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  تري گراميمش
ضمن تشكر از حسن انتخاب شما، خواهشمند است اين دستورالعمل را قبل از 

  استفاده با دقت مطالعه نماييد.
  

   نكات ايمني
  م كار با دستگاه ، از بازكردن پارچ مخلوط كن و يا آسياب خودداري نماييد. هنگا 

 3ا بيش از دقيقه ، مخلوط كن ر15در هر نوبت نبايد آب ميوه گيري را بيش از 
دقيقه بطور ممتد مورد استفاده قرار داد. در صورت  1و آسياب را بيش از دقيقه 

  تمايل به استفاده ي  بيشتر ، مدتي به دستگاه فرصت دهيد تا خنك شود.
  

هنگامي كه از دستگاه استفاده نمي كنيد و هنگام تميز كردن ، ابتدا دو شاخه را از 
  پريز برق بيرون بكشيد.

  وشن بودن دستگاه ، مراقب كودكان باشيد.هنگام ر
پس از استفاده از دستگاه يا قبل از تميز كردن و نيز در هنگام باز كردن يا بستن 
قطعات و تجهيزات ، دوشاخه را از پريز برق بكشيد و تا توقف كامل تيغه هاي 

  چرخنده ، به دستگاه دست نزنيد.
   
د و يا اضافي آن به گردن پيچيده مراقب باشيد سيم برق ، هرگز كشيده نشود ، 

نكند. هنگام بيرون كشيدن سيم برق از پريز فقط دو شاخه را  برخوردپاي افراد 
  بگيريد (نه سيم را ) تا به كابل آسيبي نرسد. 

  
هنگام ريختن ميوه يا مواد غذايي ديگر به داخل مخزن مخصوص ، هرگز از 

نكنيد. تنها وسيله مناسب انگشتان دست يا وسايلي مانند كارد و چنگال استفاده 
  براي اين كار ، فشاري مخصوص خود دستگاه است.

استفاده از لوازم  و قطعاتي كه مورد تاييد نمايندگي هاي هاميلتون نباشند ممكن 
  است باعث برق گرفتگي و يا آسيب رساندن به شما گردد. 

  تا صافي و تيغه بطور كامل متوقف نشده است درپوش را باز نكنيد.
  دست زدن به تيغه ها و قطعات در حال كار پرهيز كنيد.از 

، اطمينان حاصل نماييد كه درپوش آن بطور قبل از روشن كردن آبميوه گيري 
  كامل در محل خود قفل شده باشد.

جهت رعايت نكات ايمني ، دستگاه داراي نوعي سيستم ايمني است كه اگر قطعات 
  ر نمي افتد.آن بطور صحيح بسته نشده باشد دستگاه بكا

  از باز كردن پارچ مخلوط كن و آسياب حين كاركردن خودداري نماييد.
توصيه مي گردد دستگاه را پس از هر بار مصرف در محيطي خشك و در 

  معرض وزش باد قرار دهيد.
هنگام استفاده از دستگاه براي اولين بار ، يا زماني كه دستگاه براي مدتي 

است ، براي پاك كردن بهتر گرد و غبار  طوالني مورد مصرف قرار نگرفته
  نظافت و نگهداري).قطعات ، بايد آنها را از هم باز كنيد ( رجوع شود به عنوان 

  
  آب ميوه گيري  بستن قطعاتنحوه 

صافي و تيغه را روي پايه  پايه مياني را بطور كامل در محل خود جا بزنيد. -1
 ر كامل نصب شود.مياني قرار دهيد و آن را با دست بچرخانيد تا بطو

در پوش شفاف را در محل خود قرار دهيد و با استفاده از انگشتان دست  -2
 آن را بشنويد. نصبدو كليد ضامن را فشار دهيد تا صداي 

جهت رعايت نكات ايمني ، دستگاه داراي نوعي سيستم ايمني است كه اگر  -3
  قطعات آن بطور صحيح بسته نشده باشد دستگاه كار نمي كند.

 پايه اصلي ، ظرف مخصوص تفاله قرار دارد.زير پايه مياني و پشت  در -4
  محل خروج آبميوه قرار دهيد.ليوان را در  -5
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 پايه پارچ  -9                               فشاري ميوه  -1
 درپوش آسياب -10                             درپوش شفاف -2
 مخزن آسياب -11                               صافي و تيغه -3
 قاب موتور -12                                  پايه مياني  -4
 مخزن تفاله  - 13                                        پيمانه -5
 ضامن قفل  -14                                     درپوش -6
 كليد روشن / خاموش  -15                          پارچ مخلوط كن  -7
  واشر الستيكي  -8

  نحوه استفاده از دستگاه 
 

ميوه ها و سبزي ها را بطور كامل شستشو دهيد. پوست ميوه هايي نظير  .1
 پرتقال ، ليمو ، كيوي و آناناس را بگيريد.

يي مانند سيب و هسته ميوه هايي از قبيل گيالس ، دانه هاي داخل ميوه ها .2
 زرد آلو و هلو را بيرون بياوريد.  

 پوست نازك و سفيد داخل مركبات را نيز جدا كنيد زيرا آبميوه را تلخ  .3
 مي كند. 

ميوه ها و سبزي ها را تا حدي خرد كنيد كه به راحتي از دهانه دستگاه  .4
 عبور داده شوند. 

به برق بزنيد كه تمام قطعات بطور صحيح و كامل در فقط زماني دستگاه را  .5
 جاي خود محكم شده باشد. 

براي سبزي ها و ميوه هاي نرم تر و پر آب ، نظير گوجه فرنگي يا انگور ، از  .6
مانند هويج ، آناناس و ) وبراي ميوه هاي سفت و كم آب  1دور تند ( سرعت 

  ) دستگاه استفاده نماييد.2از دور كند (سرعت سيب 
ميوه ها و سبزي ها را داخل آب ميوه گيري بريزيد و با استفاده از فشاري   .7

مخصوص ، ميوه ها را به آرامي به سمت پايين بفرستيد . مراقب انگشت 
 دستتان باشيد. 

هنگام كار دستگاه ، هم ظرف آب ميوه و هم حجم تفاله ها را هميشه زير  .8
امل پر شوند آنها را تخليه كنيد. نظر بگيريد و قبل از اينكه اين ظرفها بطور ك

ابتدا دستگاه را خاموش كنيد و سپس دو شاخه را از پريز برق بيرون 
 بكشيد سپس اقدام به تخليه نماييد.

چنانچه دستگاه شروع به لرزش كرد و سرعت خروج آب ميوه از آن كم شد  .9
 دستگاه را خاموش و صافي و تيغه را تميز نماييد.
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دقيقه بطور ممتد  15نبايد بيش از  گيري  كه آبميوه به خاطر داشته باشيد .10
 روشن بماند.

  نكات مهم : 
 فقط از سبزي هاي تازه و ميوه هاي رسيده با كيفيت خوب استفاده نماييد.  -1
سبزي هاي نرم شده و ميوه هاي له يا زياد رسيده ، آبميوه را غليظ و  -2

 رنگ آن را تيره مي كنند.
د. ريختن چند قطره آب ليمو اين آب سيب به تدريج قهوه اي رنگ مي شو -3

 كار را به تاخير مي اندازد.

  نحوه ي باز كردن دستگاه:    
  

 اطمينان حاصل نماييد كه دستگاه خاموش و برق آن قطع است. -1
 مخزن آبميوه را جدا كنيد. -2
 فشاري آبميوه را كنار بگذاريد. -3
با استفاده از انگشتان دست ، دو كليد ضامن را فشار دهيد و درپوش را  -4

 باز كنيد.
 صافي و تيغه و پايه مياني را جدا كنيد. -5
 براي خالي كردن ظرف تفاله ي ميوه ، آن را بيرون بكشيد. -6

  

  نحوه ي استفاده از مخلوط كن :    
سانتي متر يا كوچك تر  2مواد غذايي مورد نظر را در اندازه هاي حدود  -1

. در پوش را بسته و ظرف را روي پايه قرار ببريد و به داخل ظرف بريزيد
 دهيد.

فقط پس از اطمينان از اينكه پارچ مخلوط كن و درپوش آن بطور صحيح  -2
 در جاي خود قرار گرفته اند دستگاه را به برق وصل كنيد.

دستگاه را در يكي از سرعت هاي تند ، كند يا سرعت لحظه اي (پالس)   -3
 د را در حالت فشرده نگهداريد.روشن كنيد. در سرعت پالس بايد كلي

براي مواد سنگين تري نظير ميوه ، سوپ ،خمير و مايونز  2از سرعت  -4
  استفاده شود.

براي مواد رقيق تر و سبك تري مانند تركيبات شير ، سس ها  از سرعت  -5
 استفاده نماييد.  1

سرعت لحظه اي زماني بكار مي رود كه بطور لحظه اي نياز به سرعت باال  -6
ط كردن مواد باشد. اين سرعت فقط تا وقتي كار مي كند كه كليد و مخلو

 پالس در حالت فشرده نگه داشته شده باشد. 
پس از خاموش كردن دستگاه كمي صبر كنيد تا تيغه ها از حركت بايستند  -7

سپس اقدام به بازكردن ظرف كنيد در غير اينصورت دستگاه آسيب 
 خواهد ديد. 

 مايعي نبايد درون ظرف باقي بماند. پس از اتمام كار هيچ آب يا -8
هرگز از پارچ مخلوط كن به عنوان ظرف ذخيره مواد غذايي استفاده نكنيد  -9

 و همواره آن را تميز و خشك نگهداريد. 
 هنگامي كه دستگاه خالي است هرگز آن را روشن نكنيد. -10
دقيقه بطور ممتد  3به خاطر داشته باشيد كه مخلوط كن نبايد بيش از  -11

 اند.روشن بم

  نحوه ي استفاده از آسياب :
ر قهوه يا ادويه ، درب ظرف را در جهت فلش يپس از ريختن دانه هاي ريزي نظ

   بچرخانيد تا محكم بسته شود. 
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  از ريختن انواع مايعات يا مواد آب دار به داخل آسياب پرهيز نماييد.   
  آسياب را روي پايه مربوط نصب كنيد.  
  رق به پريز ، دستگاه را روشن كنيد.  به خاطر داشته             پس از وصل دوشاخه ي ب  
  باشيد كه آسياب نبايد بيش از يك دقيقه بطور ممتد روشن بماند.   

  
  نظافت و نگهداري   
  قبل از اقدام به هر كاري ابتدا دو شاخه ي برق را از پريز بيرون بكشيد.   

 . اصلي را با پارچه اي نم دار تميز كنيد پايه -1
ورود هرگونه مايعي به و از  هرگز پايه دستگاه را به درون آب فرونبريد -2

 داخل آن جلوگيري نماييد.
ساير قطعات دستگاه را مي توانيد با آب گرم و كف صابون بشوييد سپس  -3

با آب فراوان آب كشي و آن را خشك كنيد تا آب يا اثر كف بر آن باقي 
 نماند.

براي تميز كردن پارچ مخلوط كن مي توان آن را با آب گرم و كف صابون  -4
 دور تند به كار انداخت. با ثانيه 30پر كرد و دستگاه را به مدت 

ل و خارج صافي را با استفاده از فرچه پالستيكي شست و شو دهيد تا داخ -5
 ذرات و تفاله هاي آن  ، بيرون بريزند.

 براي تميز كردن هرگز وسايل زبر و تيز به كار نبريد. -6
  
  خدمات پس از فروش و لوازم يدكي    
     ل تعمير و غير مسئواين دستگاه هرگز نبايد توسط اشخاص غير متخصص     

  شود.    

در صورت نياز به سرويس ، تعمير و هرگونه اطالعاتي در خصوص لوازم خانگي 
نمايندگي هاي مجاز محصوالت هاميلتون در شهرخود يا  افقط ب "هاميلتون ، لطفا

  دفتر مركزي در تهران تماس بگيريد.
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