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 توصیه های ایمنی برویل 

  برویل آب مرکبات گیریآشنایی با  

  برویل آب مرکبات گیرینصب اجزای 

  آب مرکبات گیریطرز کار دستگاه 

  آب مرکبات گیریجدا کردن اجزای 

  تمیز کردنمراقبت و 

 نکاتی در مورد آبمیوه ها 

 راهنمای رفع مشکالت 

 

 

 



  اشد.بتگاه می مرکبات گیری شما از طراحی بدنه شیک و مستحکم آن گرفته تا عملکرد  بی همتا ، ساده و بی خطر که همگی نشانه ای منحصر به فرد این دس دستگاه آب

 شما کمک کند  فترچه بهدکه هر صفحه این  هدف ما از گردآوری این دفترچه ، اشاره به نکات ضروری بوده تا شما بتوانید به راحتی از این دستگاه استفاده کنید. امیدواریم

 که از دنیای جدید آبمیوه های تازه لذت ببرید.

 توصیه های مهم ایمنی برویل

 .در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصوالتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم   

 به عالوه ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله  برقی احتیاط کنید واز این موارد احتیاطی پیروی کنید. 

 .قبل از استفاده سیم برق را کامل باز کنید 

 ا کنید. هر چیزی که برای بسته بندی یا هر برچسب تبلیغاتی که به دستگاه شما وصل هست را قبل ازاولین استفاده از دستگاه جد 

 .دستگاه آب مرکبات گیری  برویل در حال استفاده  لبه نیمکت یا صندلی قرار ندهید 

  .مطمئن شوید که سطحی که دستگاه روی آن هست مسطح ، تمیز و خشک است 

 د قرار همیشه قبل از روشن کردن آب مرکبات گیری و وصل کردن برق آن، اطمینان حاصل نمائید که اجزای دستگاه درست در جای خو

 گرفته است  در غیر اینصورت دستگاه کار نمیکند. 

  زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید یا میخواهید آن را تمیز کنید ، دستگاه را با دکمهOFF/ON  .خاموش کنید. سپس سیم را از برق بکشید 



 .مواظب باشید که سیم از لبه میز یا پیشخوان آویزان نباشد یا گره نخورده باشد  

  .دستگاه را را نزدیک گاز و سطوح داغ یا جایی که با حرارت در تماس باشد قرار ندهید 

  را در حالت روشن رها نکنیددستگاه 

 .موقع استفاده از دستگاه مراقب دست و انگشتان خود باشید تا با سطح متحرک یا چرخان دستگاه در تماس نباشد 

  .این دستگاه برای استفاده بچه ها یا افراد ناتوان بدون مراقبت  مناسب نمیباشد 

 دور از دسترسی کودکان نگهداری شود 

  .سیم برق یا موتور دستگاه را در آب یا هر مایع دیگر فرو نکنید 

 ه نکنید. این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از آن نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاد 

  30که بیشتر از با جریان برق قابل کنترل نصب کلید ایمنی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد میشود.  توصیه میشود یک کلید ایمنیmA   نباشد وصل کنید. برای این کار با یک برق کار

 حرفه ای صحبت کنید . 

 .هر گونه نگهداری  به جز تمیز کردن دستگاه باید در نمایندگی های برویل انجام شود 

  .تمام موارد نگهداری و تمیز کردن را دقیقا مثل دستورالعمل ها رعایت کنید 

 ردانید.ر سیم برق، پریز یا دستگاه صدمه دیده است از آن استفاده نکنید. کل دستگاه را به نزدیکترین نمایندگی برویل برای تعمیر یا تعویض برگمنظم دستگاه را چک کنید. اگ پیشنهاد میشود که به صورت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگیره نرم و محکم

 قسمت گنبدی شکل

 ظرفشویی()محافظ در برابر ماشین 

 
 قسمت مخروطی ضد زنگ و استیل

 (حداکثر عصاره میوه را از ان استخراج میکند) 

 مخزن آبمیوه  

 
 دهانه آبمیوه

 سوییچ برق دو مرحله ای

 

 دستگیره مخصوص فشار دادن

 

 درپوش غبار گیر

 (برای اینکه دستگاه را بدون هیچ مشکلی بتوانید جمع کنید)

 دو فیلتر ضد زنگ استیل  

در حالی که پالپ ها و هسته ها را کامال جدا میکند این امکان را )

 تا آبمیوه شما کمی پالپ داشته باشد( میدهد

 موتورقدرتمند 

 
 ON/OFF دکمه

 محل ذخیره سیم

 (سیم در زیر دستگاه پیچیده میشود و زیر موتور قرار میگیرد) 

 



 نصب اجزای آب مرکبات گیری

 

 دسته آبمیوه گیری را به باال و عقب فشار دهید تا اینکه کامال باز شود.  .1مرحله 

مطمئن  را روی قسمت محور میله در باالی موتور قرار دهید. و دستگاهمخزن  .2مرحه 

 شوید که لوله دستگاه روی شیار مدور در جلوی موتور درست جا افتاده باشد. 

فیلتر انتخابی را روی دستگاه طوری قرار داده که پیکان فیلتر و مخزن روی  .3مرحله 

 .هم تراز گردد

را روی محورمیله قرار دهید وبه آرامی  به سمت  دستگاهقسمت مخروطی  .4مرحله 

 پایین فشار دهید تا قسمت مخروطی در جای خود قرار بگیرد. 

جای خود قفل شود. توجه کنید  شار دهید تا درفاال و عقب بقسمت گنبدی را در سطح زیرین دستگیره در سوراخی که زیر دستگیره قرار داده شده تراز کنید. دستگیره را نگه دارید و قسمت گنبدی را به  .5مرحله 

 که قسمت گنبدی قفل شده باشد در غیر این صورت دستگاه کار نمیکند. 

 جایی قرار دارد که آبمیوه ریخته میشود. نکردن دستگاه دقیقاً ن شوید که قسمت لوله مخصوص چکه مئمط. 6مرحله 

 در زیر دهانه آبمیوه گیری قرار دهید. لیوان یا پارچ مناسب یک . 7مرحله 

 3مرحله  2مرحله  1مرحله 

 7و  6مرحله  5مرحله  4مرحله 



 آب مرکبات گیریطرز کار 

 

دستگاه به راحتی در جای خود قرار گرفته اند. قبل از شروع به کار ن شوید که همه اجزا مطمئ .1مرحله 

 لیوان یا پارچ را سر جای خود قرار دهید. 

 رکبات را از طرف حلقه مانند آن نصف کنید نه از باال به پایین تا بتوانید کل آب آن را بگیرید. م .2مرحله 

 روشن کنید.  OFF/ONولت وصل کنید و بعد دستگاه را با دکمه  230/240سیم برق را به پریز  .3مرحله 

مرکبات را روی قسمت مخروطی قرار دهید و به سمت پایین فشار دهید تا محکم روی قسمت  .4مرحله 

 میخ دار قرار بگیرد. 

دستگیره نرم و محکم را بگیرید و به آرامی به سمت پایین فشار دهید تا وقتی که با میوه  .5مرحله 

سمت مخروطی شروع به تماس پیدا کند. موتور دستگاه به صورت اتوماتیک شروع به کار میکند و ق

 گرفته میشود و از لوله به لیوان میریزد. پالپ ها و هسته ها هم در فیلتر استیل ضدزنگ باقی میماند.  چرخیدن میکند. آب میوه کامالً

 ه صورت خود کار متوقف شود دسته آن را به سمت باال و عقب فشار دهید. خیلی سریع کار میکند. به صورتی که هر نصف میوه در چند ثانیه آب گرفته میشود. برای اینکه موتور ب این دستگاه .6مرحله 

بعضی میوه ها مثل لیمو یا نارنگی یک قسمت بر آمده دارند که بهتر است بریده  نکته:

 شوند تا با قسمت گنبدی در تماس نباشند. 

 

 3مرحله  2مرحله  1مرحله 

 6مرحله  5مرحله  4مرحله 



 تکرار کنید.  7تا  3میوه هایی را که به قسمت مخروطی چسبیده اند را جدا کنید. اگر الزم بود پالپ ها و هسته ها را خالی کنید و دوباره کار را از مرحله  .7مرحله 

 را میگیرد و ممکن است به دستگاه صدمه بزند. درست کار کردن دستگاه  اندازه پر شود. چون جلویفیلتر بیش از اجازه ندهید 

از تمیز کردن دوباره در جای بهتر است فیلتر را زمانی که پر از پالپ و هسته است فورا خالی کنید. دستگاه را خاموش کنید و قسمت مخروطی و فیلتر را بردارید و بعد  توجه:

 خود بگذارید. 

 جدا کردن اجزای دستگاه

 خاموش کنید و از برق بکشید.  OFFدستگاه را با فشار دادن دکمه  .1مرحله 

 دستگیره را به سمت باال و عقب فشار دهید تا وقتی که کامال باز شود. قسمت مخصوص چکه نکردن آبمیوه را به سمت باال فشار دهید. . 2مرحله 

 قسمت گنبدی را در بیاورید. دستگیره می باشد روی که   eject ن بیاورید و با فشار دادن دکمهدستگیره را پایی. 3مرحله 

 شو آسان در سینک بگذارید. را همراه با فیلتر آن از روی بدنه موتور به صورتی جدا کنید که قسمت مخروطی و گنبدی در جای خود باشند. سپس این دو قسمت را برای شستستگاه دمخزن . 4مرحله 

  

 4مرحله 

 7مرحله 

 3مرحله  2مرحله  1مرحله 



 مراقبت و تمیز کردن

 

 همیشه قبل از تمیز کردن ، نصب اجزا دستگاه و جدا کردن آن ها از هم ، مراقب باشید که دستگاه را از برق کشیده اید. . 

 نحوه تمیز کردن سطوحی که با میوه و آب آنها در تماس هستند:

 زا خشک شوند. نید تا همه اجکباره صبر سریعاً بعد از هر بار استفاده قسمت های جداشدنی را با آب گرم آب بکشید تا پالپ های خیس از آن جداشوند. قبل از نصب دوبرای تمیز کردن آسان:  .1

رم و مرطوب قسمت های جداشدنی را با آب گرم و صابون بشویید و یا در طبقه باالیی ماشین ظرف شویی قرار دهید. بدنه موتور و دسته آن را با پارچه ن بعد از باز کردن اجزا دستگاهبرای تمیز کردن کامل: . 2

 تمیز کنید. همه اجزا آن قبل از اینکه در جای خود قرار بگیرند باید خشک شوند. 

  قرار دهید  و از گذاشتن هرچیزی روی دستگاه خودداری نمائیددستگاه را در حالت عمودی در جایی خشک و خنک. 

  .هرگز بدنه موتور را در آب فرو نکنید 

  .از ساینده های زبر استفاده نکنید 

ت. اگر لکه ای روی دستگاه ایجاد شد همان قسمت را با همه قسمت ها را بالفاصله بعد از استفاده آب بکشید و بشویید. پالپ های سفت شده سخت برطرف میشوند و لکه هایی بر جای خواهند گذاشنکته: 

 مایع ظرف شویی رقیق شده، بشویید و کامال خشک کنید.

: فیلتر استیل ضدزنگ را در مواد شوینده فرو نکنید.توجه  



 نکاتی در مورد آبمیوه ها

 . با اینکه آبمیوه ها معموال عطر و مزه و ترکیب خیلی خوبی دارند ، خواصی که برای سالمتی ما دارند طعم لذت بخشی را به آن اضافه میکند

جذب جریان خون  مین و مواد معدنی است. آبمیوه ها سریعاًمواد مغذی میوه ها و سبزیجات در آب آن ها یافت میشود. مایعات مهمترین نقش را در سالمت تغذیه دارند. آب میوه تازه بهترین منبع ویتا 95%

 میشوند. بنابرین سریع ترین راه برای بدن هستند تا مواد مقوی را هضم کند. 

 ار دست نرود. و توانایی مقابله با آنفالنزا و سرماخوردگی معروف هستند. آبمیوه های تازه باید سریعا بعد از درست شدن مصرف شوند تا ویتامین آن ها  cات برای جذب سریع ویتامین ب مرکبآ

 خرید و ذخیره سازی میوه و سبزیجات

 میوه هایی با پوست محکم ، یکدست و بدون لک انتخاب کنید.    -  ه برای آب گیری استفاده کنید. همیشه از میوه تاز -

 مرکباتی که در دمای اتاق نگه داری میشوند آب بیشتری دارند.  - بقیه مرکبات مثل نارنگی و پاملو آب بسیار کمی دارند.  -

 برای آبمیوه گیری آسان از لیمو و گریپ فروت های سایز متوسط استفاده کنید.    -

 

 



 

 

 

 راه حل مشکالت احتمالی

 دستگاه کار نمیکند

 نیامدهدستگیره کامل پایین . 2  دستگاه روشن نیست.1
 قسمت مخروطی یا گنبدی درست جا نیافتاده است. 3
 که فیلتر پالپ درست تراز شده استن شوید . مطمئ4

 


