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 SL 98گیری مدل آب مرکبات 

 (۲تصویر  – ۱قطعات اصلی )تصویر 

 (۱مدل خودکار )تصویر 

  آبمیوه ظرف رپوشد دستگیره ❻ پایه ❶

 رپوش ظرف آبمیوهد ❼ مجرای خروجی ❷

 مخروطی کوبه ❽ ظرف آبمیوه ❸

 موتور شافت ❾ یگیر آبمیوه صافی ❹

 (I – O) خاموش – روشن دکمه ❿ واشر محافظ ❺
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(۲مدل نیمه خودکار )تصویر    

 آب لیموگیر ❻ پایه ❶

 آبمیوه ظرف رپوشد ❼ مجرای خروجی ❷

 موتور شافت ❽ ظرف آبمیوه ❸

 (I – O) خاموش – روشن دکمه ❾ صافی ❹

  آب گریپ فروت و پرتغال گیر ❺
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 های ایمنیتوصیه

 های کلیدستورالعمل

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

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

ای ساخته شده است و بنابراین باید صرفاً توسط افراد بزرگسال و دارای صالحیت الزم مورد برای مقاصد حرفه. این دستگاه ۳

 استفاده قرار بگیرد.

 باشد.نظارت دقیق و کامل بزرگساالن هنگام حضور کودکان در نزدیکی این دستگاه الزامی می

تواند خطرآفرین فاده نکنید.هر استفاده دیگری از این دستگاه میاز این دستگاه برای کاری جز گرفتن آب مرکبات است هرگز. ۴

 باشد.

 .بیرون از خانه از آن استفاده نکنید در محیط. همواره در شرایط ایمن با این دستگاه کار کنید: با دست یا پاهای خیس و ۵

ترین شرایط ممکن برای را این کارتن از مناسب. کارتن بسته بندی آن را برای موارد استفاده احتمالی در آینده دور نیندازید، زی۶

                                                                                                        حمل و نقل این وسیله برخوردار است.

 نشانی آبی یا پودری استفادهآتش هایاستفاده نمایید.ازکپسول CO2نشانیهای آتشسوزی ازکپسول. در صورت بروز آتش۷

                 نکنید.

 این دستگاه را در آب قرار ندهید. هرگز. ۸

 . قطعات و اجزاء سازنده این دستگاه را از یکدیگر جدا نکرده و در جهت تعمیر قطعات داخلی آن اقدام نکنید.۹

کنید، آن را خاموش ه موتور و هنگامی که از آن استفاده نمی. همواره پیش از هر گونه اقدام جهت نگهداری یا تمیز کردن پای۱۰

 و دوشاخه را از پریز بکشید.

دوشاخه دستگاه را با کشیدن سیم از پریز جدا  هرگزبرای جابجا کردن مخلوط کن از سیم آن استفاده ننمایید.  هرگز. ۱۱

 نکنید و با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید.

 به مراکز مجاز ارائه خدمات برای تعویض آن مراجعه نمایید.م برق، در صورت آسیب دیدن سی ️⚠

آب بزار آشپزخانه، اشیاء فلزی یا هر وسیله تیز یا سخت دیگری را در ظرف ادقت کنید که هرگز هیچ یک از  :هشدار. ۱۲

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

 رپوش ظرف آبمیوه نگیرید یا بلند نکنید.د. هرگز هنگام نظافت یا درآوردن دستگاه از کارتن، آن را با دستگیره ۱۳

 گیر و صافی دستگاه قرار بگیرد.ماس مستقیم با آبمیوهن کار با دستگاه انگشتان شما در تکه حی داجازه ندهی. هرگز ۱۴

هایی ، زیرا چنین شکافنشده باشدصافی را بررسی نمایید تا شکافی در آنها ایجاد . به طور مرتب کوبه مخروطی، آبمیوه گیر و ۱۵

 ممکن است به محل تجمع میکروب و عامل آلودگی نوشیدنی شما تبدیل شود.

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

 و بالفاصله با مراکز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید.

 ها را همواره به خاطر داشته باشید!این دستورالعمل
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 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 استفاده شما دقیقًا برابر با ولتاژی باشد که در برچسب رده . اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ برق مورد۱

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

 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 

. اطمینان حاصل نمایید که دکمه روی دستگاه در حالت خاموش باشد و سپس آن را به پریز برقی که به وسیله سوئیچ یا فیوز ۳

 صل کنید. شود، وحرارتی مغناطیسی محافظت می

 استفاده نکنید. سیم های رابط با چند خروجیاز 

که در تماس با سطوح تیز و برنده یا داغ قرار بگیرد. از ریختن  اجازه ندهید. سیم برق را به صورت کامل بیرون کشیده و ۴

 ید که آویزان نباشد..سیم برق دستگاه را از روی سطحی که در آن واقع شده است کامالً جمع کنجلوگیری کنیدروغن روی آن 

 

 روش استفاده

 گیری مرکباتآماده سازی آب 

مراجعه کرده و تمامی قطعات « نظافت و نگهداری از دستگاه»گیری برای اولین بار، به بخش  مرکباتپیش از استفاده از آب  ️⚠

 دستگاه را تمیز نمایید. سپس مراحل زیر را برای آماده سازی دستگاه برای آبگیری برای هر بار استفاده طی نمایید.

اطمینان حاصل نمایید که هیچ شکافی در کوبه مخروطی، : هر بار که قصد دارید از این دستگاه استفاده کنید، ابتدا نکته ️⚠

 صافی یا آبمیوه گیر آن وجود نداشته باشد.

 ظرف آبمیوه را روی پایه قرار دهید. ❶

ای از دفعه پیش که از دستگاه استفاده کرده بودید روی صافی یا لوله آن باقی نمانده باشد. چک کنید که تفاله یا هسته ❷

 وی پایه قرار دهید.سپس ظرف آبمیوه را ر

 صافی را در ظرف آبمیوه و روی شافت موتور قرار دهید. –آبمیوه گیر  ❸

 مدل خودکار

آبمیوه گیر استیل ضد زنگ را در ظرف آبمیوه و روی شافت موتور قرار دهید. اطمینان حاصل نمایید که آبمیوه گیر دقیقاً  ❹

 در جای خود قرار گرفته باشد.

 محکم به دستگیره متصل باشند.اطمینان حاصل نمایید که کوبه مخروطی و سرپوش ظرف آبمیوه ❺

 واشر محافظ ظرف آبمیوه را در جای خود قرار دهید. ❻
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 مدل نیمه خودکار

سایز مناسب آبمیوه گیر پلی کربنات را انتخاب نمایید. از آبمیوه گیر بزرگ برای گرفتن آب گریپ فروت و پرتغال و از  ❹

شیرین استفاده کنید. آبمیوه گیر را دقیقاً در جای خود روی شافت لیمو آبمیوه گیر کوچک برای گرفتن آب لیمو ترش یا 

                                                                                                                                                      موتور قرار دهید.

 واشر محافظ را باالی ظرف آبمیوه در جای خود قرار دهید. ❺

 .گیری را به برق بزنید مرکباتآب  

 

 

 گرفتن آبمیوه

 های مورد استفاده به دمای محیط رسیده باشند.اطمینان حاصل نمایید که میوه

توانید سرعت کار خود را باال های مورد استفاده را از پیش به دو نیم کرده و آماده نمایید، زیرا در این صورت میتمامی میوه ❶

 ببرید.

 ظرف مناسبی را زیر لوله دستگاه قرار دهید که آب میوه در آن جمع شود. ❷

گیر شروع به  شود که آبمیوهخاموش را در حالت روشن قرار دهید. در مدل نیمه خودکار این کار باعث می –روشن  دکمه ❸

 چرخش نماید.

 های نصف شده را طبق دستورات زیر بگیرید:آب میوه ❹

خودکارمدل  خودکار نیمه مدل   

3شکل   
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 مدل خودکار

سرپوش ظرف آبمیوه را به حدی پایین بیاورید که کوبه مخروطی با میوه و میوه نصف شده را روی مرکز آبمیوه گیر قرار داده  -

 مماس شود.

با دست خود دستگیره سرپوش ظرف آبمیوه را به سمت پایین فشار دهید. با این کار موتور به صورت خودکار شروع به کار  -

 کند.می

ر را ادامه دهید که آب میوه کاماًل گرفته شود، سپس سرپوش را باال آورده و میوه را بردارید. این فرایند را در به حدی این کا -

 های باقیمانده تکرار نمایید.مورد همه میوه

 

 

 مدل نیمه خودکار

ترین حاصل کنید که دست شما فقط در تماس با میوه باشد و کوچک : حین قرار دادن میوه روی آبمیوه گیر اطمیناننکته

 تماسی میان دستان شما و سطح آبمیوه گیر ایجاد نشود.

داخل محافظ ترشح و وسط آبمیوه گیر قرار داده و با دست خود میوه را به سمت پایین و روی آبمیوه گیر را نصف شده میوه  -

 فشار دهید.

رپوش را باال آورده و میوه را بردارید. این فرایند را در ده دهید که آب میوه کاماًل گرفته شود، سپس به حدی این کار را ادام -

 های باقیمانده تکرار نمایید.مورد همه میوه

میزان آب گرفته شده و نسبت تفاله و آبمیوه به دست آمده در این دستگاه به متغیرهایی نظیر دماَ، تازگی و نوع  نکته مهم:

 های فنی دستگاه ندارد.های متفاوتی شوند که این امر ارتباطی به ویژگیتوانند باعث تولید خروجیدارد. این عوامل می میوه

 خاموش را در حالت خاموش قرار دهید. –روشن  دکمههای نصف شده را گرفتید، هنگامی که آب تمامی میوه ❺

 

4شکل   

خودکار نیمه مدل مدل خودکار  
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 نگهداری و نظافت

 نظافت جزئی

تری را نیز گیرید را به حداکثر رسانده و  عمر طوالنیای که با آن میتوانید کیفیت آبمیوهاشتن دستگاه میبا تمیز و سالم نگاه د

گیری را پس از هر بار استفاده بشویید تا از  مرکبات برای خود دستگاه تضمین بنمایید. به همین جهت، همواره دستگاه آب

 برای نظافت جزئی دستگاه:جلوگیری شود. مختلف آن های خشک شدن آبمیوه در قسمت

 گیری را از برق بکشید. مرکباتآب  ❶

ها را از روی کوبه مخروطی، واشر محافظ )مدل خودکار(، آبمیوه گیر، صافی و ظرف آبمیوه برداشته ها و هستهتمامی تفاله ❷

 و تمیز نمایید.

همواره با استفاده از یک برس نایلونی کنترل کنید که صافی در مورد مدل خودکار، به منظور گرفتن باالترین حجم آب ممکن، 

 مراجعه شود(. ۵به خوبی تمیز شده باشد. صافی را زیر شیر آب گرفته و با استفاده از برس داخل صافی را تمیز نمایید )به تصویر 

 پاک نمایید. ،همه قطعات دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز ❸

 

 نظافت کلی

 آب پرتغال گیری را از برق بکشید. ❶

 قطعات زیر را از پایه جدا نمایید: ❷

 (۶و تصویر  ۳مدل خودکار )تصویر 

آبمیوه گیر و ظرف صافی کوبه مخروطی و سرپوش ظرف آبمیوه را با چرخاندن و باز کردن کوبه بردارید. سپس واشر محافظ،  -

 آبمیوه را نیز بردارید.

                                                                                                                                          (۳مدل نیمه خودکار )تصویر 

 رپوش ظرف آبمیوه، آبمیوه گیر، صافی و ظرف آبمیوه را بردارید.د -

 های باقیمانده روی قطعات جدا شده را برداشته و تمیز نمایید.و هسته تفاله ❸

5شکل   
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 های ظرفشویی صنعتی یا با استفاده از آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید.توانید در ماشینتمامی قطعات جدا شده را می ❹

های مالیم و غیر ساینده دستمال نرم و تمیز و شوینده پایه، شافت موتور و سرپوش ظرف آبمیوه )مدل نیمه خودکار( را با ❺

 تمیز کنید.

 در نهایت با استفاده از یک دستمال خشک آنها را پاک نمایید.

 هرگز پایه را زیر شیر آب نشویید و آن را در آب قرار ندهید. ️⚠

 گیری را به ترتیب معکوس در جای خود قرار دهید. مرکباتقطعات آب  ❻

 های ساینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده ننمایید.یا اسفنجاز محصوالت  ️⚠

 .هرگز از محصوالت شوینده با پایه کلرین یا محصوالت سفید کننده برای نظافت این دستگاه استفاده ننمایید ️⚠

 

 

 

 

 

 

 

6شکل   
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 اشکال یابی

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

 دستگاه، بالفاصله آن را از برق بکشید.

 کز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید.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 هر گونه آسیبی که در نتیجه تعمیراتی به وجود آمده باشدکه به درستی صورت نگرفتهما هیچ مسئولیتی در برابر 

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

 

 راه حل مشکل

 .باشداطمینان حاصل نمایید که دستگاه به برق وصل   شود.روشن نمی دستگاه

  باشداطمینان حاصل نمایید که قطع کننده مدار ایمنی بسته. 

  در حالت روشن قرار داشته باشد. دستگاهروی  دکمهاطمینان حاصل نمایید که 

  پس از یا در صورتی که این مشکل پس از استفاده به مدت طوالنی از دستگاه

دستگاه رخ دهد، ممکن است موتور قرار دادن مقدار زیادی مواد غذایی در آن 

دقیقه صبر کنید و  ۲۰باشد. حداقل به مدت  در حالت قفل حفاظت حرارتی

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

 محلی خنک کاهش داد.

آبمیوه از لوله متصل به ظرف 

 شود.آبمیوه خارج نمی

  باقیمانده از  وجود هسته یا تفاله صافی یا لوله در اثراطمینان حاصل نمایید که

 قبل مسدود نشده باشند.

ها فشار حین کار با دستگاه به اندازه کافی به میوهاطمینان حاصل نمایید که   گیرد.ها را نمیدستگاه آب میوه

 .دهیدمی

  گیر کاماًل روی شافت موتور قرار داشته باشد و آبمیوهاطمینان حاصل نمایید که

 .آن به شافت متنقل شودفشار وارد بر 

آبمیوه گرفته شده تلخ شده 

است و طعم پوست میوه در آن 

 قابل تشخیص است.

  ها را تحت فشار حین کار با دستگاه بیش از حد میوهاطمینان حاصل نمایید که

 .دهیدقرار نمی
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 دفع محصول

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

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

 های جدیدتر و به روز شده آن باید عمل شود(.و ورژن EC/2002/96اروپایی 

ان آنها را دوباره بازیافت تواین محصول با استفاده از قطعات و مواد دارای کیفیت باال ساخته شده است که می

 کرده و مورد استفاده قرار داد.

های معمول خانگی دور نیاندازید. آن را به محل بنابراین، این محصول را پس از پایان عمر مفید آن همراه با زباله

ان روی آوری ابزار الکترونیکی و الکتریکی به منظور بازیافت تحویل دهید. این امر با استفاده از این نشجمع

 محصول و در دفترچه راهنما مشخص شده است.

های آوری و بازیافت این نوع محصوالت با نمایندهترین مرکز جمعلطفاً برای کسب اطالعات در زمینه نزدیک

 دولتی مربوطه در همسایگی خود تماس بگیرید.

 

 



 

 

 

 راه های ارتباطی با واحد خدمات پس از فروش ماه تک:

021-62886 ☎️ 

 

WWW.MAHTACKSERVICE.IR @mahtackbot 

http://mahtackservice.ir/fa/
https://t.me/mahtackbot

