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 نصب آبمیوه گیری

 از استفاده پیش

 
آبمیوه گیری به طور کامل از قبل نصب شده است. قبل از اولین استفاده، ظرف تفاله را بردارید و باقی قطعات را جدا کنید. 

بعد از جدا کردن قطعات، تمام قطعات را با دست یا ظرف تفاله را باید بردارید تا امکان برداشتن درپوش را داشته باشید.  

 مراجعه کنید. "تمیز کاری و مراقبت "ماشین ظرفشویی، بشورید. برای اطالعات بیشتر به بخش 

 

 توجه: 
 این محصول برای خانه تدارک دیده شده است.

 

 

 

ظرف تفاله را بردارید. مجرای تغذیه واقع در درپوش 

و آن را بر خالف عقربه های  دستگاه را با دست بگیرید،

 ساعت بچرخانید تا از دستگاه جدا شود.

 

 

 قطعات آبمیوه گیری نصب 

 

 :نکته 
آبمیوه گیری را طوری بر میز مسطح و خشک قرار دهید که دکمه سرعت روبروی شما قرار بگیرد. تا زمانیکه قطعات به طور  

 کامل سوار نشده اند، آبمیوه گیری را به برق نزنید.



  
کنترل تفاله را در مکان مناسب برای مقدار پالپ  طوق 2 ظرف آبمیوه را در محفظه ظرف قرار دهید. 1

رای مورد نظر خود قرار دهید )زیاد، متوسط یا کم(. ب

را فشار دهیدو آن را  انجام تنظیمات، دکمه روی طوق

بچرخانید تا صدای قفل شدن آن در محل مورد نظر، 

 شنیده شود.

 

 

صفحه سرامیکی داخل کاسه آبمیوه گیری را روی  3

چرخانید تا توپی چرخنده قرار دهید. دیسک را ب

بر شکاف های روی  برآمدگی های داخل طوق

توپی قرار بگیرند و دیسک به راحتی در مکان قرار 

 بگیرد.

درپوش آبمیوه گیری را روی محفظه کاسه قرار دهید،  4

راست مجرای به طوریکه بخش بلند درپوش سمت 

خروج تفاله قرار بگیرد. مجرای تغذیه را در دست گرفته 

و درپوش را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در 

 محل خود قفل شود.

  

کوبه را داخل مجرای تغذیه کرده، به این صورت که  5

شیار روی کوبه با دنده بیرون زده روی مجرا هم راستا 

 شوند.

زیر بخش بلند درپوش قرار دهید تا در سبد تفاله را در  6

 کنار موتور قرار بگیرد.

 

 توجه: 
 درپوش پارچ مجهز به حفاظ کف است. برای اینکه آبمیوه  کف دار باشد، قبل از ریختن آبمیوه به لیوان، درپوش را بردارید.



 

 

 

 

 

 

 

 

  بمیوهگرفتن آ

 

 هشدار
 خطر آسیب با تیغه در حال چرخش

 همیشه از کوبه استفاده کنید.

 دست ها را داخل دهانه نکنید.

 از دسترس کودکان دور نگاه دارید .

 عدم رعایت این نکات میتواند منجر به قطع عضو یا بریدگی شود.

 

 

 هشدار

 خطر برق گرفتگی 

 به زمین باشد.منبع برق باید داری اتصال 

 شاخه اتصال به زمین را قطع نکنید.

 از آداپتور استفاده نکنید.

 از سیم رابط استفاده نکنید.

 عدم رعایت این نکات میتواند منجر به مرگ، آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

 

 

 

 

 
پارچ را در زیرلوله آبمیوه قرار دهید. لوله آبمیوه باید رو  7

 به پایین باشد.



 

 

 

 

در حالیکه موتور روشن است، با استفاده از کوبه مواد را 

گرفته شده به داخل پارچ  به داخل مجرا هل دهید، آب

 میریزد، و تفاله به داخل سبد تفاله ریخته می شود.

درجه سرعت را بر روی سرعت دلخواهتان قرار دهید.  2

برای اطالعات بیشتر به جدول انتخاب سرعت در بخش 

مه مراجعه کنید. دک "رتنکاتی برای گرفتن نتایج به "

POWER د.را فشار دهید تا آبمیوه گیری روشن شو 

1 

 

 توجه: 
 نگذارید که سبد تفاله بیش از حد پر شود تا کارایی دستگاه پایین نیاید.

برای خالی کردن سبد تفاله هنگام آبمیوه گیری، ابتدا دستگاه راخاموش کنید. وقتی برق قطع شد،  سبد را برداشته و آن را 

 دهید و به کار خود ادامه دهید.خالی کنید. قبل از روشن کردن دستگاه، سبد را در جای خود قرار 

 

 نکته: 
 برای جلوگیری از ترشح مایعات به روی میز، سر لوله آبمیوه گیری را به سمت باال قرار دهید.

 


