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 های ایمنیتوصیه

 های کلیدستورالعمل

 از استفاده از دستگاه نکات زیر را به دقت مطالعه بفرمایید.. پیش ۱

 اندازی و نگهداری از این دستگاه باید صرفًا توسط افراد دارای صالحیت الزم انجام شود.. راه۲

رد سال و دارای صالحیت الزم موافراد بزرگ باید صرفاً توسط ای ساخته شده است و بنابراین. این دستگاه برای مقاصد حرفه۳

 استفاده قرار بگیرد.

برای استفاده افراد ناتوان از لحاظ ذهنی، حسی یا فیزیکی )از جمله کودکان( یا افراد فاقد تجربه و دانش کافی . این دستگاه ۴

مگر در مواردی که این افراد به صورت خاص آموزش الزم برای کار با این دستگاه را دیده باشند و زیر نظر  ،ساخته نشده است

 کنند.ده دارد از این دستگاه استفاده ی که مسئولیت ایمنی و سالمت آنها را بر عهفرد

 این دستگاه را دور از دسترس کودکان خود قرار داده و اجازه بازی با آن را به آنها ندهید.

ها و سبزیجات استفاده نکنید. هر استفاده دیگری از این دستگاه از این دستگاه برای کاری جز گرفتن آب انواع میوه هرگز. ۵

 تواند خطرآفرین باشد.می

 با دست یا پاهای خیس و در محیط بیرون از خانه از آن استفاده نکنید.. همواره در شرایط ایمن با این دستگاه کار کنید: ۶

ترین شرایط ممکن برای ه بندی آن را برای موارد استفاده احتمالی در آینده دور نیندازید، زیرا این کارتن از مناسب. کارتن بست۷

 حمل و نقل این وسیله برخوردار است.

 پودری استفاده نشانی آبی یاهای آتشکپسول استفاده نمایید.از CO2نشانی های آتشکپسول سوزی از. درصورت بروز آتش۸

  نکنید.

 این دستگاه را در آب قرار ندهید. هرگز. ۹

 . قطعات و اجزاء سازنده این دستگاه را از یکدیگر جدا نکرده و در جهت تعمیر قطعات داخلی آن اقدام نکنید.۱۰

خاموش و کنید، آن را . همواره پیش از هر گونه اقدام جهت نگهداری یا تمیز کردن دستگاه و هنگامی که از آن استفاده نمی۱۱

 دوشاخه را از پریز بکشید.

دوشاخه دستگاه را با کشیدن سیم از پریز جدا نکنید و  هرگزبرای جابجا کردن دستگاه از سیم آن استفاده ننمایید.  هرگز. ۱۲

 با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید.

اه یا خدمات سازنده دستگ هر گونه خطری باید ازیشگیری از بروز رت آسیب دیدن سیم برق، به منظور پدر صو ️⚠

 فنی پس از فروش آن یا در هر حال فردی که از دانش الزم برخوردار باشد برای تعویض آن کمک گرفت.

بزار آشپزخانه، اشیاء فلزی یا هر وسیله تیز یا سخت دیگری را در سبد آبمیوه ادقت کنید که هرگز هیچ یک از  :هشدار. ۱۳

 است و ممکن است موجب جراحت شما گردد. گیری قرار ندهید، چرا که خطرناک

 گیری نگیرید یا بلند نکنید.پوش آبمیوهدر. طی فرایندهای نگهداری یا نظافت دستگاه، آن را با استفاده از اهرم ۱۴
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 موجب کاهش وگیری دقت کنید که تغییر یا اشکالی در آن ایجاد نکنید خصوص تیغه آبمیوهه . حین نظافت دستگاه و ب۱۵

 عملکرد دستگاه نشوید. کیفیت

در صورت خرابی دستگاه یا قرار نگرفتن برخی از قطعات در جای خود به هیچ وجه از آن استفاده نکنید و . ۱۶

 .ارائه خدمات تماس بگیریدمجاز کز ابالفاصله با مر

اده نکنید. همواره از کوبه ارائه تغذیه دستگاه استف مجراها یا سبزیجات به داخل از انگشتان خود برای فشار دادن میوه هرگز. ۱۷

 شده به همراه دستگاه برای این کار استفاده نمایید.

 دست نزنید.. به تیغه های تیز و برنده سبد آبمیوه گیری ۱۸

 ید. و ابتدا هسته آنها را درآور قرار ندهیدگیری تغذیه آبمیوه جراها را همراه با هسته )از جمله هلو، زردآلو و ...( در م. میوه۱۹

فشار تر برای تغذیه کوچک جرامتر است، از کوبه ممیلی ۷۷و  ۵۰تغذیه جداگانه با قطرهای  جرا. در مدلی که دارای دو م۲۰

 نکنید.تر استفاده تغذیه بزرگ مجراقطعات میوه و سبزیجات در  دادن

 گیری استفاده نکنید.از دستگاه در صورت خراب شدن سبد گردان آبمیوه هرگز. ۲۱

تغذیه  مجرااه ارائه شده است را در ه با دستگهرگز دستان خود یا هر چیز دیگری جز کوبه مناسبی که همرا: هشدار

گیری گردان استفاده همواره از کوبه برای فشار دادن قطعات میوه و سزیجات به سمت تیغه آبمیوهقرار ندهید. 

 .نمایید

 باشید!ها را همواره به خاطر داشته این دستورالعمل

 

 اندازینصب و راه

 عنوان شده در باال و در ادامه عمل کنید. های ایمنیتوصیهدقیقاً مطابق با اندازی دستگاه حین نصب و راه

بندی دستگاه ذکر شده . اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ برق مورد استفاده شما دقیقًا برابر با ولتاژی باشد که در برچسب رده۱

          الکتریسیته برقرار و سوئیج روشن و خاموش نیز در دسترس باشد.است و جریان 

به دور از ترشح یا ریزش قطرات آب، منابع گرمایشی، شعله آتش بدون محافظ و  خشک و ایمن،. دستگاه را در محلی کاماًل ۲

 مواد قابل اشتعال قرار دهید.

  قرار دهید که امکان افتادن آن وجود نداشته باشد. صاف، افقی و ثابتدستگاه را روی سطحی  

از شود، وصل کنید. یا فیوز دارای رده مناسب محافظت می (MCB). دستگاه را به پریز برقی که به وسیله قطع کننده مدار ۳

 استفاده نکنید. سیم رابط با چند خروجی

 تناز ریخ برنده یا داغ قرار بگیرد. تماس با سطوح تیز وکه در  اجازه ندهید. سیم برق را به صورت کامل بیرون کشیده و ۴

ان یزکه آو . سیم برق دستگاه را از روی سطحی که در آن واقع شده است کامالً جمع کنیدجلوگیری کنیدروغن روی آن 

 .نباشد
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 دهید که لوله کانتر قرار  یا  ای روی میز به گونه کنیم که دستگاه راپیشنهاد می ، دستگاه تر از چه ساده برای استفاده هر .۵

متوسط  های آن در سمت راست استفاده کننده قرار بگیرد )ارتفاع میز یا کانتر مورداستفاده باید به صورتگیری و دکمهآبمیوه

 شود(.اینچ( باشد که البته مطابق با قد استفاده کننده تنظیم می ۳۶سانتی متر ) ۹۰حدود  چیزی

 : (A)شکل  ES900نصب مدل 

 محل مورد نظر را برای قرار دادن اتصال تخلیه سوراخ کنید . اینکار را با توجه به شکل زیر انجام دهید. -1

 دستگاه را بدون کاور ، مخزن پالپ و کاسه ، با استفاده از نشانگر موجود در شکل ، در جای خود قرار دهید . -2

واقع در پایین دستگاه قرار  Cدر نقطه ی  Bد که قالب اتصال تخلیه را در سوراخی که ایجاد کردید قرار دهید . دقت کنی -3

 دهید.

 درجه قرار گرفته باشد. 90مخزن پالپ را بطور کامل در اتصال تخلیه طوری قرار دهید که بطور کامل در زاویه ی  -4

 در این مرحله کاسه و کاور را نیز در جای خود قرار دهید. -5

 

 

 

 

 Aشکل 



6 
 

 

 ادهفروش است

های دستگاه و سطح میز یا کانتر کامالً تمیز باشند تا دستگاه حین کار تکان نخورد و ثابت نمایید که پایه اطمینان حاصل ️⚠

                                                                                                                                   بایستد.

گیری، گیری، سبد آبمیوهتمامی قطعاتی که با غذا در تماس هستند )از جمله کوبه، سرپوش آبمیوه :استفادهپیش از اولین  ️⚠

و  ۹، ۸کاسه، مجرای تفاله و واشر محافظ( را با آب آبکشی نمایید. برای جداکردن و برداشتن قطعات مختلف دستگاه به تصاویر 

 مراجعه نمایید. ۱۰

کنیم که یک کیسه پالستیکی اقل رساندن فرایندهای نظافت و محافظت از دستگاه پیشنهاد می: به منظور به حدپیشنهاد ️⚠

. با استفاده از این مراجعه شود( ۵درون مجرای تفاله قرار داده و باالی آن را بیرون از لبه مجرا قرار دهید )به تصویر  قابل بازیافت

 یکی و محتویات آن را به صورت مستقیم در سطل زباله قرار دهید.توانید کیسه پالستروش، پس از پایان کار دستگاه، می

                 خواهید آب آنها را بگیرید، بشویید. ها یا سبزیجاتی که میمیوه ❶

ها یا سبزیجات، ماننده سیب، هویج و خیار به راحتی و بدون اینکه نیاز به قطعه قطعه کردن داشته انواع بسیاری از میوه نکته:

تر خواهید آب هویج بگیرید بهتر است که ابتدا انتهای کلفتگیرند. در صورتی که میباشند در مجرای تغذیه دستگاه قرار می

                                                                                           تر تقسیم کنید.یا آن را به دو یا سه تکه کوچکآن را در مجرای تغذیه قرار دهید 

متر از روش دوم برای گرفتن آب هویج استفاده نمایید. برای گرفتن میلی ۵۰های دارای یک منبع تغذیه به قطر برای مدل

 تری تقسیم نمایید.قطعات کوچکبه ها را یوه ممکن، میوهبیشترین آب م

باشند. پیش از هر بار استفاده  جای خود قرار گرفته در گیری به درستیامی قطعات آبمیوهاطمینان حاصل نمایید که تم ❷

         گیری کاماًل تمیز باشد.مطمئن شوید که سبد آبمیوه

 ه درستی در جای خود و باالی سرپوش دستگاه قرار گرفته باشد.گیری بچک کنید که اهرم سرپوش آبمیوه ❸

 گیری قرار دهید.ظرفی را زیر لوله کاسه آبمیوه ❹

 با فشار دادن دکمه روشن دستگاه را روشن نمایید. ❺

تدریجی یکه که دستگاه روشن است میوه و / یا سبزیجات را در مجرای تغذیه قرار دهید. از کوبه برای فشار دادن در حال ❻

میوه و / یا سبزیجات به سمت صفحه گردان که پایین مجرای تغذیه دستگاه واقع شده است استفاده نمایید و از اعمال فشار 

 مراجعه شود(. همواره برای گرفتن آبمیوه بیشتر، کوبه را به آرامی فشار دهید. ۶بیش از حد نیز بپرهیزید )به تصویر 

 

خود برای فشار دادن قطعات میوه و / یا سبزیجات در مجرای تغذیه یا برای نظافت این مجرا هرگز از دستان  ️⚠

 استفاده نکنید. همواره از کوبه ارائه شده همراه با دستگاه برای انجام این کار استفاده نمایید.

 6شکل 
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 شود.تفاله جمع می ریزد و تفاله جدا شده نیز در مجرایآبمیوه از لوله به ظرفی که زیر آن قرار دادید می ❼

خواهید آب آنها را بگیرید یا ها و سبزیجاتی که میکار با دستگاه را تا زمان پر شدن ظرف مورد نظر با آبمیوه یا اتمام میوه ❽

 پر شدن مجرای تفاله ادامه دهید.

 با فشار دادن دکمه خاموش دستگاه را خاموش نمایید. ❾

 گیری را برداربد.رپوش آبمیوهد ه صورت کامل صبر کنید و سپس اهرمب: همواره تا خاموش شدن دستگاه نکته ️⚠

های ایمنی . این کار ممکن است مکانیزمگیری برای خاموش کردن دستگاه استفاده ننماییدرپوش آبمیوهدهرگز از اهرم 

 و سوئیج ایمنی و ترمز دستگاه( را مختل نماید.یکردستگاه )از جمله م

 جای خود قرار دهید. دررپوش آن را به صورت صحیح دهمواره در مواقعی که دستگاه خاموش است، اهرم  ❿

حین استفاده از دستگاه، میزان تفاله موجود در مجرای تفاله دستگاه را )در حالت خاموش( چک کنید. میزان قطعات میوه  ️⚠

 نوع آنها بستگی دارد.یا سبزیجات قابل استفاده پیش از پر شدن مجرای تفاله به 

در صورت بروز وقفه در حین کار با دستگاه پیش از پر شدن مجرای تفاله بهتر است که دستگاه را خاموش کرده و علت بروز  ️⚠

 این وقفه را پیدا نمایید.

رای تفاله به دقت، توان مجرای تفاله را پس از خاموش کردن دستگاه و بیرون آوردن مجگیری، میحین استفاده از آبمیوه نکته:

 تخلیه کرد. )مجرای تفاله را پیش از روشن کردن مجدد دستگاه به درستی در جای خود قرار دهید(.

 

 

 

 

 

 7تصویر
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 نگهداری و نظافت

 قابل بازیافتکنیم که یک کیسه پالستیکی به منظور به حداقل رساندن فرایندهای نظافت و محافظت از دستگاه پیشنهاد می :پیشنهاد

مراجعه شود(. با استفاده از این روش، پس از پایان کار  ۵درون مجرای تفاله قرار داده و باالی آن را بیرون از لبه مجرا قرار دهید )به تصویر 

 توانید کیسه پالستیکی و محتویات آن را به صورت مستقیم در سطل زباله قرار دهید.دستگاه، می

 ه را از پریز بکشید.پیش از هر بار نظافت دوشاخه دستگا ️⚠

تری را نیز گیرید را به حداکثر رسانده و  عمر طوالنیای که با آن میتوانید کیفیت آبمیوهبا تمیز و سالم نگاه داشتن دستگاه می

گیری، کاسه، سرپوش برای خود دستگاه تضمین بنمایید. به همین جهت، پس از هر بار استفاده از دستگاه باید سبد آبمیوه

های باقیمانده سخت و خشک نشوند و روی دستگاه گیری، مجرای تفاله، واشر محافظ و کوبه را کامالً تمیز نمایید تا تفالههآبمیو

 ای تشکیل ندهند.الیه

 از یک دستمال مرطوب با آب یا الکل یا اسپری محلول خنثی استفاده نمایید. ، برای تمیز کردن محفظه موتور 

 آن را پاک نمایید.سپس با یک دستمال خشک 

 هرگز محفظه دستگاه را زیر آب نگیرید و هرگز دستگاه را در آب قرار ندهید. ️⚠

از آب گرم و مایع  گیری، مجرای تفاله، واشر محافظ و کوبهگیری، کاسه، سبد آبمیوهرپوش آبمیوهدبرای تمیز کردن  

 ظرفشویی استفاده کنید. سپس آنها را آبکشی و خشک نمایید.

 

رپوش دگیری را باز نمایید و سپس به این ترتیب قطعات را بردارید: کوبه، رپوش آبمیوهدبرای جدا نمودن این قطعات، اهرم 

(. سپس قطعات را دوباره در جهت معکوس در جای ۹، تصویر ۸گیری، واشر محافظ و کاسه )تصویر گیری، سبد آبمیوهآبمیوه

گیری را در محل مناسب تغیین شده روی محفظه موتور قرار دهید، واشر محافظ را میوهو توجه کنید که لوله آب خود قرار دهید

گیری گیری را در کاسه قرار دهید و مطمئن شوید که گیره صفحه سبد آبمیوهبه درستی در جای خود قرار دهید، سبد آبمیوه

 گیری را روی کاسه قرار دهید.میوهبه درستی در جای خود در صفحه گردان قرار گرفته باشد و در نهایت سرپوش آب

به استثنای مجرای تفاله، سایر قطعات جدا شدنی این دستگاه قابل شستشو با ماشین ظرفشویی هستند. مجرای تفاله را نباید  -

 در آب داغ قرار داد، چرا که ممکن است آب داغ باعث تغییر شکل آن شود که در این صورت دیگر قابل استفاده نخواهد بود. 

گیری به خوبی و با استفاده از یک برس نایلونی تمیز شده برای گرفتن آبمیوه بیشتر، همواره کنترل نمایید که سبد آبمیوه -

مراجعه شود(. سبد را  ۷های داخلی آن را تمیز نمایید )به تصویر باشد. سبد را زیر شیر آب قرار داده و با استفاده از برس تبغه
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های سبد های آن بسته نباشد. در صورت بسته بودن منافذ میان تیغهمطمئن شوید که هیچ یک از سوراخمقابل نور بگیرید و 

توانید درصد آب لیمو یا سرکه قرار دهید تا مواد موجود در آنها نرم شوند. البته می ۱۲گیری، آن را در محلولی از آب داغ با آبمیوه

 ویید.به جای این کار سبد را در ماشین ظرفشویی بش

ترین آسیب وارده به مجرای تفاله ممکن است موجب گیری را با دقت و احتیاط بسیاری حمل کنید چرا که کوچکسبد آبمیوه -

 گیری حین کار شود.های ناخوشایند دستگاه آبمیوهتکان

 

ای توانند به آسانی الیهشده، کرفس و گوجه فرنگی( میهای خانواده مرکبات پوست گرفته از آنجایی که برخی از محصوالت )از جمله میوه

 باید به صورت مرتب این سبد را بشویید. گیری دستگاه تشکیل دهند یا منافذ آن مسدود نمایند،روی تیغه آبمیوه

 ها دست نزنید.های ریز بسیار تیزی دارد. حین حمل یا شستن آن به این تیغهاین سبد تیغه ️⚠

 گیری استفاده ننمایید.ها برای تمیز کردن سبد آبمیوهساینده یا اسفنجاز محصوالت  ️⚠

گیری یا گیری، سرپوش آبمیوهاجازه ندهید که تفاله میوه یا سبزیحات باقیمانده روی مجرای تفاله، سبد آبمیوه ️⚠

 کوبه خشک و سخت شود.

 گیری استفاده ننمایید.ت آبمیوههرگز از مایع سفید کننده یا محصوالت پاک کننده کلردار برای نظاف ️⚠

 (.۱۰)تصویردمایینگیری را با باز کردن مهره زیر سبدازیکدیگرجداتوانید قطعات سبدآبمیوهمی،ای عمیقبرای تمیز کردن دوره 

شماره  ، آن را با یک دست ثابت نگاه داشته و مهره زیر آن را با استفاده از آچار لولهگیریبرای جدا کردن قطعات سبد آبمیوه

 ( باز نمایید. سپس مهره را از سبد بیرون بکشید.۱۰)تصویر  ۱۳

                            ای را با استفاده از برس پاک نمایید.تمامی قطعات را در آب گرم و مایع ظرفشویی شسته و هر گونه تفاله

حاصل نمایید که پایه سبد به درستی و با  ( و اطمینان۱۰سپس قطعات را در جهت معکوس در جای خود قرار دهید )تصویر 

، مهره زیرین را با استفاده از گیریبرای سوار کردن مجدد قطعات سبد آبمیوهلبه بیرونی به سمت پایین قرار گرفته باشد. 

 محکم ببندید. مطمئن شوید که قطعات سبد محکم به یکدیگر متصل شده باشند. ۱۳آچار لوله شماره 

 

8تصویر  
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 ها و سبزیجاتآب میوه اطالعاتی در مورد

 های تازه را باید بالفاصله پس از آبگیری مصرف نمود تا بیشترین میزان ویتامین جذب بدن شود.آبمیوه

 ها و سبزیجاتخرید و نگهداری از میوه

             همواره پیش از آبگیری میوه ها و سبزیجات را بشویید.-

              همواره از محصوالت تازه استفاده نمایید.-

        ها و سبزیجات فصل استفاده نمایید.تر، همواره از میوههای باکیفیتبرای صرفه جویی و گرفتن آبمیوه-

         همواره محصوالت را پیش از قرار دادن در یخچال بشویید که در هر شرایطی آماده آبگیری باشند.-

ها، ها و سبزیجات حساس، از جمله گوچه فرنگی، انوع توتق نگهداری کرد. میوهتوان در دمای اتاها و سبزیجات را میاکثر میوه-

          کاهو، کرفس، خیار و گیاهان معطر را باید تا زمان استفاده در یخچال نگهداری نمود.

 بندند.گیری را میهای بیش از حد رسیده برای آبگیری استفاده ننمایید زیرا به سرعت منافذ سبد آبمیوهاز میوه-

 ها و سبزیجاتسازی میوهآماده

ها و سبزیجات دارای پوست یا الیه بیرونی سخت و غیر خوراکی مانند لیمو، آناناس، انبه، کیوی و ... را باید پیش از قرار میوه-

 گیری پوست گرفت.دادن در آبمیوه

 گیری پوست گرفت.انواع مرکبات را باید پیش از قرار دادن در آبمیوه-

 گیری درآورد.هایی مانند هلو، زردآلو، آلو و ... را باید پیش از قرار دادن در آبمیوههای میوهههست-

 کرد تا از تغییر رنگ آن جلوگیری نمود.اضافه توان مقدار کمی آبلیمو به آب سیب می-

های خانواده مرکبات را پوست پرتغال و انواع میوهتواند آب پرتغال نیز بگیرد. همواره به خاطر داشته باشید که این دستگاه می پیشنهاد:

 کنیم که پیش از آبگیری پرتغال را در یخچال قرار دهید(.گیری بگیرید )به عالوه پیشنهاد میپیش از قرار دادن در آبمیوه
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 اشکال یابی

 )به جدول صفحه بعد مراجعه شود(

یا در صورت تردید در بروز هر گونه شکستگی پس از افتادن  در صورت بروز هر گونه نقص، کاستی یا ایراد در عملکرد دستگاه

 دستگاه، بالفاصله آن را از برق بکشید.

 ارائه خدمات تماس بگیرید.مجاز کز ادر صورتی که با مراجعه به جدول زیر هم قادر به حل مشکل نبودید، با مر

 تنها متخصصان دارای صالحیت الزم باید دستگاه را تعمیر نمایند.

اند و / یا توسط که به درستی صورت نگرفتهبه وجود آمده باشدما هیچ مسئولیتی در برابر هر گونه آسیبی که در نتیجه تعمیراتی 

 نخواهیم داشت. در این شرایط ضمانت نیز تعلق نخواهد گرفت. اند،پرسنل غیرمجاز انجام شده

 

 پیج

 
گیریتیغه آبمیوه  

 پایه

 بیرونی الیه* 

پایین سمت به  گیره 

 واشر 
 مهره

هایمدل برای فقط*   

ES500 و ES500S   11شکل  

 هایی برای استفاده صحیحتوصیه

ها و سبزیجات دارای انسجام میوهدر صورت گرفتن آب انواع مختلفی از 

تر کار را شروع کرده و سپس به ترتیب به متفاوت، بهتر است که با مواد نرم

 تر بروید.سراغ مواد سخت

در صورت گرفتن آب گیاهان یا کاهو باید ابتدا آنها را چنان در یکدیگر فشار 

ری ترکیب دهید تا به صورت یک توپ فشرده در آیند، یا آنها را با مواد دیگ

 کنید، تا نتیجه بهتری بگیرید.

دهند. این مسئله به دلیل انوع گیاهان و کاهو آب بسیار کمی می نکته:

گیری است. های خاص این محصوالت و این دستگاه آبمیوهویژگی

شود که همواره آب انواع گیاهان و کاهو را با سایر بنابراین توصیه می

 ها و سبزیجات بگیرید.میوه

دهند، با یکدیگر برابر ها و سبزیجات میر آبی که انواع مختلف میوهمقدا

ها و سبزیجات یکسان گرفت هم توان از میوهنیست. حتی مقدار آبی که می

در همه شرایط با یکدیگر برابر نیست، برای مثال ممکن است که مقدار آبی 

دیگر برابر دهند با یککه دو سیب کامالً مشابه، از یک جنس و با یک وزن می

ها خود علم دقیقی نیست، نباشد. با توجه به این امر که دستور تهیه آبمیوه

استفاده از مقادیر دقیق مواد اولیه برای تهیه هر نوع آبمیوه، عاملی تعیین 

 ای موفق و قابل قبول نیست.کننده برای رسیدن به نتیجه

 شار دهید.برای گرفتن آب هر چه بیشتر، کوبه را به آرامی ف نکته:
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 راه حل مشکل

 .باشداطمینان حاصل نمایید که مجرای تغذیه خالی  شود.دستگاه روشن نمی

 .باشداطمینان حاصل نمایید که دستگاه به برق وصل 

 .باشداطمینان حاصل نمایید که قطع کننده مدار ایمنی بسته 

 .باشدگیری به درستی در جای خود قرار گرفته اطمینان حاصل نمایید که اهرم سرپوش آبمیوه

از استفاده به مدت طوالنی یا پر شدن بیش از حد دستگاه رخ در صورتی که این مشکل پس 

دقیقه  ۲۰دهد، ممکن است موتور دستگاه در حالت قفل حفاظت حرارتی باشد! حداقل به مدت 

توان با قرار دادن دستگاه در صبر کنید و سپس دوباره امتحان نمایید. این مدت انتظار را می

 محلی خنک کاهش داد.

غیر دستگاه به صورت 

 خورد.عادی تکان می

 یکی از موارد زیر ایجاد شود:توان به دلیل این تکان می

 گیری. محل و نحوه قرارگیری آن را چک نمایید.قرارگیری نادرست سبد آبمیوه

ویض مورد را بررسی و در صورت نیاز تع گیری. اینخراب شدگی قطعات ساختاری سبد آبمیوه

 نمایید.

 گیری. این مورد را بررسی و در صورت نیاز سبد را خالی نمایید.بمیوهجمع شدن تفاله در سبد آ

 مجرای تغذیه و تفاله پر.

آبمیوه از لوله خارج 

 شود.نمی

گیری. این مورد را بررسی و در صورت نیاز سبد را تمیز سبد آبمیوه مسدود بودن منافذ تیغه

 نمایید.

بررسی و در صورت نیاز کاسه و لوله را تمیز مسدود بودن ورودی مجرای لوله. این مورد را 

 نمایید.

ای که تفاله بسیاری دارد یا بیش از حد رسیده است. این مورد را بررسی و در استفاده از میوه

 گیری را تمیز نمایید.صورت نیاز کاسه و سبد آبمیوه

شدن حجم زیادی از  جمع

 تفاله در سبد
 گیری استفاده مایید.ورت متناوب هنگام کار با آبمیوههای نرم و سخت به صسعی کنید از میوه

تفاله بیش از حد مرطوب 

است و آب کمی گرفته 

 .شده است

گیری تر و با فشار کمتری در دستگاه آبمیوهها و سبزیجات را آهستهسعی کنید که قطعات میوه

 قرار دهید.

گیری به خوبی و با استفاده از یک برس نایلونی تمیز اطمینان حاصل نمایید که سبد آبمیوه

های داخلی آن را تمیز نمایید غهقرار داده و با استفاده از برس تیشده باشد. سبد را زیر شیر آب 

ای همراجعه شود(. سبد را مقابل نور بگیرید و مطمئن شوید که هیچ یک از سوراخ ۷)به تصویر 

گیری، آن را در محلولی های سبد آبمیوهآن بسته نباشد. در صورت بسته بودن منافذ میان تیغه

درصد آب لیمو یا سرکه قرار دهید تا مواد موجود در آنها نرم شوند. البته  ۱۲از آب داغ با 

 توانید به جای این کار سبد را در ماشین ظرفشویی بشویید.می

 ز حد رسیده.های بیش ااستفاده از میوه
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 دفع محصول

 دفع صحیح این محصول )تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی غیر قابل استفاده(

آوری های جداگانه جمع)در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای دارای سیستم

روز شده آن باید های جدیدتر و بهو ورژن EC/2002/96مطابق با دستورالعمل اروپایی 

 عمل شود(.

توان آنها این محصول با استفاده از قطعات و مواد دارای کیفیت باال ساخته شده است که می

 را دوباره بازیافت کرده و مورد استفاده قرار داد.

نگی دور های معمول خابنابراین، این محصول را پس از پایان عمر مفید آن همراه با زباله

آوری ابزار الکترونیکی و الکتریکی به منظور بازیافت تحویل نیاندازید. آن را به محل جمع

 دهید. این امر با استفاده از این نشان روی محصول و در دفترچه راهنما مشخص شده است.

آوری و بازیافت این نوع محصوالت ترین مرکز جمعلطفاً برای کسب اطالعات در زمینه نزدیک

 .های دولتی مربوطه در همسایگی خود تماس بگیریدا نمایندهب



 

 

 

  

 با واحد خدمات پس از فروش ماه تک یارتباط یراه ها

 Mahtackservice 
 
Mahtackbot@ www.mahtackservice.ir 

https://www.instagram.com/mahtackservice/
https://t.me/mahtackbot
http://mahtackservice.ir/

