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راهنماي کار با دستگاه
ديهاي بعي استفادهطالعه نموده و آن را براا دقت مدستگاه، دفترچه راهنما را بازاستفادهازقبل

نزد خود نگه دارید.

نکات پیش از استفاده
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.بشویید و کامالً خشک نماییدقبل از استفاده رادستگاهجداشدنیقسمتهايهمه)1
است.هر گرفتمیوه زیر دهانه قرامطمئن شوید که پارچ آبدستگاه قرار دهید. مقابلرا درپارچ )2
اندازید.بیرا به سمت دستگاه هل داده و جا جمع آوري تفالهمخزن )3
مت و به سبگذاریدروي آنبر و سپس درپوش را گیري را در جاي صحیح قرار دادهآبمیوهفیلتر)4

پایین فشار دهید تا در موقعیت مناسب قرار گیرد.
وید.شطمئن ا از قفل شدن آن ماهرم ایمنی را به موقعیت مناسب برگردانده و سپس فشار دهید ت)5

شدن توجه کنید که اهرم ایمنی را تا جایی که در حالت عمودي قرار گرفته و صداي قفل*نکته: 
آن را شنیدید حرکت دهید و از حرکت دادن بیشتر آن به سمت مقابل خودداري فرمایید.

دستگاه را به برق وصل کرده و سپس روشن کنید.) 6

استفاده از دستگاه
کنید تا درون استوانه جاي گیرد.تقسیمچند قطعهمیوه و سبزیجات را شسته و به )1
زیر دهانه قرار گرفته است.درست درکه پارچ آب میوهاطمینان حاصل کنید)2
سرعت باال) (2یا (سرعت پایین) و1را بر روي ي تنظیم سرعتدرجه،براي روشن کردن دستگاه)3

قرار دهید.
فرنگی،نگی، توته فر، انگور، گوج، طالبیي میوه یا سبزیجاتی مانند هندوانهبرا1سرعت نکته: *

یبري فمیوه و سبزیجاتی که بافت براي2سرعت شود که بافت نرم دارند.تمشک و ... استفاده می
عات براي دریافت اطالباشد، مانند: سیب، هویج، گالبی، کرفس و ... .و سخت دارند مناسب می

درج شده در انتهاي دفترچه مراجعه فرمایید.بیشتر به جدول

لداخبهدادنهلمخصوصدرپوشتوسطوریختهدستگاهدرونرامیوهشدهکوچکقطعات)4
.دهیدفشار
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نکات مهم ایمنی
باشد.یکساناستفادهموردولتاژ محلید باولتاژ دستگاه با
کال رفع اشان زمتا اند، ه آسیب دیدهستگاهاي دسایر قسمتیاکه دوشاخه، سیم برق ودر صورتی

از دستگاه استفاده نکنید.
اشید.ت و توجه الزم را داشته بمراقب،به هنگام استفاده از دستگاه در مجاورت کودکان
.تا زمانی که دستگاه به برق است، آن را ترك نکنید
.قبل از روشن کردن دستگاه از بسته شدن صحیح دستگاه اطمینان حاصل کنید
ید.نمایاز دستگاه استفاده،توسط اهرم ایمنی محکم شده استدستگاهتنها زمانی که درپوش
 هید تا ددقیقه اجازه 2به صورت ممتد استفاده نکنید. پس از هر دقیقه2هرگز دستگاه را بیش از

دستگاه خنک شود.
راي هل بواره نید؛ همي هدایتگر میوه وارد نکهرگز انگشت خود و یا هر چیز دیگري را درون لوله

دادن میوه و سبزي، از درپوش هل دهنده استفاده نمایید.
 ن حاصل طمیناابراي باز کردن اهرم ایمنی پس از خاموش شدن دستگاه، ابتدا از توقف کامل فیلتر

نموده و سپس اهرم ایمنی را باز کنید.
 ودداري خن به آن و از ضربه زدد را در آب یا مایع دیگر قرار ندهیو بدنه اصلی دستگاه موتور هرگز

.نمایید
ندارد.نعتیهیچ وجه مصرف صاین وسیله به منظور استفاده در منازل می باشد و به
کنید.اده ندر صورت گرفتگی منافذ و یا آسیب دیدن فیلتر، تا رفع کامل مشکل از دستگاه استف
تگاهدسهت تعمیرجو نیز مراجعه به مراکز غیرمجاز، دیگر سازندگانقطعاتجانبی یالوازمهرگز از

خواهد خارجعتباراازشماضمانتنامهو مراکز، قطعات ونهگایناستفاده نکنید. در صورت استفاده از
شد.

.همیشه پس از استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق بکشید
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نظافت و نگهداري دستگاه
رق بکشید.همواره پیش از نظافت، دستگاه را از ب
بخش هاي کثیف را از محفظه موتور جدا کنید. براي این کار مراحل زیر را طی کنید:

درپوش هل دهنده را بردارید.-
اهرم ایمنی را باز کنید.-
درپوش دستگاه را بردارید.-
مخزن جمع آوري تفاله را بردارید.-

زوم، ورت لصدر فاده کنید. براي تمیز کردن اجزاي جداشدنی دستگاه، از آب و مایع ظرفشویی است
.براي تمیز کردن صافی از یک برس نرم استفاده نمایید

 دنبنزین و شویل،ها و مواد شوینده خورنده مانند الککنندهي تمیز کردن دستگاه از پاكبراهرگز -
.استفاده نکنیدهاي اسیدي و قوي

 محفظه موتور را با یک دستمال نم دار تمیز کنید.همواره
ولت در پاك شدن دستگاه بالفاصله پس از استفاده، آن را تمیز نمایید.براي سه
.قبل از استفاده مجدد دستگاه، از خشک بودن همه اجزا اطمینان حاصل نمایید

توصیه هاي زیست محیطی
این عالمت نشان می دهد که این محصول نباید به همراه سایر پسماندهاي خانگی دور 

وگیري از آسیب هاي احتمالی ناشی از دفن ضـایعات کنتـرل ریخته شود. به منظور جل
نشده به محیط زیست و سالمت انسان و همچنین براي استفاده مجدد از منـابع مـواد 
اولیه، خواهشمندیم به طور مسئوالنه محصول استفاده شده را در مـواد بازیـافتی قـرار 

آوري مواد بازیـافتی تحویـل دهید. براي این کار لطفاً آن را به مسئوالن یا مراکز جمع 
دهید.
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و سرعت مناسب گرفتن آبمیوهوسبزیجاتهاخواص میوهجدول 

میزان کالريویتامین ها/ مواد معدنیمیوه ها/سبزیجات
گرم100در 

سرعت مناسب 
آبمیوه گیري

2کالريC48ویتامین آناناس
2کالري70پتاسیم،B6و Cویتامین انگور

2کالري25، فیبرCویتامین بزیجاتبرگ س
1کالريC57ویتامین بلوبري
1کالري52، آهنCویتامین تمشک

1کالري48، فیبرB6و Cویتامین جوانه حبوبات
2کالري45، پتاسیم ، فیبرCویتامینچغندر
2کالريC12ویتامین خیار
1کالري50پتاسیم ، فیبر زردآلو

2کالري15، پتاسیمCویتامینرفسساقه ک
2کالري50فیبرکلسیم ،فسفر ،،Bو  Cویتامینسیب
2کالري60، پتاسیم ، فیبرBو Cویتامینشلیل
1کالري25، فیبرCو Bو Aویتامینطالبی
2کالري25، پتاسیمC ،B6ویتامین کلم

1کالري50، پتاسیمCویتامین کیوي
2کالري58، کلسیم ، آهن، فیبرEو Cویتامینگالبی

1کالري18، فیبرCو Bو Aویتامینگوجه فرنگی
2کالري40، پتاسیم ، فیبرCو B3و Aویتامین هلو

2کالري35، فیبرCو B6و Aویتامین هویج
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