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 راهنمای کار با دستگاه

 مطالعه نموده و برای مراجعات بعدی نزد خود نگاه دارید.به دقت لطفا اطالعات این دفترچه را  

 

 نکات مهم ایمنی

 به نکات ایمنی زیر توجه فرمایید: دستگاه،در هنگام استفاده از 

 بسته بندی خارج نمایید. پیش از اولین استفاده از دستگاه، آن را کامالً از 

 .دستگاه را دور از دسترس کودکان نگاه دارید 

 ی اصلی را در آب یا سایر هرگز سیم برق، دوشاخه یا بدنهگرفتگی برای جلوگیری از خطر برق

  مایعات فرو نبرید.

  را با دست خیس لمس نکنید. دستگاههیچگاه سیم برق 

  درج شده روی دستگاه  ولتاژ آن منطبق با محدودهدستگاه را فقط به منبع ولتاژ متناوبی که

 است، متصل نمایید.

  برای گرفتن آب مرکبات استفاده کنید. فقطاز این دستگاه 

  دقیقه به طور مداوم استفاده نکنید. پس از این مدت  5از دستگاه آب مرکبات گیری بیش از

 نمایید. دقیقه استراحت کند سپس مجدداً آن را روشن 5اجازه دهید دستگاه 

  برای استفاده خانگی است و برای مصارف صنعتی طراحی نشده است.  فقطاین دستگاه 

  و یا خیس قرار ندهید. را روی سطح داغ آنبرای تأمین امنیت خود و دستگاه، هیچگاه 

  مطمئن باشید که سیم برق دستگاه، از سطح میز یا کانتر آشپزخانه آویزان نشده باشد؛ زیرا

کودکان، این امر منجر به  ورت کشیده شدن سیم توسط افراد و مخصوصاًممکن است در ص

 ایجاد حادثه شود.

  مسیر سیم برق دستگاه را طوری انتخاب کنید که هرگز امکان کشیدگی و یا آسیب برای

 آن وجود نداشته باشد.
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  دستگاه از پریز برق خارج شده باشد:  یدر موارد زیر، مطمئن باشید که دوشاخه 

 از جداسازی و یا سرهم کردن قطعات دستگاهپیش  -

 قبل از تمیز کردن دستگاه -

 در مواقع عدم استفاده از دستگاه -

 

 جداً خودداری نمایید. آن در هنگام کار با دستگاه، از تماس با قطعات در حال حرکت 

  به طور مرتب دستگاه، دوشاخه و سیم برق آن را بررسی کنید. در صورت مشاهده هرگونه

دگی در سیم برق یا سایر قطعات، جهت بررسی و تعمیر، به مراکز خدمات پس از دیآسیب

تواند توسط افراد غیرمجاز میی محصول مراجعه فرمایید. تعمیرات غیراصول مجاز فروش

 .دیدگی شده و دستگاه را از گارانتی خارج نمایدمنجر به ایجاد آسیب

بندی دستگاه در صورت در بسته های پلیمری مورداستفادهپالستیک و کیسه :هشدار

  د به دهان برای کودکان خطرناک هستند. آنها را دور از دسترس کودکان نگاه دارید.وور

 

 دستگاه عملکرد

به شما این امکان را سایز مختلف،  3سرهای مخروطی در آب مرکبات گیری، با  این دستگاه

را به آسانی تهیه و نوش جان ، پرتقال، گریپ فروت و ...( انواع مرکبات )لیموآب  دهد کهمی

 .نمایید

 و سرهم کردن دستگاه  سازیآماده -

و گرم آب ( را با 6تا  1قبل از اولین استفاده از دستگاه، اجزای جداشدنی آن )اجزای شماره  (1

 خشک نمایید.آب کشی و بشویید و کامالً مایع ظرفشویی 

 سرهم نمایید:های زیر قدم دستگاه را مطابق (2

 جمع آوری آبمیوه را روی بدنه اصلی قرار داده و محکم کنید. ظرف 

 .صافی را روی ظرف جمع آوری آبمیوه قرار داده و محکم کنید 
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  .سر مخروطی مناسب برای میوه موردنظرتان را انتخاب نموده و روی صافی قرار دهید

قرار گیرد و در صورت توجه نمایید که سر مخروطی کوچک حتماً باید روی صافی 

 استفاده هر کدام از دو سر دیگر، آنها را روی سر کوچک قرار دهید.

 

 گرفتن آب میوه -

 

یله وسط دستگاه محکم کنید. اگر و آن را روی مسر مخروطی کوچک را روی صافی قرار داده  (1

 کنید.خواهید از سرهای بزرگتر استفاده کنید، آنها را روی سر کوچک قرار داده و محکم می

 

دستگاه را به برق متصل کنید. مرکبات را به دو قسمت مساوی برش دهید و هر نیمه را روی  (2

سر مخروطی شکل شروع به چرخش سر مخروطی شکل قرار داده و به آرامی فشار دهید تا 

و آب میوه گرفته شود. برای آب گیری بهتر میوه، فشار دست خود را روی آن یکنواخت  نماید

 نمایید. 

 : از فشار بیش از اندازه روی میوه و سری مخروطی شکل خودداری نمایید. اگر  توجه

 صدای موتور زیاد و یا سرعت آن کم شد، فشار روی دستگاه را کم کنید.

 

به سمت  ی متحرک را کمییک لیوان زیر دهانه خروج آب میوه قرار داده و سپس دهانه (3

پس از آن، برای جلوگیری از چکه  رج شود.آب میوه خا ثابت شده وتا فشار دهید  پایین

 کردن آب میوه، دهانه را به حالت اولیه بازگردانید.

 :اگر مقدار زیادی تفاله میوه روی صافی جمع شد، فرایند آب گیری را به طور  توجه

موقت قطع نموده و صافی را خارج کرده و تمیز نمایید. سپس دوباره آن را در جای 

 خود محکم کنید. 

 

گیری، دستگاه را از برق بکشید. سپس اجزای آن را جدا نموده و از اتمام فرایند آب میوهپس  (4

 توجه نمایید.(« نظافت و نگهداری دستگاه»تمیز کنید. )به نکات بخش 
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 نظافت و نگهداری دستگاه

 را از برق بکشید.دستگاه همواره پیش از نظافت، دوشاخه  (1

سر مخروطی، صافی و ظرف جمع آوری آبمیوه را از دستگاه جدا نمایید. اجزای جدا شده را با  (2

آب و مایع ظرفشویی شستشو دهید. در صورت لزوم برای تمیز کردن صافی از یک برس نرم 

 .د شوینده قوی برای شستن اجزا استفاده نکنیداز برس های زبر و مواهرگز . استفاده نمایید

خشک کنید تا در استفاده های پس از شستشو، اجزای دستگاه را آبکشی نموده و به دقت 

 ، دستگاه کامالً خشک باشد.بعدی

 .کنیدخشک و تمیز نرم،  دارنمیک پارچه  ی حاوی موتور(را باستگاه)محفظهبدنه اصلی د (3

 نکات مهم:* 

 های اسیدی استفاده شویندهی دستگاه از مواد ساینده و هیچگاه برای تمیز کردن بدنه

های ضعیف و از شوینده توانیدمیای که با آب پاک نشود، نکنید. در صورت وجود لکه

را به ماده شوینده آغشته نموده و به آرامی روی  ی نرمیپارچه استفاده کنید.غیراسیدی 

از اسپری دار، تمیز و خشک نمایید. مسپس با یک پارچه نی دستگاه بکشید؛ بدنه

 دستگاه جداً خودداری کنید.  یمستقیم مواد شوینده به بدنه

 از شستشوی آنها در دن اجزا مخصوصا درپوش شفافبرای جلوگیری از کدر ش ،

 ماشین ظرفشویی خودداری نمایید.

 .قبل از استفاده مجدد دستگاه، از خشک بودن همه اجزا اطمینان حاصل نمایید 

 

 توصیه های زیست محیطی

نشان می دهد که این محصول نباید به همراه سایر پسماندهای خانگی این عالمت 

دور ریخته شود. به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از دفن ضاایعات  

کنترل نشده به محیط زیست و سالمت انسان و همچنین بارای اساتفاده مجادد از    

ده شاده را در ماواد   منابع مواد اولیه، خواهشمندیم به طور مسئوالنه محصول استفا

بازیافتی قرار دهید. برای این کار لطفاً آن را به مسئوالن یا مراکز جمع آوری ماواد  

 بازیافتی تحویل دهید.



 ی فارسیدفترچه راهنما        

5 

 

 ی دستگاه نامهی فعال سازی ضمانتنحوه* 

 الزم هانس، خانگی لوازم فروش از پس خدمات از مندی بهره جهت شما، انتخاب از تشکر ضمن

 دهید. انجام زیر شرح به خود محصول ضمانتنامه فعالسازی جهت را مراحلی است

 شده درج رقمی شش ضمانتنامه شماره ضمانت، کارت دریافت و محصول خرید از پس    

 پیامک طریق از خود، خانوادگی نام و نام همراه به را ضمانت کارت در

 مضمون با پیامکی کاری، روز سه حداکثر مدت ظرف نمایید. ارسال 20177047034  شماره به

 تأیید، پیامک دریافت عدم صورت در شد. خواهد ارسال شما به ضمانتنامه فعالسازی تأیید

 نشان خاطر نمایید. ارسال را فعالسازی پیامک مجدداً است الزم و است نگرفته صورت فعالسازی

 خرید تاریخ از ماه 11 هانس، محصوالت فروش از پس خدمات و ضمانت اعتبار مهلت سازد می

 از پیش ماه سه ،ضمانتنامه کردن فعال و فعالسازی پیامک ارسال مهلت حداکثر و بوده محصول

 .باشدمی کارت درپشت دهش درج انقضای تاریخ
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