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 قبل از اولین بار استفاده

. خطـــر: قطعـــات را دور از دســـترس اطفـــال قـــرار دهیـــد. قطعـــات کوچـــک ممکـــن 1
 است باعث خفگی کودك شوند.

 . بسته بندي دستگاه را باز و قطعات را بیرون آورید.2
 . سالم بودن و وجود همه ي قطعات را کنترل کنید.3
 اه، آن را تمیز کنید.. قبل از اولین بار استفاده از دستگ4
 . پایه ي موتور دستگاه را با دستمالی نمناك تمیز کنید.5
ــوه و 6 ــه ي آبمی ــافی، محفظ ــی، ص ــاي مخروط ــمت ه ــتفاده، قس ــار اس ــین ب ــل از اول . قب

 درپوش شفاف را با آب و چند قطره مایع شستشو بشویید.

 طرز کار

 . قطعات دستگاه را نصب کنید. 1
 ت قابل شستشو قرار دهید.. دستگاه را روي سطح ثاب2
ــیم، 3 ــه ي س ــد (محفظ ــاز کنی ــیم ب ــه ي س ــاز از محفظ ــورد نی ــدازه ي م ــه ان ــیم را ب . س

 زیر دستگاه قرار دارد). دقت کنید که سیم به درستی بیرون آمده باشد. 
ـــاوب 4 ـــرق متن ـــی ب ـــه خروج ـــلی را ب ـــاخه ي اص ـــت  230. دوش ـــل  50ول ـــز وص هرت

 کنید.

 انتخاب قطعات

 بزرگ را با توجه به سایز میوه ي مورد نظر انتخاب کنید.. مخروط کوچک یا 1

ــب 2 ــال و ... مناس ــروت، پرتق ــپ ف ــد گری ــک مانن ــات کوچ ــراي مرکب ــزرگ ب ــروط ب . مخ
 است.

ــرش مناســب 3 ــو ت ــو و لیم ــواع لیم ــه ان ــات کوچــک از جمل ــراي مرکب . مخــروط کوچــک ب
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 روش آبمیوه گیري

ــتگاه  ــور دس ــدن موت ــف ش ــب متوق ــد موج ــی توان ــروط م ــه مخ ــاد ب ــار زی ــاط: فش احتی
 شود.

 می باشد.
 . مخروط کوچک را مستقیما روي میله ي محرك قرار دهید.4
در صــورت تمایــل بــه اســتفاده از مخــروط بــزرگ، ابتــدا مخــروط کوچــک را روي . 5

 میله ي محرك قرار دهید سپس مخروط بزرگ را روي آن بگذارید.
. مطمـــئن شـــوید کـــه شـــکاف هـــاي مخـــروط بـــزرگ روي پـــره هـــاي همـــزن مخـــروط 6

 کوچک قرار گرفته باشند.
 ال و پایین بکشید.. براي جدا کردن مخروط ها از یکدیگر، مخروط بزرگ را با7

 . درپوش شفاف تفاله را بردارید.1
 . مخروط مناسب را روي میله ي محرك قرار دهید. 2
 . مخروط مناسب آبگیري را روي میله ي محرك قرار دهید.3

ــو ــف) در ص ــه ي ال ــود دهان ــع ش ــه جم ــل محفظ ــوه در داخ ــد آبمی ــل داری ــه تمای رتی ک
 شیر را به سمت باال فشار دهید تا بسته شود. 

ــه ي شــیر را 4 ــزد دهان ــوان بری ــه داخــل لی ــوه مســتقیما ب ــد کــه آبمی . اگــر مــی خواهی
 به سمت پایین فشار دهید تا باز شود و سپس پایه اي زیر آن قرار دهید.

ـــر را ـــورد نظ ـــات م ـــرار  پ) مرکب ـــروط ق ـــه ي آن را روي مخ ـــد و نیم ـــیم کنی ـــه دو ن ب
دهیـد. زمــانی کــه میـوه را بــه ســمت پـایین روي مخــروط فشــار مـی دهیــد دســتگاه بــه 
ــروط  ــرخش مخ ــود. چ ــد نم ــرخش خواه ــه چ ــروع ب ــروط ش ــن و مخ ــار، روش ــور خودک ط
ــوه  ــت، آب می ــن حال ــد شــد. در ای ــوه خواه ــرفتن آب می ــه و گ ــازي تفال موجــب جــدا س

ــه دا ــوان از صــافی ب ــه داخــل لی ــه ي شــیر ب ــودن دهان ــاز ب خــل محفظــه و در صــورت ب
. بـــراي بیشـــتر شـــدن میـــزان آب حاصـــل از میـــوه مـــی توانیـــد آن را چنـــدین بـــار 5
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 روي مخروط فشار دهید.

 پس از اتمام کار
 درآورده و تمیز کنید.. مخروط، صافی، محفظه ي آبمیوه و میله ي محرك را 1
 . دستگاه را از برق درآورید.2

 نکات مربوط به آبگیري

ــی 1 ــز نم ــوند و هرگ ــرف ش ــرفتن، مص ــس از گ ــله پ ــت بالفاص ــی بایس ــات م . آب مرکب
 بایست آنها را در ظرف فلزي نگهداري کنید.

. آب مرکبــات مختلــف را مــی توانیــد بــا یکــدیگر ترکیــب کنیــد. بــه عنــوان مثــال مــی 2
 بیشتري حاصل شود. cتوانید آب پرتقال را با آب لیمو مخلوط کنید تا ویتامین 

 تمیز کردن

 خطر: 

 . قبل از تمیز کردن دستگاه، دوشاخه را از پریز درآورید. 1
ــر 2 ــا آن را زی ــد ی ــرو نبری ــر ف ــات دیگ ــا مایع ــل آب ی ــتگاه را داخ ــور دس ــه ي موت . پای

 شیر آب نگیرید زیرا این کار می تواند منجر به شوك الکتریکی شود. 
ــري،3 ــروط هــاي آبگی ــد داخــل ماشــین  . مخ ــوه را مــی توانی صــافی و محفظــه ي آبمی

 ظرفشویی بشویید.

. آب مرکبـــات تـــازه، نوشـــابه اي خـــوش طعـــم بـــه مـــا مـــی دهـــد. اســـتفاده از آب 3
 خوردگی می شود.لیموي تازه داخل چاي نیز موجب ایمنی در مقابل سرما

 . پایه ي موتور دستگاه را با دستمالی نمناك تمیز کنید.4
ـــه ي شـــیر روي محفظـــه ي آبمیـــوه اســـتفاده مـــی 5 . در صـــورتی کـــه اغلـــب از دهان

ــار  ــس از هرب ــابراین پ ــد داشــت. بن ــود خواه ــه وج ــه در دهان ــع تفال ــان تجم ــد امک کنی
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 نکات ایمنی مهم

ــوارد  ــه م ــی از جمل ــات ایمن ــت نک ــی بایس ــه م ــی همیش ــوازم برق ــتفاده از ل ــام اس هنگ
 زیر را رعایت نمایید:

ــار  ــس از هرب ــابراین پ ــد داشــت. بن ــود خواه ــه وج ــه در دهان ــع تفال ــان تجم ــد امک کنی
 ده، آن را تمیز کنید.استفا

 . قبل از کار با دستگاه، همه ي دستورالعمل ها را مطالعه نمایید.1
ـــدم 2 ـــورت ع ـــتگاه، در ص ـــا دس ـــار ب ـــام ک ـــس از اتم ـــتالل، پ ـــروز اخ ـــورت ب . در ص

ــل از درآوردن و  ــتگاه، قب ــردن دس ــز ک ــل از تمی ــدت از آن، قب ــوالنی م ــتفاده ي ط اس
نصـــب مخـــروط هـــا، دوشـــاخه را از پریـــز درآوریـــد. بـــراي درآوردن دوشـــاخه فقـــط 

 خود دوشاخه را بکشید نه سیم آن را.
 . مراقب خطرات احتمالی باشید.3

ــال مت4  ــري، احتم ــام آبگی ــه هنگ ــروط ب ــه مخ ــاد ب ــار زی ــورت فش ــدن . در ص ــف ش وق
 موتور دستگاه وجود خواهد داشت. 

 . براي قرار دادن دستگاه، آن را کامال روي سطح مورد نظر قرار دهید.5
 . اطالعات مهمی در رابطه با قرار دادن دستگاه وجود دارد.6
. . دســتگاه را روي ســطح صــافی قــرار دهیــد کــه پاشــیده شــدن آبمیــوه موجــب 7

پاشـــیده شـــدن وجـــود دارد. ســـطحی کـــه  خرابـــی آن نشـــود زیـــرا همیشـــه احتمـــال
 دستگاه را روي آن قرار می دهید می بایست به آسانی قابل تمیز کردن باشد. 

 . دستگاه را روي سطوح داغ مانند هیتر یا در مجاورت شعله قرار ندهید.8

ــه روي آن 9 ــافی ک ــطح ص ــر س ــه ه ــد و ب ــی باش ــاذب م ــه ي ج ــه پای ــز ب ــتگاه مجه . دس
ــ ه ســطح مــورد نظــر مــی بایســت صــاف و عــاري از گــرد و قــرار گیــرد مــی چســبد. البت

ــبد.  ــی چس ــده نم ــه ش ــطوح بافت ــه س ــتگاه ب ــاذب دس ــه ي ج ــد. پای ــی باش ــا چرب ــاك ی خ
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ــبد.  ــی چس ــده نم ــه ش ــطوح بافت ــه س ــتگاه ب ــاذب دس ــه ي ج ــد. پای ــی باش ــا چرب ــاك ی خ
 قبل از فشار دادن پایه روي سطح مورد نظر، آن را کمی خیس کنید. 

ــش 10 ــی از روک ــد. برخ ــرار ندهی ــاس ق ــطوح حس ــتگاه را روي س ــاذب دس ــه ي ج . پای
واد مصــنوعی ممکــن اســت بــا مــواد پایــه ي جــاذب واکــنش هــاي رنگــی یــا مرکــب از مــ

نشـــان داده و شـــل شـــوند. ایـــن امـــر مـــی توانـــد بـــه از بـــین رفـــتن خاصـــیت آنهـــا 
 بینجامد.

. هرگـــز از مـــواد ســـاینده و زبـــر بـــراي تمیـــز کـــردن دســـتگاه اســـتفاده ننماییـــد 11
 زیرا موجب آسیب به سطوح می شوند.

ـــوك الکت12 ـــل ش ـــت در مقاب ـــور محافظ ـــه منظ ـــود . ب ـــا خ ـــاخه ی ـــی، ســـیم، دوش ریک
 دستگاه را داخل آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.

ــان 13 ــه کودک ــه از جمل ــی تجرب ــراد ب ــا اف ــم ی ــی ک ــمی و ذهن ــایی جس ــا توان ــراد ب . اف
فقـــط در صـــورت نظـــارت و راهنمـــایی افـــراد مســـئول ســـالمت آنهـــا مـــی تواننـــد بـــا 

 زي نکنند.دستگاه، کار کنند. مراقب باشید که کودکان با دستگاه با
ــاخه را 14 ــردن آن، دوش ــز ک ــل از تمی ــا قب ــتگاه ی ــتفاده از دس ــدم اس ــورت ع . در ص

ـــر  ـــات منتظ ـــا درآوردن قطع ـــتن دســـتگاه ی ـــار گذاش ـــل از کن ـــد. قب ـــز درآوری از پری
 د تا دستگاه خنک شود.بمانی
ــی و . 15 ــص فن ــروز نق ــس از ب ــا پ ــتگاه ی ــاخه ي دس ــا دوش ــیم ی ــیب س ــورت آس در ص

تگاه اســتفاده ننماییــد. دســتگاه را بــراي بررســی یــا هرگونــه آســیب دیگــر از دســ
 تنظیم به نزدیک ترین نمایندگی مجاز ببرید. 

اســـتفاده از لـــوازم جـــانبی متفرقـــه ممکـــن اســـت موجـــب آســـیب بـــه دســـتگاه . 16
 شود. 

 از لوازم جانبی توصیه نشده توسط تولید کننده استفاده ننمایید. . 17

ــه م. 18 ــتگاه و ب ــیم دس ــیب س ــورت آس ــط در ص ــر، آن را توس ــوگیري از خط ــور جل نظ
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 تولید کننده، نمایندگی مجاز یا افراد متخصص تعویض نمایید.
. دســتگاه بـــراي اســـتفاده ي افـــراد ضـــعیف، بــی توجـــه یـــا داراي نـــاراحتی هـــاي 19

بویــایی از جملــه کودکــان نمــی باشــد مگــر اینکــه تحــت نظــارت یــا کمــک افــراد مســئول 
 کودکان باشید تا با دستگاه بازي نکنند.ایمنی آنها صورت گیرد. مراقب 

 معایب و رفع آنها

 . موتور دستگاه شروع به کار نمی کند.1
 . موتور دستگاه در حال کار ناگهان از کار باز ایستاده است.2
 . با اینکه دهانه ي شیر بسته است اما آبمیوه به بیرون می چکد.3
 رد؟. آیا دوشاخه ي اصلی کامال داخل پریز قرار دا4
 . آیا شما فشار زیادي به مخروط وارد می آورید؟5
 . آیا تفاله اي در دهانه ي شیر باقی نمانده است؟6

 دور انداختن دستگاه
ــتگاه  ــه دس ــت ک ــدان معناس ــت ب ــن عالم ــه: ای ــطل زبال ــرب روي س ــت ض ــوم عالم مفه
ــه هــاي شــهري دور نیندازیــد بلکــه از تســهیالت جمــع  هــاي برقــی را ماننــد دیگــر زبال

ــردن  ــا ک ــورت ره ــد. در ص ــل نمایی ــاس حاص ــه تم ــئولین مربوط ــا مس ــتگاه آوري ب دس
هــاي برقــی در محــل هــاي دفــن زبالــه ممکــن اســت مــواد خطرنــاك بــه داخــل آب هــاي 

ــال ــر س ــن ام ــه ای ــد ک ــذایی گردن ــره اي غ ــد و وارد زنجی ــه کنن ــی چک ــر زیرزمین مت بش
 را به خطر خواهد انداخت.

آوري دیگــر اســتفاده کنیــد. بــراي کســب اطالعــات مربــوط بــه سیســتم هــاي جمــع 
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