


مشخصات دستگاه

نکات ایمنی

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل 
امیدواریم ازکار با این دستگاه لذت ببرید.

توان: 100 وات
ولتاژ: 240-220 ولت

فرکانس: 50 هرتز
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قبل از شروع استفاده از دستگاه، این دفترچه را با دقت و به طور کامل مطالعه فرمایید و آن را 
جهت مراجعات بعدی نگه داری کنید.

تمامی وسایل داخل بسته بندی را بیرون آورید و برچسب های چسبیده شده به دستگاه را)به 
غیر از برچسب مشخصات( از آن جدا نمایید.

1. همیشــه ، قبل از جدا یا ســوار کردن قطعات، قبل از تمیز کاری و همچنین پس از پایان 
استفاده، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.

2. از خیس شدن کابل برق دستگاه، دوشاخه و همچین بدنه اصلی جلوگیری نمایید.
3. در صورت خرابی و یا مشاهده هرگونه آسیب در دستگاه هرگز از آن استفاده نکنید و به 

مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.
4. هرگز اجازه ندهید سیم دستگاه در تماس با اجسام داغ و تیز قرار گیرد، همچنین از آویزان 

شدن سیم از سطوح جلوگیری نمایید.
5. این وسیله برای استفاده توسط افراد )از جمله کودکان( با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، 
یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و 

با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
6. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

تمیزکاری و موارد مربوط به نگه داری دستگاه هرگز نباید توسط کودکان انجام گردد.
7. این دستگاه می بایست فقط جهت استفاده های خانگی و همچنین در محیط های داخلی 

مورد استفاده قرار گیرد، استفاده صنعتی و تجاری از آن میسر نمی باشد.
مهم: از وارد کردن فشــار بیش از حد بر روی سری مخروطی و همچنین استفاده بیش از 3 
دقیقه به طور مداوم خودداری نمایید چرا که عدم رعایت موارد ذکر شده ممکن است باعث 

آسیب رسیدن به دستگاه گردد.
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۸. قبل از وصل کردن دوشاخه به پریز برق، ولتاژ دستگاه را بررسی نمایید و مطمئن شوید که 
با ولتاژ منبع برق محل زندگی مطابقت دارد. )ولتاژ دستگاه بر روی برچسب مشخصات که در 

زیر دستگاه قرار دارد نوشته شده است(
۹. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان 

حاصل نمایید.
1۰. در صورتی که دســتگاه بطور تصادفی به درون آب افتاد، دوشاخه را سریعا از پریز برق 

جدا نمایید و از لمس کردن آب اجتناب کنید.
11. در صورت افتادن و یا ضربه خوردگی دســتگاه، آسیب در سیم، دوشاخه و در مجموع 

هر گونه ایراد در عملکرد، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.
12. از پیچاندن، خم کردن و کشیدن سیم دستگاه خودداری نمایید.

13. از کشیدن سیم جهت بیرون آوردن دوشاخه از پریز پرهیز کنید، دوشاخه را نگه دارید و 
آن را به آرامی از پریز جدا نمایید.

14. هرگز از قطعات جانبی غیرفابریک برای این دســتگاه اســتفاده نکنید زیرا ممکن است 
باعث آسیب رسیدن به دستگاه و فرد گردد.

15. به هنگام اســتفاده از دســتگاه در نزدیکی کودکان، نظارت کامل و مراقبت های الزم را 
به عمل آورید.

16. دستگاه را به دور از دسترس کودکان نگه داری نمایید.
17. در صورت مشــاهده ایراد در عملکرد دســتگاه، با مراکز مجاز خدمات پس از فروش 

تماس حاصل فرمایید.
1۸. تمیز کاری و نگه داری دستگاه می بایست طبق دستورالعمل هایی که در این دفترچه آورده 

شده انجام گردد. قبل از تمیزکاری دستگاه را خاموش و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
1۹. از شستن لوازم جانبی دستگاه در ماشین ظرف شویی پرهیز نمایید.

2۰. پیش از استفاده، عملکرد دستگاه را بررسی نمایید.
21. از تماس با قطعات آســیب دیده دســتگاه )چه قطعات الکتریکــی و چه مکانیکی( و 
همچنین مبادرت به تعمیر دســتگاه هم می تواند موجب آســیب و صدمه بیشتر به دستگاه و 

هم شخص خودتان گردد.
22. هرگز از تمیزکننده های ساینده و خورنده برای تمیزکاری بدنه دستگاه استفاده نکنید زیرا 

ممکن است باعث خراشیدگی روی سطح آن بشود.
23. موارد موجود در بسته بندی کاال را از دسترس کودکان دور نگه دارید؛ چرا که این مواد 

)پالستیک های بسته بندی( می توانند موجب خفگی بشوند.



24. شــل بودن پریز برق و یا قرار نگرفتن دوشــاخه در پریز بصورت کامل، ممکن اســت 
باعث داغ شــدن بیش از حد آن شود، بنابراین در صورت مشاهده این مشکل از پریزی سالم 
اســتفاده نمایید و جهت تعمیر و یا تعویض دوشــاخه به مراکز مجاز خدمات پس از فروش 

مراجعه نمایید.
25. قبل از اســتفاده از دستگاه، اطمینان حاصل نمایید که همه اجزا به درستی در جای خود 

نصب شده اند.
26. از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل پیشنهاد نشده، استفاده نکنید.

27. هرگونه سرویس دستگاه باید در مرکز خدمات پس از فروش میگل صورت گیرد.
2۸. همیشه دستگاه را در فاصله ای زیاد از لبه سطوح قرار دهید.

2۹. هرگز اجازه ندهید ســیم دستگاه از لبه ســطحی که بر روی آن قرار دارد آویزان گردد، 
چرا که ممکن است در دسترس کودکان قرار گیرد و خطرات دیگری را به همراه داشته باشد.
3۰. هرگز اجازه ندهید کابل دستگاه در فضای باز رها باشد به عنوان مثال بین پریز و زیر میز.

31. برای اتصال دوشاخه از پریز برقی مطمئن استفاده نمایید.
32. قبل از خارج کردن دوشــاخه از برق و همچنین جدا کردن لوازم از دستگاه، ابتدا اجازه 

دهید کارکرد تمامی اجزای دستگاه به طور کامل متوقف شود.
33. به منظور افزایش طول عمر مفید دســتگاه، هرگز آن را بیش از ســه دقیقه، بی وقفه و 
بدون خاموشي، روشن نگه ندارید؛ بگذارید دستگاه در فاصله هاي معیني )حداقل 5 دقیقه(، 

استراحت کند و کامال خنک شود.
34. از استفاده دستگاه در مجاورت آب مثال در کنار سینک و ... خودداری نمایید.

35. تغییر رنگ اجزای دستگاه که با میوه های رنگدار در تماس هستند طبیعی است و هیچ 
تأثیری در کارکرد دستگاه ندارد.

36. هنگام نخســتین بار استفاده عادي از دســتگاه، خارج شدن اندکي بو و دود از آن امري 
کامال عادي است و دلیلی برای نگراني وجود ندارد.

37. پس از هر دفعه استفاده، دستگاه و لوازم جانبی آن بطور کامل می بایست تمیز گردد.
3۸. این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است مانند:

- محل آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛
- خانه های مزرعه؛

- به وسیله مشتریان هتل، متل و دیگر محیط ها از نوع اقامتی؛
- محل های استراحت و صرف صبحانه

3۹. به ظرفیت ذکر شــده بر روی ظرف آب میوه توجه نمایید که بیش از مقدار تعیین شده  3



اجزاء دستگاه
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آب میوه در آن نریزید.
4۰. جهت جلوگیری از خطرات برق گرفتگی، از وصل کردن دوشاخه به پریز برق با دست 
های خیس به شدت خودداری کنید و به هنگام عدم از استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق 

خارج کنید.
41. در شرایط مذکور ذیل از کاال استفاده نشود:
- اگر بدنه کاال و یا سیم برق آسیب دیده است.

- اگر کاال از ارتفاعی سقوط کرد، آسیب ظاهری داشت و درست کار نمی کرد.
- در صورتی که قسمت های الکتریکی دستگاه آسیب دیده باشند.

- در صورت افتادن دستگاه درون آب و یا مایعات دیگر.
- در صورت پیش آمدن هریک از موارد باال، به ســرعت ســیم را از برق بکشــید و با مرکز 
خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید. استفاده از دستگاه آسیب دیده می تواند بسیار 

خطرناک باشد و موجب آتش سوزی و آسیب های جدی گردد.
42. هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید و از تماس کابل و دوشاخه با آب و یا سایر مایعات 

جلوگیری کنید.
43. استفاده از قطعات جانبی این دستگاه (همانند پارچ) بر روی دستگاه های دیگر و یا هر 
نوع استفاده دیگر از آن توصیه نمی شود، چرا که احتمال خطر آتش سوزی، برق گرفتگی و 

سایر آسیب های دیگر را به همراه خواهد داشت.
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کاربری دستگاه
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1. درپوش 
2. سری های مخروطی             

3. تفاله گیر         
4. پارچ 

5. بدنه اصلی دستگاه

1. ابتدا پارچ را بر روی بدنه اصلی دستگاه قرار دهید سپس دستگیره پارچ را نگه داشته و 
آن را بچرخانید تا در جای خود قفل شود.

2. تفاله گیر را بر روی پارچ قرار دهید ســپس سری های مخروطی را در جای مخصوص 
خود بر روی تفاله گیر بگذارید.

3. میوه را به دو نیم بُرش دهید و یکی از بُرش ها را بر روی ســری مخروطی فشار دهید. 
در این هنگام دســتگاه به صورت اتوماتیک فعال خواهد شد. جهت آبگیری بهتر، در هنگام 

استفاده می توانید میوه را بر روی سری مخروطی جابجا نمایید.
4. جهت توقف عملکرد دستگاه، کافیست میوه را بر روی سری مخروطی فشار ندهید.

5. جهت خالی کردن آب میوه اســتخراج شده، سری های مخروطی و تفاله گیر را از روی 
پارچ بردارید و آب میوه را از پارچ در ظرف مورد نظر بریزید.

6. در صــورت زیاد بودن تعداد میوه ها، تفاله گیــر را مرتبا خالی نمایید تا از ایجاد مقدار 
زیاد تفاله جلوگیری گردد. همچنین در صورت پر شــدن پارچ تا عالمت MAX، آب میوه 

را در ظرفی دیگر خالی نمایید.
تمیزکاری

-  قبل از شــروع تمیزکاری، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق خارج 
نمایید سپس قطعات جانبی را از دستگاه جدا کنید.

- پس از پایان استفاده درپوش را در جای خود قرار دهید.
- بدنه اصلی دستگاه را ابتدا با استفاده از پارچه ای نرم و نمدار تمیز کنید سپس آن را خشک کنید.
- قطعات جانبی دســتگاه)درپوش، تفاله گیر، سری های مخروطی و پارچ( را می توانید با 

آب داغ و مایع ظرفشویی مالیم شستشوی دهید.
- هرگز قطعات جانبی دستگاه )درپوش، تفاله گیر، سری های مخروطی و پارچ( با دستگاه 

ظرف شویی شستشوی ندهد.
- همیشه بالفاصله بعد از استفاده ی دستگاه، باید دستگاه و قطعات جانبی را تمیز نمایید.



Envirnoment Friendly Disposal

بازیافت

شما مي توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید!
لطفًا به مقررات محلي توجه کنید. لوازم برقي مستعمل را به مراکز ویژه ی  

جمع آوري این دستگاه ها تحویل دهید. 
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Dear customer !
 Thanks for your worthful choice and confidence to Migel brand. We really

hope that you enjoy operating this product

GCS 100En
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Technical Data

Regulation

Power : .......................................................................................................................................... 100W
Voltage : ................................................................................................................................ 220-240V
Frequency :....................................................................................................................................50Hz

• Read these instructions carefully and retain for future reference.
.Remove all packaging and any labels.
• plug from the outlet, always hold the plug then remove it. 
• Switch off and unplug:
- before fitting or removing parts
- after use
- before cleaning.
• Never let the power unit, cord or plug get wet.
• Never use a damaged appliance.
Get it checked or repaired: see ‘service’.
• Don’t let the cord touch hot surfaces or hang down where a child could
grab it.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by 
a person responsible for their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• Only use the appliance for its intended domestic use. Seller will not accept any 
liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these
instructions.
Important
. Don’t press too hard on the cone or run for longer than 3 minutes - you may 
damage your juicer.
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Before plugging in

Before using for the first time

To use your citrus juicer

Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of 

the machine.

1. Wash the parts: see ‘cleaning’.

2.  Wrap any excess cord around the bracket on the underside of the

1. Place the juice collector onto the power unit, hold the handle and turn until it 

matchs well .

2. Put the strainer inside the juice Collector until it matchs well , then add the cone .

3. Cut the fruit in half. Then press each half down on to the cone and the juicer will 

operate automatically.

• To help with juice extraction move the fruit from side to side.

4. To stop the juicer lift the fruit from the cone.

5. To pour the juice, remove the cone

Part Name

1

2

3

4

5

1. dust cover

2. Cone

3. strainer

4. juice collector with 

pouring lip

5. power unit



Envirnoment Friendly Disposal

You can help to protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the 

non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal 

center.
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and strainer from the juice collector and pour using the pouring lip.

• When juicing large quantities, empty the strainer regularly to prevent the build up of 

pulp and seeds. Empty the juice collector as required.

Cleaning

• Always switch off, unplug and dismantle before cleaning.

• Replace the dust cover after use.

• Wipe with a damp cloth, then dry. 

• Wash in hot soapy water, then dry.




