٌٌٛٗ تغذیٗ ثگذاریع .8

ثزای ِٛاظ ٔزَ . ظطتگبٖ را رٚػٓ ٚ ثب ِیٍٗ ِٛاظ را ثٗ پبییٓ فؼبر ظ٘یع .9

 (طزعت سیبظ  ) 2ٚ ثزای ِٛاظ طفت تز طزعت  (طزعت وُ  ) 1طزعت 
 .را ثىبر ثجزیع
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 جدول انتخاب سرعت

 سیب زیاد

 اپریكوت  كم

 چغندر زیاد

 زغال اخته كم

 بروكلی كم

 کلم بروکسل زیاد

 کلم كم

 هویج زیاد

 گل کلم كم

آناناس پوست  کم رازیانه زیاد

  کنده

 آلو  كم خربزه كم

كم برای نرم 

و زیاد برای 

 سفت

 هلو  كم گالبی

 انگور بی دانه كم کرفس زیاد

 كی وی كم خیار كم

 انبه  كم تمشک كم

پرتغال پوست  كم یا زیاد گوجه كم

 کنده

 نکتار كم هندوانه كم
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  ثععی اس ِیٖٛ ٘بی ضیٍی ططت ، ِّىٓ اطت ثبعث وب٘غ

ظر ایٓ صٛرت ظطتگبٖ را ضبِٛع . طزعت یب تٛلف ظطتگبٖ ػٛٔع
 .وزظٖ ٚ صبفی را اس گیز ضبرج وٕیع

  ٕ٘گبَ اطتفبظٖ، ظر صٛرت ٌشَٚ ، ظطتگبٖ را ضبِٛع ٚ ظزف تفبٌٗ را
 .تّیش ّٔبییع

 
 .پس از استفاده ىمیشو سیم برق را از پریس بكشید

 
 جدا كردن قطعات دستگاه

 ثزعىض طزُ٘ وزظْ عًّ ّٔبییع. 
 

 :نكتو 

 ثزای زعاوثز آثگیزی ، ِٛاظ ٔزَ را آ٘ظتٗ ظر ظطتگبٖ لزارظ٘یع. 
  ٘ز چٗ آة ِیٖٛ را تبسٖ تز ِصزف وٕیع ٚیتبِیٓ ثیؼتزی خذة

 .ضٛا٘یع وزظ

 ثزای ٔگٙعاری ثٙتز . اگزآة ِیٖٛ را ظر یطچبي ٔگٙعاری ِی وٕیع
 .چٕع لطزٖ آة ٌیّٛ ثٗ آْ اظبفٗ وٕیع

  ِیٍی ٌیتز آة ِیٖٛ ِصزف 230 ثبر ٚ ٘زثبر 3رٚسأٗ ثیغ اس 
 .ٔىٕیع ، ِگز آٔىٗ ثٗ آْ عبظت ظاػتٗ ثبػیع

 آة ِیٖٛ را ثزای وٛظوبْ ثب ِمعار ثزاثز آة ، رلیك ّٔبییع. 

   (ِبٕٔع ثزٚوٍی، اطفٕبج ٚ غیزٖ )آة طجشیدبت طجش  ٚ
ضیٍی لٛی  (ٚ غیزٖ ِبٕٔع چغٕعر، کٍُ لزِش)طجشیدبت طزش 

 .ّ٘یؼٗ آٔٙب را رلیك ِصزف وٕیع. ٘ظتٕع
  ٗآة ِیٖٛ ظارای لٕع ثٛظٖ ، ثٕبثزایٓ ثیّبراْ ظیبثتی ٚ وظبٔی و

 .لٕع ضْٛ پبییٓ ظارٔع ثبیع اس سیبظ ضٛرظْ آْ پز٘یش وٕٕع
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 تمیس كردن دستگاه
 
 
 
 

 
 .قبم از تمیس كردن، سیم را از برق بكشید

  اگز طجع صبفی ِسىُ ثٛظٖ ٚ ثٗ رازتی خعا ّٔی ػٛظ، چٕع ظلیمٗ صجز وٕیع
 .تب ػً ػٛظ

 ٘یچ لطعٗ ای را ظر ِبػیٓ ظزفؼٛیی ٔؼٛئیع. 
 ثزای ثزگزظأعْ . ثععی اس ِٛاظ ِثً ٘ٛیح، رٔگ پالطتیه را عٛض  ِی وٕٕع

 .رٔگ اصٍی ، آٔزا ثب پبرچٗ آغؼتٗ ثٗ رٚغٓ گیب٘ی پبن وٕیع
 

 قسمت مٌتٌر

 ثب یه تىٗ پبرچٗ ّٔعار تّیش وزظٖ ٚ ضؼه ّٔبییع. 
 

 قسمت جمع آًری آب میٌه، سرپٌش ً میلو فشار
 ثؼٛییع ، طپض ضؼه وٕیع. 
 

 قسمت سبد صافی

 ثب یه ثزص ٔزَ تّیش وٕیع. 
 ظر صٛرت ضزاثی اس آْ . صبفی را ِزتجبً ثبسظیع وٕیع وٗ صعِٗ ٔعیعٖ ثبػع

 .اطتفبظٖ ٔىٕیع
 

 قطعات دیگر

 ثب آة گزَ ٚ ِبیع ظزفؼٛیی  ػظتٗ طپض ضؼه ّٔبییع.  
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 رفع اشكال
 

 راه حل آسان مشكل احتمالی

 " موقع فشردن دكمه 

ON" 

  دستگاه كار نمی كند

 ضامن قفل كننده خوب جا نیفتاده باشد ممكن است

هنگام آب گیری بنظر می 
رسد موتور خوب کار نمی 

 کند

اگرعمل آبگرفتن خیلی سریع  باشد، تفاله خیس می ماند ودر 

سعی  كنید با آرام فروكردن میله . زیر سرپوش جمع میشود

اطراف ظرف صافی، صافی . فشار، آهسته تر آب گیری كنید

  ..استیل و سرپوش  را تمیز نمایید وبعد  با سرعت باال كار كنید

در شبكه های سبد صافی 
  تفاله زیادی جمع می شود

سرپوش را بردارید و تفاله هارا خالی .آبگیری را متوقف کنید

به . ظرف را مجدداً سوارکنید و آبگیری را ادامه دهید. نمایید

 .تناوب مواد نرم و سفت را به کار ببرید

خوب آبگیری نشده و 
 تفاله زیادی خیس است

سبد استیل مشبک صافی را با .سعی کنید آهسته تر آبگیری کنید
اگر منافذ . سبد استیل را با آب گرم بشویید. برس نرم تمیز نمایید

آب لیمو قراردهید % 10صافی گرفته شده است، آنرا در محلول 
 .یا در ماشین ظرف شویی بشویید

از درز دستگاه و سرپوش 
  آب ترشح می شود

. آهسته تر آبگیری کنید، از طریق آهسته فشاردادن میله فشار

باید  (مانند گوجه فرنگی و هندوانه  )میوه ها و سبزیجات آبدار 

 .با سرعت کم آبگیری شوند

آب میوه از دهانه ظرف به 
 اطراف پاشیده می شود

  (با آهسته فشاردادن میله فشار )آهسته تر آبگیری کنید
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ظر صٛرت رعبیت کزظْ ٔکبت ایّیٕی ٚ ِزالجتی غجك ظطتٛر اٌعًّ ، ایٓ 

.ظطتگبٖ ظارای ظّبٔت اطت   
 

 شرایط ضمانت نامو
  
.ظاػتٓ کبرت ظّبٔت ٔبِٗ  – 1  
.اعتجبر ظّبٔت ٔبِٗ تب تبریص لیع ػعٖ ظر کبرت ظّبٔت ضٛا٘ع ثٛظ  – 2  
اغّیٕبْ اس طالِت ٚ صست کبرکزظ ظطتگبٖ ظر سِبْ ضزیع ثٗ عٙعٖ ضزیعار  – 3

.اطت   
ارایٗ ضعِبت ظّبٔت فمػ ثزای تعّیز ٚ طزٚیض ظطتگبٖ ثٛظٖ ٚ ػبًِ تعٛیط  – 4

 کٍی ظطتگبٖ ّٔیجبػع 
ثٕب ثٗ ظالیً ٚاراظتی ، ٔجٛظ لطعٗ ِٛرظ ٔیبس ٚ ػزایػ ظیگز ِّکٓ اطت سِبْ  – 5

  .تعّیز غٛالٔی ػٛظ
 

.سایر شرایط ً نکات ضمانت در کارت ضمانت نامو قید شده است   

 


