راهنمای استفاده از آبمیوه گیری برویل BJE430

توصیه های ایمنی برای اولین استفاده از دستگاه
در برویل ما به ایمنی اهمیت میدهیم .ما محصوالتی را طراحی و تولید میکنیم که برای شما مشتری گرامی ایمنی
الزم را داشته باشد .به عالوه از شما می خواهیم که هنگام کار با وسایل الکتریکی احتیاط الزم را منظور کنید و
موارد ذیل را به یاد داشته باشید .
دستوارت را قبل از استفاده به صورت کامل خوانده و دفترچه را نزد خود نگه دارید.

 قبل از استفاده مواد بسته بندی و برچسب ها را باز کرده و دور بریزید.


کاور محافظتی سیم کابل را باز کرده و آن را دور بریزید.

 دستگاه برای استفاده خانگی می باشد و برای داخل وسایل درحال حرکت ،خارج از محیط خانه و استفاده
های دیگر مناسب نمی باشد .استفاده نادرست خطرآفرین است.


اطمینان حاصل کنید که دستگاه پیش از استفاده به درستی نصب شده باشد .

 اطمینان حاصل کنید که سبد فیلتر آبمیوه گیری  ،تیغه و کاور باالیی پیش از آن که دستگاه را روشن
کنید در جای خود نصب شده است  .گیره را تا زمانی که دستگاه روشن است باز نکنید  .پس از هر بار
مصرف از دستگاه آن را خاموش کنید و قبل از جداسازی قطعات موتور از حرکت ایستاده باشد .
 کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند .دستگاه و سیم کابل آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
 از استفاده دستگاه بر روی سینک خودداری کنید .
 قبل از آنکه میوه ،سبزی یا مواد غذایی را داخل دستگاه قرار دهید ،دستگاه را کامال بررسی کرده که،
سنگ ریزه ،گرد و خاک یا مواد بسته بندی داخل آن نباشد .
 قبل از آنکه مواد غذایی را داخل دستگاه قرار دهید اجازه بدهید موتور به سرعت مناسب خود برسد .

 هرگز زمانی که مواد غذایی داخل دستگاه است آن را به برق نزنید .
 برای جلوگیری از آسیب ،هرگز دست یا انگشتان خود را تا زمانی که دستگاه مشغول کار است وارد آن
نکنید .
 از تماس با تیغه در حال چرخش خودداری کنید .
 هرگز از دستگاه بدون قرار دادن ظرف پالپ استفاده نکنید .
 برای فرو بردن مواد داخل دستگاه تنها از پوشر یا قطعات میوه و سبزی های دیگر استفاده کنید اگر این
روش کارساز نبود ،دستگاه را خاموش کرده و محل گرفتگی را باز کنید .
 پس از استفاده از دستگاه دوشاخه را از پریز برق بکشید .
 هنگام جابجایی تیغه احتیاط کنید زیرا دارای لبه های بسیار تیزاست و عدم احتیاط موجب آسیب می
شود .
 از قرار دادن دستگاه و استفاده از آن در لب میز خودداری کنید .سطح زیر دستگاه باید مسطح ،تمیز و
خشک باشد .توجه کنید که ارتعاشات دستگاه حین کار میتواند باعث تکان خوردن و حرکت آن شود.
 از دستگاه در نزدیکی گاز گرم یا مشعل الکتریکی و یا سطوحی که ممکن است گرم باشند ،استفاده نکنید.
 از آویزان ماندن سیم از لبه میز جلوگیری کنید.
 برای جلوگیری از شوک الکتریکی ،از فرو کردن سیم برق ،دو شاخه یا موتور دستگاه در آب پرهیز کنید.
 سبد فیلتر را پس از هر بار مصرف تمییز کنید و از سرریز و نشت مواد جلوگیری کنید .
 توصیه می شود بطور منظم سیم برق و لوازم برقی را بررسی کنید .
 در صورتی که سیم ها یا جایگاه موتور تحت فشار باشد بیش از ده ثانیه بطور مداوم از دستگاه استفاده
نکنید .
 برای جلوگیری از روشن شدن خودکار دستگاه از اتصال ابزارهای سوئیچینگ خارجی مثل تایمر به
دستگاه خودداری کنید.
 در صورت آسیب دیدن سیم یا دوشاخه ،یا بعد از عملکرد نا صحیح دستگاه ،یا در صورت افتادن دستگاه،
از مصرف دستگاه خودداری کنید و بالفاصله با مرکز تعمیرات برویل تماس بگیرید.

 . Aپوشر غذا ( قابل شست و شو در طبقه باالی ماشین ظرفشویی )
 . Bبازوی قفل ایمنی
 . Cکاور آبمیوه گیری ( در ماشین ظرفشویی شسته نشود )
 . Dتیغه استیل ضد زنگ ( قابل شست و شو در طبقه باالی ماشین ظرفشویی )
 . Eظرف تفاله ( قابل شست وشو در طبقه باالی ماشین ظرفشویی )
 . Fصفحه خاموش و کنترل در دو سرعت
 . Gمخزن سیم ( سیم به دور گیره زیر پایه جمع می شود )
 . Hکاسه فیلتر ( قابل شست وشو در طبقه باالی ماشین ظرفشویی )

 . Iپارچ آبمیوه دو لیتری با درپوش
 . Jنشانگر اضافه بار الکتریکی
 . Kدهانه خروجی ( نازل ) آبمیوه ( قابل شست و شو در طبقه باالی ماشین ظرفشویی )

نصب دستگاه
پیش از اولین استفاده :
پیش از اولین استفاده از دستگاه آبمیوه گیری کاور بسته بندی و هر گونه چسب و بر چسبی را باز کنید .
مطمئن شوید که دوشاخه به پریز برق متصل نباشد .
تیغه ،کاسه ی فیلتر ،کاور آبمیوه گیری ،پوشر ،مخزن تفاله ،پارچ آبمیوه و درپوش را در آب گرم و صابون شست
و شو دهید و با یک پارچه نرم کامال خشک کنید .
 . 1پایه موتور را بر روی یک سطح صاف و خشک همچون کانتر آشپزخانه قرار دهید .مطمئن شوید که صفحه
کلید بر روی  OFFباشد و دو شاخه به پریز متصل نباشد .
 . 2تیغه را باالی پایه موتور نصب کنید .

 . 3فلش های موجود در پایه سبد فیلتر استیل ضد زنگ را روی فلش های لبه ی موتور چفت کنید و به
سمت پایین فشار دهید تا جا بیافتد .

 .4کاور آیمیوه گیری را باالی تیغه ،پایین تر از مخزن ورودی مواد و باالی سبد فیلتر استیل قرار دهید .

 . 5بازوی قفل ایمنی را باال آورده و روی دو شیاری که طرفین کاور آیمیوه گیری وجود دارد  ،قرار دهید.

 . 6بازوی قفل ایمنی اکنون باید در حالت عمودی در باالی کاور قفل شود .

 . 7پوشر را به سمت پایین نازل غذا قرار دهید و در شیار پوشر با برجستگی کوچک باالی لوله خوراک چفت
کنید .

 . 8مخزن تفاله را با کمی کج کردن و بلند کردن پایه موتور در جای خود  ،زیر کاور آبمیوه گیری قرار دهید .
 . 9پارچ آبمیوه را زیر نازل آبمیوه قرار داده و درب آن را جهت جلوگیری از پاشیدن مواد به بیرون روی پارچ
بگذارید .
آبمیوه می تواند طبق دستورالعمل زیر تا بیش از سه روز داخل پارچ محفوظ بماند :

 . 1درب را روی پارچ قرار داده و  180درجه بچرخانید .
 . 2درب را به سمت پایین محکم فشار دهید .
 . 3پارچ را دریخچال نگهداری کنید .

نکته :
زمان نگهداری آبمیوه در یخچال بستگی به نوع میوه آبگیری شده و تازگی آن دارد .آبمیوه در یخچال باید در
دمای  32تا  39درجه فارنهایت نگهداری شود .

دستورالعمل
 . 1میوه و سبزیجات مورد نظر خود را بشویید .میوه و سبزیجاتی مانند سیب ،هویج و خیار نیازی به خرد شدن
ندارند .مطمئن شوید که میوه هایی همچون چغندر ،هویج و  ...خوب شسته شوند و گل نداشته باشند و حتما
پیش از آنکه وارد دستگاه شوند ساق و برگ اضافی آن ها را بگیرید .
 . 2دو شاخه را به پریز برق  120وات بزنید .از روی صفحه کلید دستگاه سرعت مناسب برای آب گرفتن میوه
مورد نظر خود را انتخاب کنید .شما می توانید در دو سرعت باال  HIGHیا پایین  LOWدستگاه را تنظیم کنید.
برای اطالعات بیشتر جدول راهنمای سرعت مناسب برای هر یک از سبزیجات یا میوه جات را مطالعه فرمایید .
 . 3پس از روشن شدن موتور ،مواد را داخل لوله خوراک ریخته و با پوشر به سمت پایین هل دهید .برای گرفتن
حداکثر آب از میوه جات پوشر را به آرامی فشار دهید.
 . 4زمان آب گیری سبزیجات و میوه  ،آب به داخل پارچ ریخته می شود و تفاله آن بصورت جدا گانه در مخزن
تفاله جمع می شود .
جهت خالی کردن مخزن تفاله ،آبمیوه گیری را در حالت خاموش  OFFقرار داده و ظرف را از روی دستگاه جدا
کنید .پس از خالی کردن ظرف آن را دوباره سر جای خود قرار دهید .اجازه ندهید مخزن تفاله بیش از اندازه پر
شود زیرا بر عملکرد مناسب دستگاه تاثیر می گذارد .
آبمیوه گیری دارای یک برنامه ایمنی است که دستگاه را در برابر گرمای زیاد یا اضافی بار محافظت

می کند.

در صورتیکه دستگاه بیش از اندازه گرم شود ،دستگاه به صورت خودکارخاموش می شود  ،در این حالت دوشاخه
را از پریز بکشید و برای  15دقیقه اجازه دهید دستگاه خنک شود .سپس آن را دوباره به برق متصل کنید و به
ادامه کار خود بپردازید .

هشدار

• هنگام جابجایی تیغه احتیاط کنید چون لبه های بسیار تیز دارد و عدم احتیاط موجب آسیب می شود .
• هیچ گاه انگشتان یا دست خود را وارد لوله خوراک نکنید و همیشه از پوشر استفاده کنید .

جدول راهنمای تنظیم سرعت آبگیری میوه و سبزیجات
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سیب
زرد آلو ( بدون هسته )
چغندر
بلوبری
کلم بروکلی
کلم
هویج
گل کلم
کرفس
خیار ( پوست کنده )
خیار ( پوست نرم )
رازیانه
انگور ( بدون هسته )
کیوی ( پوست کنده )
کلم پیج
انبه ( پوست کنده  ،بدون هسته )
طالبی( پوست کنده )
شلیل ( بدون هسته )
پرتقال ( پوست کنده )
هلو ( بدون هسته )
گالبی ( بدون ساقه )
آناناس ( پوست کنده )
آلو
تمشک
گوجه فرنگی
هندوانه ( پوست کنده )

مراقبت و تمییز کاری
اطمینان حاصل کنید که آبمیوه گیری خاموش باشد ،سپس دو شاخه را از پریز برق بکشید.
تمییز کاری
تمام قطعات دستگاه به جز پایه موتور را در آب گرم و صابون بشوئید و با یک پارچه نرم خشک کنید  .این کار به
منظور جلوگیری از چسبیدن و خشک شدن مواد غذایی در ال به الی تیغه ها و منافذ سبد فیلتر است .
مخزن تفاله  :تفاله میوه و سبزیجات را در یک کیسه ی بازیافتی تخلیه کنید و سپس ظرف را بشوئید .
پایه موتور :با استفاده از یک دستمال نرم و مرطوب پایه موتور را تمییز کنید و هر گزپایه و سیم برق را در آب
فرو نبرید .برای پاک کردن دستگاه هرگز از پارچه های زیر و ساینده استفاده نکنید .
تیغه  :همیشه پس از هر بار استفاده تیغه را به مدت  10دقیقه داخل آب گرم و صابون بگذارید و به خوبی بشویید
 ،زیرا مواد چسبیده و خشک شده بر روی سبد عملکرد دستگاه را با مشکل مواجه می کند .تیغه در طبقه باالی
ماشین ظرفشویی قابلیت شست و شو دارد .در صورت لزوم تیغه را زیر آب شیر به وسیله یک فرچه به صورت
دورانی تمییز کنید تا تفاله های جامانده در منافذ آن کامال خارج شود .پس از خشک شدن ،تیغه را در مقابل نور
قرار دهید و اگر همچنان منافذش مسدود بود آن را در مخلوط آب گرم و یک قاشق آبلیمو قرار دهید و با فرچه و
آب تمییز کنید .تیغه را در مواد سفید کننده و شیمیایی نخیسانید  .در مواقع جابجایی تیغه احتیاط کنید ،هرگونه
بی توجهی منجر به آسیب می شود .
لکه زدایی از دستگاه  :میوه ها و سبزیجات رنگی ممکن است ایجاد لکه کند .برای جلوگیری از لک شدن،
قطعات دستگاه را بالفاصله پس از استفاده بشویید .در صورت لک شدن قطعات پالستیکی آن ها را با مخلوط آب
و آبلیمو یا مواد سفید کننده غیر ساینده بشویید.

عیب یابی

عدم کار آبمیوه گیری در حالت : ON
• بازوی قفل ایمنی ممکن است کامال در حالت عمودی قرار نگرفته باشد .باالی کاور را چک کنید و مطمئن شوید
قفل ایمنی بین دو گیره ی کناری چفت شده باشد .
• اضافه بار دستگاه ممکن است عملکرد آن را پایین بیاورد .

گرم شدن بیش از حد دستگاه ناشی از اضافه بار یا کار مداوم :
• آبمیوه گیری مجهز به محافظ خودکار در برابر گرم شدن بیش از حد جهت جلوگیری از آسیب به موتور است.
در صورت اضافه بار و یا کار مداوم دستگاه خاموش می شود  .بر روی صفحه کلید ،آن را در حالت  OFFقرار داده
و دو شاخه را از پریز بکشید و اجازه دهید دستگاه به مدت  30دقیقه خنک شود و سپس آن را روشن کرده و به
کار خود ادامه دهید.
• با وجود سیستم محافظت در زمان اضافه بار اکتریکی ،جهت جلوگیری از حرارت زیاد و طول عمر موتور ،پیشنهاد
می دهیم که مواد غذایی را در تکه های کوچک تر و کمتر در داخل آبمیوه گیری قرار دهید و به آرامی با پوشر
آن ها را داخل لوله خوراک هل دهید.

تفاله اضافی که تا تیغه باال آمده است :
• آبمیوه گیری را متوقف کرده و مخزن تفاله را باز کرده و تخلیه کنید و دوباره در جای خود قرار دهید.

تفاله بسیار مرطوب موجب کاهش آب میوه استخراج شده می شود :
• فیلتر پاک ،باعث گرفتن آب میوه بیشتر و پالپ خشک تر می شود  .پس از هر بار مصرف فیلتر را به خوبی پاک
کنید .تیغه و منافذش را با فرچه تمییز کنید اگر همچنان منافذش مسدود بود آن را با مخلوط آب گرم و یک
قاشق آبلیمو قرار دهید و با فرچه و آب تمییز کنید .

نشت آبمیوه از لبه دستگاه یا کاور آبمیوه گیری :
• دستگاه را بر روی سرعت کم تنظیم کنید و در زمان استفاده از پوشر آن را به آرامی به سمت پایین فشار دهید
.
پاشیدن آب خارج از دهانه :
• در صورت بیرون زدن آب از دهانه سعی کنید سرعت دستگاه را کمتر کنید و پوشر را به آرامی به سمت پایین
فشار دهید.

زمانی که بنظر می رسد موتور کند حرکت می کند و  ( LEDنشانه گر ) اضافه بار الکتریکی چشمک
می زند :
• تفاله مرطوب می تواند تا زیر کاور آبمیوه گیری باال بیاید در این صورت قطعات را جدا کنید و هر یک را جداگانه
طبق دستور العمل تمییز کرده و دوباره در جای خود قرار دهید .در استفاده ی مجدد ،سرعت پایین را انتخاب
کرده و در زمان استفاده از پوشر آن را به آرامی به سمت پایین لوله خوراک فشار دهید.
• در صورتیکه آبمیوه گیری بیش از اندازه استاندارد پر باشد و یا قطعات میوه و سبزیجات زیاد باشد دستگاه به
طور خودکارمتوقف می شود  .برای استفاده مجدد دستگاه را در حالت  OFFقرار داده و دوباره به حالت ON
برگردید و سعی کنید از قطعات کوچک تر میوه و سبزیجات و سرعت پایین استفاده کنید.

• اجازه دهید موتور به سرعت مناسب برسد ،سپس مواد را داخل آبمیوه گیری بریزید در غیر اینصورت عملکرد
دستگاه با مشکل مواجه می شود .
• جهت عملکرد بهتر آبمیوه گیری و تنظیم سرعت مناسب با نوع میوه یا سبزی انتخاب شده به جدول راهنمای
تنظیم سرعت مراجعه کنید .

چشمک زدن چراغ  ( LEDنشانه گر ) اضافه بار الکتریکی در طول استفاده از دستگاه :
• چشمک زدن چراغ محافظ اضافه بار نشان دهنده این است که از سرغت موتور کاسته می شود و عملکرد
نامناسبی دارد .ممکن است به دلیل تفاله زیاد یا فشار سنگین پوشر این اتفاق رخ دهد .جهت جلوگیری از آن می
توانید پوشر را به آرامی به سمت پایین فشار دهید و یا ظرف پالپ را بطور مرتب تخلیه و تمییز کنید .

چراغ  ( LEDنشانه گر ) اضافه بار الکتریکی روشن باشد :
• در صورت روشن شدن  LEDنشانه گر محافظ اضافه بار ،دستگاه را متوقف کنید .دوشاخه را از پریز بکشید و
اجازه دهید دستگاه به مدت  10الی  15خنک شود و پس از آن به پریز وصل کنید و به فعالیت خود ادامه دهید
.

*در صورت داشتن هر گونه سوال با پشتیبانی شرکت برویل تماس بگیرید .

اطالعاتی در مورد آبمیوه
میوه و سبزیجات تازه منبع غنی ویتامین ها و مواد معدنی است .زمانی که شما خودتان آب میوه را می گیرید می
توانید بر آنچه به دست می آید کنترل کامل داشته باشید .

آماده سازی میوه و سبزیجات
 میوه هایی که دارای پوست سخت هستند مانند انبه  ،طالبی و  ...را پیش از ریختن داخل آبمیوه گیری
پوست گیری کنید  .برخی از سبزیجات با پوست نرم مانند خیار را در صورت تمایل می توانید با پوست
داخل آبمیوه گیری بریزید .
 هسته ی میوه های هسته دار مانند هلو  ،انبه  ،گیالس و  ...را پیش از استفاده در آبمیوه گیری  ،بگیرید
زیرا آبمیوه را تلخ می کند .
 مرکبات با پوست سخت مانند پرتقال و لیمو و  ...را پوست گیری کنید .
 برگ ها ی اضافی سبزیجات مانند چغندر  ،هویج و اسفناج و  ...را بچینید و با دقت گل و الی آن ها را
بشوئید .
 ساقه و شاخه ی میوه هایی مانند توت فرنگی و گالبی و  ...را بگیرید و سپس آبگیری کنید .

