راهنمای استفاده از آبمیوه گیری
Juicer 0111

نصب آبمیوه گیری
پیش از استفاده
پیش از استفاده ازآبمیوه گیری ،بدنه اصلی دستگاه باید با پارچه مرطوب تمیز شود .بقیه قطعات باید با دست یا ماشین ظرفشویی
شسته شوند .به بخش تمیزکاری و مراقبت مراجعه کنید.

 1واشر را در جای خود ،پشت مجرای تفاله قرار دهید.

 2کاسه را در محفظه آب میوه گیری قرار دهید.

 3جای الک را در داخل کاسه قرار دهید.

 4الک دلخواه خود را در جای الک قرار دهید به گونه ای که
خطوط مشخص شده روی آن با خطوط روی کاسه تطابق پیدا
کنند.

 5مونتاژ تیغه و مته را داخل الک قرار دهید.

 6درپوش آبمیوه گیری را طوری قرار دهید که آیکون قفل باز
روی درپوش در کنار پیکان قرمز روی کاسه آبمیوه گیری قرار
گیرد .درپوش را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در
محل خود قفل شود

 7قیف را روی مجرای تغذیه نصب کنید .کوبه (فود پوشر) را داخل  8پارچ آبمیوه را در زیر کاسه آبمیوه گیری و ظرف تفاله را زیر
مجرای تفاله قرار دهید .
مجرای تغذیه قرار دهید.

آبمیوه گیری

هشدار
خطر برق گرفتگی
به منبع برق با اتصال به زمین وصل کنید.
1
به منبع برقی وصل کنید که دارای سه شاخه اتصال اتصال به زمین را قطع نکنید.
به زمین باشد.
از آداپتور استفاده نکنید.
از سیم رابط استفاده نکنید.
عدم رعایت این نکات منجر به مرگ ،آتش سوزی و برق گرفتگی
میشود.

2

برای گرفتن آبمیوه ،مجرای تفاله باید به 3
داخل فشرده شود تا باز شود .وقتی مجرای
تفاله باز شد ،تفاله گرفته شده در حین
گرفتن آبمیوه از مجرای تفاله خارج میشود
و آن را از آبمیوه جدا میکند.

برای ساختن سس ،واشر الستیکی را در جای
خود قرار دهید .مجرای تفاله را بیرون بکشید
تا بسته شود .وقتی مجرای تفاله بسته شد ،آب
و فیبر از مجرای آبمیوه به حالت سس خارج
میشوند.

هشدار
خطر آسیب دیدن با تیغه در حال چرخش
همیشه از کوبه استفاده کنید.
دست ها را داخل محفظه نکنید
از دسترس کودکان دور نگه دارید.
عدم رعایت نکات فوق منجر به قطع عضو و بریدگی میشود
4

5

اهرم  POWERرا روی  ONقرار دهید.

موادی که آبشان را میخواهید بگیرید داخل 6
قیف قرار دهید .از کوبه استفاده کنید تا مواد
را به سمت کاسه آبمیوه گیری هدایت کنید.

ممکن است تفاله در الک و حول تیغه جمع
شود و از حرکت تیغه ممانعت کند .قرار دادن
اهرم  POWERروی  OFFو سپس روی ، REV
این توده را برطرف کنید.

توجه :
پیش از گرفتن آبمیوه دانه یا هسته بزرگ را قبل از گرفتن آبمیوه در بیاورید تا به تیغه یا الک آسیب نرسد .میوه هایی مثل
هلو ،زردآلو ،انبه ،آلو و گیالس از این قبیل هستند

نکات
پیش از گرفتن آب میوه:


میوه و سبزیجات را کامل بشویید تا تمام خاک و

کلم پیچ بهتر است این کار را به همراه میوه و

برگ و ساقه ها شسته شوند .برگ های ریز مثل

سبزیجات فیبر دار و آب دار انجام دهید تا به جریان

میوه توت فرنگی را میتوانید باقی بگذارید.


برای جلوگیری از آسیب به دستگاه از قرار دادن
سبزیجات و میوه های یخ زده در دستگاه خودداری



قبل از گرفتن آبمیوه :دانه یا هسته بزرگ را قبل از

بعد از گرفتن آب میوه:


مرکبات از این قبیل هستند.

تفاله جمع شده را می توان برای غذاهای دیگر یا
بارورکردن باغچه به کار برد یا دور ریخت.

میوه هایی که پوست ضخیم دارند یا پوستشان قابل
خوردن نیست را پوست بکنید .انبه ،لیمو  ،آناناس و

برای تمیز کردن راحت:


بالفاصله بعد از مصرف دستگاه را بشورید تا از

بعضی سبزیجات مثل خیار را با توجه به نرم بودن

خشک شدن تفاله و آب روی دستگاه جلوگیری

پوست  ،الزم نیست پوست بکنید .نگه داشتن پوست

کنید.

رنگ و طعم آبمیوه را تغییر میدهد.

هنگام گرفتن آب میوه:
برای حاصل شدن نتیجه مناسب ،هر بار یک تکه از
مواد را داخل دستگاه قرار دهید.




برای کم کردن حجم کف و دانه یا ذرات در آب
ورود به آب میوه غربال کنید.

از این قبیل هستند.





موز را در دستگاه قرار ندهید.

کنید .همیشه از میوه و سبزیجات تازه استفاده کنید.

نرسد .میوه هایی مثل هلو ،زردآلو ،انبه ،آلو و گیالس



آب کمک کرده و آب بیشتری را از این مواد بگیرید.

میوه ،از الک کف استفاده کنید تا این مواد را قبل از

گرفتن آبمیوه در بیاورید تا به تیغه یا الک آسیب





هنگام گرفتن آب سبزی برگ مانند مثل اسفناج و

هنگام گرفتن آب کرفس با میوه یا سبزیجات دیگر،
باید هر بار جای کرفس و مواد دیگر را عوض کنید تا
از انبوه شدن تفاله در دستگاه جلوگیری کنید.



بعد از مصرف ،قطعات جداشدنی را در آب داغ قرار
دهید تا تفاله و آب میوه از آن جدا شود .در صورت
نیاز میتوانید از برس استفاده کنید تا برس را از الک
جدا کنید .بگذارید قطعات در هوا خشک شوند.

