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سی
فار

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

GPJ 182

مشخصات فنی

هشدار های ایمنی

  مدل                                 توان                                  ولتاژ                       فرکانس

GPJ 182                         ۸00 وات                        240-220 ولت            50/60 هرتز  

به هنگام استفاده از دســتگاه، اقدامات ایمنی اولیه که در زیر آورده شده را می بایست 
رعایت نمایید.

1. این دســتگاه فقط می بایســت تحت نظارت و یا توسط فردی که دانش استفاده از 
آن را دارد مورد اســتفاده قرار گیرد. همیشــه دستگاه را به دور از دسترس کودکان نگه 

داری کنید.
2. به هنگام اســتفاده، دســتگاه را بر روی سطحی محکم ، صاف و خشک قرار دهید. 
از قرار دادن دســتگاه در نزدیکی سطوح داغ و منابع گرما )همانند اجاق گاز، بخاری و 

دیگر موارد مشابه( پرهیز نمایید. 
3. همیشه دستگاه را به آرامی بر روی سطح مورد نظر قراردهید، چرا که برخورد زیاد 

دستگاه با سطوح ممکن است در مدت طوالنی باعث آسیب رسیدن به آن گردد.
4. جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی، از قرار دادن دســتگاه، کابل برق و دوشاخه 
در آب و دیگــر مایعات پرهیز نمایید، همچنین دســتگاه را در نزدیکی منابع آب مانند 

سینک ظرفشویی نگه داری و یا مورد استفاده قرار ندهید.
5. در صورت خرابی سیم، دوشاخه و یا مشاهده ایراد در عملکرد دستگاه، هرگز از آن 
استفاده نکنید و جهت تعمیر و سرویس دستگاه، به مراکز مجاز خدمات پس از فروش 

مراجعه فرمایید.
6. قبل از جدا کردن قطعات جانبی جهت تمیزکاری و در هنگام عدم استفاده از دستگاه، 
آن را در حالت خاموش قرار دهید و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید. همچنین پس از 
پایان استفاده، دستگاه را خاموش کرده )ولوم را در حالت "0" قرار دهید( و دوشاخه را از 

پریز برق جدا نمایید سپس آبمیوه را به ظرف مورد نظر انتقال دهید.
7. در صورت شل بودن و یا کامل قرار نگرفتن دوشاخه در پریز، ممکن است دوشاخه 
بیش از حد داغ شــود، بنابراین مراقبت های الزم را به عمل آورید و جهت ســرویس 

دوشاخه به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.
۸. همیشــه قبل از شروع استفاده، دســتگاه را مورد بررسی قرار دهید و از سوار بودن 

تمامی قطعات به طور صحیح بر روی دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.
9. تیغه دستگاه به شدت تیز می باشد بنابراین جهت جلوگیری از خطر بُریدگی دست، 

از لمس کردن آن به ویژه در هنگام کارکرد دستگاه اجتناب کنید.
10. به هنگام شستشــوی قطعات جانبی دستگاه دمای آب مصرفی بیشتر از 50 درجه 

نباشد. از استفاده مواد ضد عفونی کننده جهت تمیز کردن قطعات جانبی و همچنین 
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بدنه اصلی دستگاه خودداری نمایید.
11. هرگز دستگاه را بطور خالی و یا با بار بیش از حد پُر مورد استفاده قرار ندهید.

12. انگشــتان، موها، لباس ها و اثاثیه آشــپزخانه )مانند: چاقو، چنگال و غیره( را از 
قسمتهای متحرک دور کنید.

13. جهــت جلوگیری از خطرات احتمالی، قبل از جدا کردن صفحه تیغه صبر کنید تا 
بصورت کامل متوقف شود سپس لوازم جانبی را از دستگاه جدا نمایید.

14. جهــت جلوگیری از داغ شــدن بیش از حد موتور، پــس از 30 ثانیه کار مداوم با 
دستگاه، آن را متوقف نمایید و مدت 30 ثانیه صبر کنید، سپس دوباره آن را روشن نمایید.
15. این دستگاه فقط برای استفاده های خانگی طراحی گردیده است و مناسب استفاده 
در محیط های بیرونی نمی باشد. استفاده های تجاری و صنعتی از دستگاه باعث باطل 

شدن گارانتی خواهد شد.
16. هنگامی که دســتگاه در حال کار می باشد آن را بدون نظارت رها نکنید و قبل از 

ترک محیط، آن را حتما خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید.
17. دستگاه را به دور از نور مستقیم خورشید نگه داری نمایید.

موارد زیر به قسمت هشدارهای ایمنی اضافه شود:
1۸. در صورت حضور کودکان در محیط اســتفاده از دستگاه، مراقبت های الزم را به 

عمل آورید و همچنین از بازی کردن آن ها با دستگاه جلوگیری نمایید.
19. به هنگام قرار دادن دســتگاه بر روی سطح مورد نظر مراقب باشید، چرا که افتادن 

و یا برخورد دستگاه با سایر سطوح ممکن است باعث از کار افتادن آن گردد.
20. در صورت مشاهده ایراد در کابل، دوشاخه، فیلتر (صافی استیل) و همچنین ایراد 
در کارکرد دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و از باز کردن آن خودداری نمایید، جهت 
سرویس و تعمیرات دستگاه فقط به مراکز مجاز خدمات پسا ز فروش مراجعه فرمایید.
21. شل بودن پریز برق و یا قرار نگرفتن دوشاخه در پریز بصورت کامل، ممکن است 
باعث داغ شدن بیش از حد آن شود، بنابراین در صورت مشاهده این مشکل از پریزی 
ســالم استفاده نمایید و جهت تعمیر و یا تعویض دوشاخه به مراکز مجاز خدمات پس 

از فروش مراجعه نمایید.
22. قبل از استفاده از دستگاه، اطمینان حاصل نمایید که همه اجزا به درستی در جای 

خود نصب شده اند.
23. به منظور جلوگیری از بُریده شدن دستانتان در هنگام استفاده از دستگاه، از لمس 

کردن تیغه موجود در قسمت کف صافی خودداری نمایید.
24. از شستشــوی دستگاه با ساینده ها و شوینده های شیمیایی خودداری نمایید چرا 
که باعث آســیب رسیدن به سطح بدنه دســتگاه خواهد شد. جهت نظافت دستگاها ز 

پارچها ی نرم و مرطوب استفاده نمایید.
25. قبل از اولین اســتفاده، ولتاژ دستگاه، دوشاخه و کابل برق را بررسی نمایید )درج 
شده بر روی برچسب مشخصات( و مطمئن شوید که با ولتاژ منبع برق محل سکونت 

مطابقت دارد.
26. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه 

اطمینان حاصل نمایید.
27. این وســیله برای استفاده توسط افراد )از جمله کودکان( با ناتوانی فیزیکی، حسی 
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یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیســت مگر اینکه با حضور سرپرســت مسئول در 
قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

2۸. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

29. تمیزکاری و موارد مربوط به نگه داری دستگاه هرگز نباید توسط کودکان انجام گردد.
30. هرگز از قطعات داخلی و همچنین قطعات جانبی غیر فابریک که توســط شرکت 
سازنده ساخته نشده استفاده نکنید. استفاده از قطعات غیر فابریک باعث آسیب رسیدن 

به دستگاه خواهد شد و گارانتی آن باطل می گردد.
31. در صورتی که دستگاه بطور تصادفی به درون آب افتاد، دوشاخه را سریعا از پریز 

برق جدا نمایید و از لمس کردن آب اجتناب کنید.
32. در صورت افتادن و یا ضربه خوردگی دســتگاه، آســیب در سیم، دوشاخه و در 

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

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

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

36. به هنگام استفاده از دستگاه در نزدیکی کودکان، نظارت کامل و مراقبت های الزم 
را به عمل آورید.

37. دستگاه را به دور از دسترس کودکان نگه داری نمایید.
3۸. میز کاری و نگه داری دســتگاه می بایســت طبق دســتورالعمل هایی که در این 
دفترچه آورده شــده انجام گردد. قبل از تمیزکاری دستگاه را خاموش و دوشاخه را از 

پریز برق بیرون آورید.
39. از شستن لوازم جانبی دستگاه در ماشین ظرف شویی پرهیز نمایید.

40. پیش از استفاده، عملکرد دستگاه را بررسی نمایید.
41. از تماس با قطعات آسیب دیده دستگاه )چه قطعات الکتریکی و چه مکانیکی( و 
همچنین مبادرت به تعمیر دستگاه هم می تواند موجب آسیب و صدمه بیشتر به دستگاه 

و هم شخص خودتان گردد.
42. 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.
43. از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل پیشنهاد نشده، استفاده نکنید.

44. همیشه دستگاه را در فاصله ای زیاد از لبه سطوح قرار دهید.
45. 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.
46. هرگز اجازه ندهید کابل دســتگاه در فضای باز رها باشد به عنوان مثال بین پریز 

و زیر میز.
47. برای اتصال دوشاخه از پریز برقی مطمئن استفاده نمایید.

4۸. تغییر رنگ اجزای دســتگاه که با میوه های رنگدار در تماس هستند طبیعی است 
و هیچ تأثیری در کارکرد دستگاه ندارد.
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49. هنگام نخســتین بار اســتفاده عادي از دستگاه، خارج شدن اندکي بو و دود از آن 
امري کامال عادي است و دلیلی برای نگراني وجود ندارد.

50. پس از هر دفعه استفاده، دستگاه و لوازم جانبی آن بطور کامل می بایست تمیز گردد.
51. 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

52. در شرایط مذکور در 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 سرعت سیم را از برق بکشید و با مرکز 
خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید. اســتفاده از دستگاه آسیب دیده می تواند 

بسیار خطرناک باشد و موجب آتش سوزی و آسیب های جدی گردد.
53. اســتفاده از قطعات جانبی این دســتگاه بر روی دســتگاه های دیگر و یا هر نوع 
اســتفاده دیگر از آن توصیه نمی شود، چرا که احتمال خطر آتش سوزی، برق گرفتگی 

و سایر آسیب های دیگر را به همراه خواهد داشت.
54. تیغه ها بسیار تیز می باشند، در حین تمیز کاری و در زمان نصب و جدا کردن از 

دستگاه بسیار مراقب باشید.
55. قبل از ســوار کردن و باز کردن قطعات وسیله یا تمیزکردن آن و زمانی که وسیله 

بدون مراقبت رها می شود، باید همواره تغذیه دستگاه را قطع نمود.
56. هرگز خودتان سعی نکنید اجزای دستگاه را باز کنید.

57. از استفاده قطعات جانبی که متعلق به دستگاه نیست خودداری نمایید.
5۸. از تماس کابل با اجسم داغ مانند بدنه توستر، پلوپز و همچنین اجسام تیز جلوگیری کنید.
59. این آبمیوه گیری را می بایست با توجه به کاربردهایی که دارد مورد استفاده قرار 

داد، استفاده های دیگر باعث آسیب رسیدن به دستگاه خواهد شد.
60. نگهداری و تمیز کاری دستگاه نباید توسط کودکان انجام پذیرد.

61. آشــپزخانه محیطی است که می تواند برای کودکان خطرناک باشد به ویژه زمانی 
که دستگاه روشن و در حال کار می باشد، بنابراین نظارت کافی را بر آنها داشته باشید 

و مراقبت های الزم را به عمل آورید.
62. برای به کار انداختن این دســتگاه نبایــد از تایمر خارجی یا ریموت کنترل مجزا 

استفاده نمود.
63. مراقب باشــید تا بیش از گنجایش مخزن های دســتگاه، آب میوه و تفاله درون 

ظرف آن نریزید.
64. این دستگاه مجهز به یک سوییچ محافظ ایمني است. در صورتی که تمامی قسمت 
ها به درستی در جای خود نصب نشوند، به دستگاه اجازۀ آغاز به کار کردن، نخواهد داد.
65. در این دستگاه، نوعی تمهید محافظتي نیز، در برابر دماي بیش ازحد وجود دارد، 



5

کــه در صورت افزایش بیش از حد دما، به طور اتوماتیک دســتگاه را خاموش خواهد 
کرد و پس از خنک شــدن دســتگاه )موتور(، دوباره آن را به طور اتوماتیک روشن مي 

کند. )این فرآیند حدوداً 15 دقیقه طول مي کشد.(
66. هنگام جابجایی و تمیزکاری مراقب تیغه های تیز باشید.

67. همیشــه پیش از روشن کردن دستگاه بررسی نمایید که درپوش به درستی نصب 
شده است.

6۸. مواد غذایی را با انگشــت ها، یا دیگر اشــیاء )مانند چاقو( به داخل دستگاه فرو 
نبرید. برای این کار از دســته ی فشــاری )کوبه( مخصوص که همراه با لوازم جانبی 

دستگاه موجود است استفاده کنید.
69. هنگام برداشــتن تیغه ها و سری ها کاماًل مراقب باشید. به ویژه زمان جداکردن و 

نصب قطعات و تمیزکاری بعد از استفاده مراقب باشید تیغه ها بسیار تیز هستند.
70. قبل از برداشــتن درپوش و دسترســی به قســمتهایی که هنگام استفاده متحرک 
هســتند، دستگاه را خاموش کنید و از پریز برق جدا کنید و همیشه صبرکنید تا قسمت 

های متحرک از حرکت بایستند.
71. باید دقت شود اگر مایع داغ به داخل غذاساز یا مخلوط کن ریخته شود، می تواند 

باعث خارج شدن بخارهای ناگهانی شود.
72. به ظرفیت ذکر شده برای هر ظرف توجه نمایید که بیش از مقدار تعیین شده مواد 

در آن نریزید.
73. هشــدار: به هنگام کارکرد دســتگاه، از جدا کردن پارچ مخلوط کن، خردکن و 
آســیاب از آن خودداری نمایید، همچنین زمانی که کارکرد دستگاه را متوقف کرده اید 
اما تیغه هنوز در حال چرخیدن می باشــد ظرف را از دســتگاه جدا نکنید تا زمانی که 

تیغه بطور کامل متوقف شود.
74. همیشه در هنگام استفاده از دستگاه، درپوش پارچ را بسته نگه دارید.

75. به هنگام مخلوط کردن، جهت جلوگیری از آســیب های احتمالی به فرد و همچنین 
دستگاه، از وارد کردن دست ها و قاشق و دیگر وسایل مشابه به درون پارچ خودداری کنید.
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ابتدا تمامی قطعات را از بسته بندی خارج نمایید، سپس بدنه اصلی را بر روی سطحی 
صاف ، خشک و محکم قرار دهید.

1. بدنه میانی را بر روی بدنه اصلی قرار دهید به طوری که لوله مخزن در قسمت خالی 
بدنه چفت گردد.)تصویر 1(

چگونگی سوار کردن قطعات

1

2. تیغه آبگیری را بر روی رابط بدنه قرار دهید و آن را به ســمت پایین فشــار دهید تا 
بخوبی بر روی رابط چفت گردد.

1

2

3

4

5

6

7

۸
9

10
11

12

معرفی قطعات

1. کوبه
2. درپوش آبمیوه گیری

3. تیغه آبگیری
4. بدنه میانی

5. دستگیره
6. کلید چرخشی)0،1،2(

7. بدنه اصلی
۸. مخزن تفاله

9. مخزن آسیاب
10. مخزن خردکن

11. پارچ مخلوط کن
12. مخزن آبمیوه
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توجه: به هنگام قرار دادن تیغه مراقب باشــید که دست هایتان در تماس با سطح کف 
تیغه قرار نگیرد.

3. درپــوش آبمیوه را بر روی بدنه میانی قرار دهید و از قرار گرفتن صحیح آن مطمئن 
شوید. )تصویر 3(

4. دستگیره را به سمت باال بکشانید، به این ترتیب که در شیار های درپوش قرار گرفته 
تا قفل شود.

توجه: تا زمانی که دستگیره به درستی بر روی درپوش قفل نشود، دستگاه کار نخواهد کرد.

2

3

4

5. بدنه اصلی را کمی رو به باال نگه دارید ســپس مخزن تفاله را همانند تصویر زیر در 
جای خود قرار دهید.

5

6. کوبه را درون دهانه درپوش قرار دهید. )تصویر 6(

6
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1. میوه و یا سبزیجات مورد نظر را شستشو دهید. 
برخی از میوه و گیاهان همانند ســیب، هویج، خیار و دیگر موارد مشابه را نیازی نیست 
بُرش دهید چرا که اندازه آنها طوری می باشد که به راحتی در لوله درپوش قرار می گیرند.
2. به هنگام آبگیری میوه، ظرف آب میوه گیری در زیر دهانه مخزن بگذارید تا آبمیوه 
در حال اســتخراج در ظرف مورد نظر خالی گردد. از قرار داشــتن مخزن تفاله در زیر 

دهانه استخراج تفاله )پشت دستگاه( اطمینان حاصل نمایید
3. کلید چرخشی را در حالت 0 قرار دهید و دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.

4. دستگاه را روشن کنید و میوه های مورد نظر را در داخل لوله درپوش بریزید سپس 
کوبه را به آرامی بر روی میوه فشار دهید.

توجه: 
- جهت استخراج حداکثر مقدار آب میوه، همیشه کوبه را به آرامی فشار دهید.

- هرگز از دست و یا  هر گونه از اشیاء جهت فشار دادن میوه در لوله استفاده نکنید و 
فقط کوبه دستگاه را مورد استفاده قرار دهید.

5. به هنگام آب گیری، آبمیوه استخراج شده از دهانه مخزن در ظرف مورد نظر و تفاله 
میوه در مخزن تفاله ریخته خواهد شد.

توجه: 
- پر شدن بیش از حد مخزن تفاله باعث آسیب رسیدن به دستگاه خواهد شد، بنابراین 

چگونگی آبمیوه گرفتن 

7. پارچ مخلوط کن را همانند تصویر زیر در حالت عمودی بر روی بدنه اصلی دستگاه 
قرار دهید.

۸. پارچ مخلوط کن را با توجه به تصویر زیر بچرخانید تا پارچ بر روی بدنه قفل شود، 
در این هنگام صدایی همانند کلیک شنیده می شود. همچنین جهت باز کردن پارچ، آن 

را به سمت مخالف بچرخانید. )تصویر 8(

ابتدا دستگیره را از روی درپوش جدا نمایید.
درپوش را از روی بدنه اصلی بردارید.

تیغه را به آرامی و با مراقبت از جای خود جدا کنید.
بدنه میانی را از روی بدنه اصلی بردارید.

چگونگی جدا کردن قطعات

7

۸
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1. سبزیجات و گیاهان
ســبزیجات را خرد کنید، ســپس مقدار 150 تا 200 گرم از آنها را در پارچ مخلوط کن 
بریزیــد و مقداری آب ســرد به آن اضافه کنید و به مدت 30 ثانیه آنها را در دســتگاه 
مخلــوط کنید و در صورت نیاز دوبــاره این عمل را انجام دهیــد. در این هنگام آب 

سبزیجات آماده می باشد.
2. میوه 

ابتدا پوســت میوه ها را جدا نمایید و آنها را خرد کنید، سپس 150 تا 200 گرم از میوه 
ها را درون پارچ بریزید و مقداری آب ســرد )شیر( به همراه ترکیبات دلخواه به پارچ 
اضافه کنید و به مدت 30 ثانیه آنها را در دســتگاه مخلوط کنید، در صورت نیاز دوباره 

این عمل را انجام دهید.

ابتدا دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
پارچ را از برنه اصلی جدا نمایید.

مواد غذایی مانده در پارچ را خالی کنید.
پارچ و درپوش آن را با آب به همراه کمی کف شستشو دهید.

شما می توانید در صورت نیاز به شستشوی تیغه پارچ آن را از پارچ جدا کنید.
نکته: همانطور که تیغه پارچ بســیار تیز می باشــد، بنابراین به هنگام شستشــوی آن 

مراقبت های الزم را به عمل آورید.

استفاده از مخلوط کن

تمیزکاری پارچ مخلوط کن

در هنگام استفاده از دستگاه، آن را بطور مداوم خالی کنید.
- همیشه به هنگام جدا کردن مخزن جهت خالی کردن تفاله، دستگاه را خاموش نمایید.

- جهت سهولت در تمیزکاری، به هنگام استفاده، یک کیسه پالستیکی درون مخزن 
تفاله قرار دهید، به این صورت تفاله ها در داخل کیسه پالستیکی ریخته خواهد شد.

6. هرگز دســتگاه را بصورت خالی، مورد اســتفاده قرار ندهید. پس از پایان استفاده، 
دستگاه را خاموش کنید.

همانند تصویر زیر، مخزن آسیاب یا خردکن را در حالت عمودی بر روی بدنه اصلی دستگاه 
قرار دهید.

آسیاب و خردکن

9

مخزن آسیاب یا خردکن را با توجه به تصویر زیر بچرخانید تا بر روی بدنه قفل گردد. در 
این هنگام صدایی همانند کلیک شنیده خواهد شد. جهت باز کردن مخزن، آن را به سمت 

مخالف بچرخانید.
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- قبل از آبگیری میوه هایی مانند پرتقال، لیمو، آناناس، پوست آنها را جدا کنید.
- میوه هایی که دارای دانه و یا هسته بزرگ می باشند همانند زردالو، هلو، شلیل، گیالس 

و دیگر موارد مشابه، می بایست هسته آنها را قبل از قرار دادن در دستگاه جدا نمایید.
- میوه های نرم مانند موز، انجیر و موارد مشــابه را نمی توان در این دســتگاه آبگیری 
کرد، زیراتفاله آنها باعث مســدود شدن دســتگاه و در نهایت آسیب رسیدن به موتور 

خواهد شد.

نکاتی مهم جهت استفاده

آسیاب
آسیاب دستگاه فقط برای مواد غذایی خشک همانند بادام زمینی، سبزیجات خشک و دیگر 
موارد مشــابه مناسب می باشــد. مقدار 150 گرم مواد غذایی مورد نظر را در ظرف آسیاب 
بریزید و هنگامی که ظــرف در حالت وارونه قرار دارد پایه )تیغه( را بر روی آن به جهت 
عقربه های ســاعت ببندید، سپس ظرف را بر روی بدنه اصلی قفل نمایید. کلید را بر روی 
سرعت مورد نظر تنظیم نمایید و به مدت 30 ثانیه مواد غذایی را آسیاب نمایید و 30 ثانیه 
کارکرد دســتگاه را متوقف نمایید، در صورت نیاز به آسیاب مجدد، این عمل را 2 یا 3 بار 

تکرار کنید.
توجه: هرگز آســیاب دستگاه را زمانی که مواد غذایی کامال آسیاب شده اند یا بدون مواد 

غذایی در داخل مخزن مورد استفاده قرار ندهید.
خردکن

ابتدا استخوان و پوست اضافی را از گوشت جدا نمایید و آن را تکه تکه بُرش دهید، سپس 
مقدار 150 گرم از گوشت را در داخل ظرف قرار دهید و هنگامی که ظرف در حالت وارونه 
قــرار دارد پایه )تیغه( را بر روی آن به جهت عقربه های ســاعت ببندید، کلید را بر روی 
سرعت مورد نظر تنظیم نمایید و به مدت 30 ثانیه دستگاه را مورد استفاده قرار دهید و 30 

ثانیه کارکرد دستگاه را متوقف نمایید، در صورت نیاز، این عمل را 2 یا 3 بار تکرار 
و 30 ثانیه کارکرد دستگاه را متوقف نمایید، در صورت نیاز، این عمل را 2 یا 3 بار تکرار 

کنید تا گوشت به خوبی خرد شود.
نکته: جهت طعم بهتر گوشت، به هنگام خرد کردن آن می توانید مقداری روغن و ترکیبات 

دیگر در ظرف اضافه نمایید.
توجه: درصورتی که در حین خرد کردن گوشت در دستگاه، گوشت باقی مانده دور تیغه 
پیچیده شــده باشد و سرعت دستگاه کاهش یابد، بنابراین در این هنگام کارکرد دستگاه را 

متوقف نمایید و گوشت را جدا کنید.

10
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- قبل از شروع تمیزکاری، دستگاه را خاموش نمایید و دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
- قطعات جانبی دستگاه را جدا نمایید. 

نکته: مخزن آبمیوه را به همراه تیغه آبگیری از روی بدنه اصلی بردارید، ســپس مخزن را 
وارونه کنید و تیغه را به آرامی و با مراقبت از آن جدا نمایید. 

- به غیر از بدنه اصلی دستگاه، قطعات دیگر )قطعات جانبی( را می توان با آب شستشو دهید.
- بدنه اصلی را می بایست با استفاده از پارچه یا حوله ای نرم و مرطوب تمیز نمایید.

- دستگاه و قطعات جانبی آن را می بایست در محیطی تمیز و خشک نگه داری کنید و قبل 
از قرار دادن آن ها در جای مخصوص خود، از خشک شدن کامل آنها اطمینان حاصل نمایید.

تمیزکاری و نگه داری

بازیافت

این عالمت بدان معناست که این دستگاه را نباید با زباله های خانگی 
دور بریزید. بلکه به منظور پیشــگیری از آسیب های زیست محیطی 
الزم اســت که دستگاه را به مراکز بازیافت معتبر و یا تولید کننده این 

محصول تحویل دهید.

- پس ازاســتخراج آب میوه، بهتر است آن را بصورت تازه بنوشید، چرا که نگه داری 
آن در طوالنی مدت باعث کاهش مواد مغذی آن خواهد شد.

- شــما می توانید آب برخی از سبزیجات )مانند اســفناج، کرفس( را با آبمیوه هایی 
همانند آب ســیب و آب هویج میکس نمایید. تنها یک چهارم آب سبزیجات در آبمیوه 

کافی می باشد.
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GPJ 182

Dear customer!
Thanks for your worthful choice and confidence to Migel

brand. We really hope that you enjoy operating this product.

Technical Data
Model                          Power                                Voltage                       Frequency                                 

GPJ 182                        800 W                             220-240 V                      50/60 Hz                           

Important safeguards

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be
follow including following:
1. This appliance should only be used by or under the direct supervision of a 
Responsible adult. Always keep away from the young children
2. Place the appliance on a flat and level surface when operating. Never put 
it near a source of direct heat or contact heating surface.
3. Take and put the unit gentlely ,it may not work caused by collision many times
4. To protect against the risk of electrical shock do not put the mainbody, 
power Supply in water or other liquid. And do not use near a source of water, 
eg. kitchen sink
5. Do not use this appliance if it is damaged, malfunctioning or if the mains 
lead or plug is damaged. Return the appliance to the retailer if it is still within 
the guarantee period. Otherwise contact the professional persons to repair.
6. Unplug the unit when not in use, before putting on or taking off any parts 
before cleaning ,make the switch to“0”position.After operating,put the 
switch to“0”position, unplug the unit then just can you pour the juice and 
the plug.
7. It maybe overheated if the socket is loose, in this case ask the professional 
persons for help
8. Always make sure the appliance is properly and completely assembled 
before used.
9. To avoid cut yourself, do not touch the extractor blade seat.
10. When washing the removable parts of this product, the water should 
not exceed 50 degree Never to put it in a dishwasher for high temperature 
antisepsis.
11. Do not operate the appliance whilst empty or overloaded.
12. When the motor is running do not insert your finger or other objects into 
the machine, and do not attempt to push fruit or vegetables down the chute 
with anything other than the pusher.
13. Ensure that the grating sieve comes to a complete stop before removing 
the cover.
14. After operating continuously for 30 seconds, wait 30 seconds before 
operating the appliance to help prevent the motor from overheating.



Part Name

1. Pusher
2. Juice Cover
3. Blade Net
4. Juicer Tray
5. Handle
6. Switch (0,1,2)

HOUSEHOLD USE ONLY. NOT SUITABLE FOR USE OUTDOORS. DO NOT LEAVE 
THISAPPLIANCE UNATTENDEDWHEN IN USE. STORE AWAY FROM DIRECT 
SUNLIGHT.
15. 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. 
16. Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.
17. Always disconnect the blender from the supply if it left unattended and 
before assembling, disassembling or cleaning.
18. This appliance is intended to be used in household and similar 
applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
11

12

7. Main Body
8. Pulp Container
9. Grinder
10. Chopper
11. Blender Jar
12. Juice Container

To Assemble

2
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To Assemble
Unpack all pieces set the base unit on a flat, level and stable surface
1. Place the juice tray onto the base unit, so that The spout of the juice tray 
base is aligned with the gap of the main body

1

2

3. Fit the juicer cover onto the juice tray base, Taking care to fit correctly

3

4. Pull the safety locking handle over the juicer cover So that the handle 
fits into the grooves on the  cover Note: The juicer will not work unless the 
handle is correctly fitted. Do not use the handle to pick up the appliance

5. Tip the base unit slightly to insert the pulp Container underneath the 
juicer cover

4

5

2. Place the blade net onto the connector on the Base unit and press down 
firmly Note:Be careful of the bottom blade when assemble



Put the blender jar on top of 
main body i n v e r t i c a l p o 
s i t i o n

Fasten the blender jar clockwise 
till you hear a voice.  
Accordingly, you can loose it in 
counterturn.

To Disassemble
Lift back the safety locking handle
Lift the juicer cover from the juicer tray base
Remove the blade net
Lift the juicer tray base from the base unit
Juicer Extractor
1. Wash the fruit or vegetables ready for juicing, most fruit and vegetables
such as apples, carrots and cucumbers will not need to be cut to size as these 
will fit into the feed tube.
2. Make sure to place a glass or container under the spout while juicing, the 
pulp container should be put under the pulp spout.
3. Make the switch to 0 position and then plug the power oulet
4. Start the unit, place food down the feed tube. Using the food pusher, 
gently guide food down the feed tube.
Note:
1) To extract the maximum mount of juice, always push the food pusher 
down slowly.
2) Never use hands or foreign objects to push food down the feed tube or to 
clear the feed tube. Always use the food pusher provided.
5. Juice will flow into the glass or container and the separated pulp will 
accumulate in the pulp container.4

Dry Miller And Meat Grinder

Cleaning the blender

6. Slide the food pusher down the feed tube by aligning The grove in food 
pusher with the small protrusion

6
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Note:
1) Do not allow the pulp container to overfill as this may damage the unit.
2) Please switch off the appliance when empty the pulp container.
3) For easy cleaning, suggest place a plastic bag into the pulp container to 
collect pulp.
6. After juicing, the power should be cut off, running without food is not allowed.
1. Vegetable:
Cut the vegetable into sects, put 150g~200g vegetable into the jar, pour 
some quantity
cold water, let it blend for 30 seconds, repeat twice, then can make fresh 
vegetable juice
2. Fruit:
Peel off the fruit, cut it to pieces, put 150g~200g into the jar, pour some 
quantity cold water together with ingredients, let it blend for 30 seconds, 
repeat twice, then can make fresh fruit jam.

Place the miller or grinder onto 
the base unit in vertical posit 
ion

Fasten miller or grinder 
clockwise till you hear a voice 
accordingly, you can loose it in 
counterturn

Dry Miller And Meat Grinder

Dry Miller
The miller is suitable for dry food, such as dry vegetable, peanut, ingredient. 
Put 150g into the miller cup per time, cover the blade base, fasten it 
clockwise, then turn upside down, press the button, let it run 30 seconds, 
stop 30 seconds, repeat 2~3 times  
Note:When the miller runs without food, that’s the blade can’t touch 
the food, You should stop the appliance.

Cleaning the blender
Turn the appliance off at the power supply and unplug Twist the blender jar 
off the base unit in a clockwise direction Pour out any remaining blended 
material Wash the blender, blender lid, lid cap in warm soapy water
It is possible to remove the blade from the blender jug for extra cleaning.
When cleaning the blade, take great care as the edges are sharp
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Juicing instructions
1) Hints & Guides
• Peel off the fruit or vegetables, such as orange, lemon, pineapple, pumpkin.
• Fruit with small pits and seeds, such as lemon, orange, watermelon, grape, can 
put into food tube for juicing. Fruit with big pits and seeds, such as nectarines, 
peaches, apricots, plums and cherries must be pitted before juicing.
• Can put the fruit or vegetable with caudex or leaf into the food tube
• Bundle the leaves of the fruit or vegetable before putting into the food tube.
• Soft food, such as banana, fig, not suitable for juicing, the pulp would block 
the appliance and damage motor.
2) Helpful hints
• Drink the fresh juice at once, it will lose the nutrition if stored too long.
• When drinking, let the juice in the mouth for 30 to 60 seconds, it will be 
more sweet and speed up imbibing.
• Mix green vegetable juice, such as spinage, celery, with soft, sweet fruit 
juice, such as apple, carrot, only 1/4 green vegetable juice is enough

Cleaning & care
• Turn the power switch to ‘0’ position and unplug the appliance before 
cleaning.
• Disassemble the appliance. Note: lift off the juicer tray base with the 
stainless steel filter basket inside, then, turn the juicer tray base upside down 
and carefully remove the filter basket.
• Except the motor base, all detachable parts can be immersed in water
• Wipe the motor base with a damp sponge or paper towel
• For storage, make sure all the parts are dry enough and store in a clean & 
dry place.

Environment friendly disposal
This symbol means that in case you wish to dispose of the 
product once its working life has endedT take it to an autho-
rised waste agent for the selective collection of Waste from 
Electric and Electronic Equipment ( WEEE ) .

Meat Grinder
Remove the bones, muscles and skin of the meat, cut into pieces, put 150g 
in the grinder cup per time, cover the blade base, fasten it clockwise, then 
turn upside down, press the button, let it run 30 seconds, stop 30 seconds, 
repeat 2~3 times It would be delicious if add some quantity food oil or 
ingredients when grinding.
Note: When you find some meat muscles entwist the blade, it would speed
down, then you should stop the appliance, remove the muscles.




