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 را با دقت راهنما دستورات اين آميوه گيري لطفاً قبل از استفاده از: توجه

 .بخوانيد



  

  

  اسامي قطعات  
A- موتور   

B- ناودانك  
C- نگهد ارنده صافي  

D-  صافي 

E- مخروطي A  

F-مخروطي B  

G- وش پدر  
  

  نكات ايمني 
يوسته مورد توجه قرار پدر هنگام استفاده از وسايل برقي ، نكات ايمني بايستي 

  : اره اي از اين نكات بشرح ذيل ميباشد پ. گيرد
      قبل از استفاده از دستگاه دستور العمل را بدقت مطالعه 

  .فرماييد 
لكتريكي از فرو بردن دستگاه و يا  جهت جلو گيري از بروز هر گونه شوك ا- 1

  .سيم آن درون آب و يا هرگونه مايعات ديگر خوداري نماييد
نظارت آنها   در صورت استفاده از دستگاه توسط كودكان ويا در حضور - 2

  . كافي بايستي بعمل آيد
 قبل جدا كردن قطعات و يا تميز كردن دستگاه و همچنين در زمان عدم استفاده - 3

   از هجهت خارج كردن دو شاخ. يز خارج نماييدرپ سيم برق آن را از از دستگاه
  

  .  را گرفته و خارج نماييدهريز سيم  آنرا نكشيد بلكه دو شاخپ
  .  از تماس با قسمت هاي متحرك خود داري نماييد-4
سيب ديدگي سيم برق دستگاه و يا در هنگام عمل كردن غير آدر صورت  -5

مير گاه مجاز شركت جهت ع آسيب ديدگي ، آنرا به ت هر نوعياصحيح دستگاه و
  . رفع عيب و يا تنظيم ارسال نماييد

از اين دستگاه تنها در جهت موارد ذكر شده در اين دستور العمل استفاده  -6
  . نماييد

ضمنأ در محل هايي كه .  از اين دستگاه در خارج از منزل استفاده ننماييد- 7
لوازم محترقه و قابل اشتعال از ويا در كنار اكسيژن بحد كافي وجود ندارد 

  . دستگاه استفاده ننماييد
 سطوح داغ  تماس با از آويزان شدن سيم دستگاه از لبه ميز و يا قسمتهاي تيز و- 8

  . جلو گيري بعمل آوريد
استفاده تجاري و يا .   اين دستگاه را تنها جهت استفاده در منزل بكار بريد - 9

  . ه توصيه نميشودصنعتي از اين دستگا
 هر گونه تعميرات بر روي اين دستگاه تنها بايستي توسط نمايندگي هاي -10

  . معرفي شده توسط اين شركت انجام گيرد
 جهت خارج كردن دستگاه از برق اجازه دهيد موتور آن كامأل از حركت باز -11
  . ريز خارج نماييدپس دو شاخ را از پو س. ايستدب

س از استفاده آنرا از پ. ل از دستگاه آنرا روشن نگذاريد  بدون نظارت كام-12
  . برق بكشيد

  
  آماده سازي آبميوه گيري جهت استفاده 

و قبل از استفاده از دستگاه براي اولين بار مخروطي ها و صافي 
  . تشو دهيدسنگهدارنده صافي وهمچنين ناودانك مربوطه را كامأل ش
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  طريقه استفاده از دستگاه 
 در يك سطح صاف و محكم و  را دستگاه–الف  

 . دور از دسترس كودكان قرار دهيد
  

  . آنرا به برق وصل نماييد- ب 
   
  نگهدارنده صافي را در جاي خود قرار - 1

  )1شكل (.دهيد
  
  .ون نگهدارنده قرار دهيد كن را در صاف- 2
  )2 شكل (
. طي را در جاي خود قرار دهيدس مخروپس - 3
  )3شكل (
   
 نيمه اي از ميوه روي  محكم فشار دادن با-  4

دستگاه شروع به بكار ميكند و آب ميوه از مخروطي 
  )4شكل .( اطراف مخروطي خارج  ميشود

  
س پ در زير ناودانك قرار داده و س را ليواني-5

آب ميوه بطرف . ناودانك را به طرف پايين كشيده 
بعد از اتمام كار ) 5شكل ( . ليوان سرازير ميشود

دانك را جهت جلو گيري از چكه كردن مجددأ ناو
  . ف باال بكشيدربط

هميشه بعد از استفاده از دستگاه آنرا بالفاصله 
  . شستشو دهيد

 سيم دستگاه در قسمت تحتاني پيچيده ميشود و -6
.  باز شدن  سيم از طريق پشت دستگاه انجام ميگيرد

قسمت در صورت لزوم سيم اضافي را در پايه 
  . پيچيدتحتاني ب

  
  

  :احتياط
، پانزده دقيقه دستگاه را   كاربعد از هر پانزده دقيقه

از دستگاه بيش از پنج دقيقه . خاموش نگاه داريد
اجازه دهيد دستگاه . بطور مستمر استفاده ننماييد 

  . براي چند دقيقه خنك شود
  
  

  تميز كردن دستگاه 
افي نگهدار را از روي  را از برق كشيده ، مخروطي و صاف كن و صه دو شاخ-1

  . دستگاه برداريد
ناودانك قابل جدا شدن از .  كامل بطرف پايين بكشيدتخليه ناودانك را جهت - 2

  . دستگاه نمي باشد
و سپس   مخروطي، صافي و صافي نگهدار را با مايع تميز كننده شستشو داده- 3

  .  ها را در ماشين ظرفشويي قرار ندهيداين قسمت. آنها را خشك كنيد
هرگز پايه را درون آب و .  پايه دستگاه را با استفاده از پارچه نم دار تميز نماييد-4

  .يا زير شير آب قرار ندهيد
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