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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 802

مشخصات فنی

هشدار های ایمنی

  مدل                                 توان                                  ولتاژ                       فرکانس

GPJ 802                         ۸00 وات                        240-220 ولت            50/60 هرتز  

1. هنگام کار با دستگاه مراقب کودکان باشید. از بازی کردن کودکان با دستگاه جلوگیری 
نمایید.

2. به منظور پیشــگیری از خطر برق گرفتگی، از فرو رفتن ســیم برق، دوشــاخه و یا 
قســمت موتور دستگاه به درون آب و یا هر مایع دیگری خودداری نمایید. همچنین از 

استفاده دستگاه در مجاورت آب مثاًل در کنار سینک و ... خودداری نمایید.
۳. اســتفاده دستگاه بوســیله کودکان ، افراد ناتوان جسمی، افراد کم تجربه و بی دانش 

کاماًل ممنوع است مگر آنکه تحت نظارت افراد مسئول.
4. پیش از جدا کردن قطعات و نیز پیش از تمیزکاری، حتمًا ابتدا دوشــاخه را از پریز 

بکشید.
5. از لمس و تماس با قطعات متحرک دستگاه در حین کار جداً خودداری نمایید.

6. در صورت مشاهده هر گونه آسیب ظاهری در دستگاه، از استفاده آن خودداری کرده 
و آن را به مراکز خدمات پس از فروش مراجعت دهید.

۷. در محیط باز و بدون سقف از این کاال استفاده نکنید.
۸. از فرو بردن دســتتان و یا هر چیز دیگر درون پــارچ مخلوط کن در حین کار جداً 

خودداری نمایید.
۹. هنگام جابجایی و تمیزکاری مراقب تیغه های تیز باشید.

10. برای پیشــگیری از هرگونه حادثه، پایه پارچ را هنگامیکه دســتگاه خاموش است 
نصب نمایید.

11. همیشــه پیش از روشن کردن دســتگاه بررسی نمایید که درپوش به درستی نصب 
شده است.

12. در صــورت نیاز به مخلوط کردن مواد داغ، پوشــش دریچه درب مخلوط کن را 
بردارید.

1۳. درصورت خالی بودن پارچ/ آسیاب دستگاه را روشن نکنید.
14. این محصول به منظور استفاده خانگی طراحی شده است و نه مقاصد صنعتی!
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معرفی قطعات

آسیاب 

1۹. ظرف شیشه ای آسیاب
10. واشر آب بندی

1۸. قسمت تیغه آسیاب
۸. پایه تیغه آسیاب

1. قسمت موتور

مخلوط کن 

1۳. درپوش دریچه درب مخلوط کن
12. درب مخلوط کن
11. پارچ مخلوط کن

10. واشر آب بندی
۹. قسمت تیغه مخلوط کن

۸. پایه تیغه مخلوط کن
1. قسمت موتور

آب میوه گیری 

1. قسمت موتور
2. مخزن آب میوه
۳. ظرف آب میوه

4. مخزن تفاله
5. صافی استیل

6. پوشش مخزن آب میوه
۷. کوبه
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نصب قطعات

خرد کن 

1۷. کاردک
16. درب خرد کن

15. ظرف شیشه ای خردکن
10. واشر آب بندی

14. قسمت تیغه خرد کن
۸. پایه تیغه خرد کن

1. قسمت موتور
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بازیافت

این عالمت بدان معناســت که این دستگاه را نباید با زباله های 
خانگی دور بریزید. بلکه به منظور پیشــگیری از آســیب های 
زیســت محیطی الزم است که دستگاه را به مراکز بازیافت معتبر 

و یا تولید کننده این محصول تحویل دهید.

1. مخزن آب میوه را بر قسمت موتور قرار دهید.
2. سپس صافی را در مرکز آن قرار دهید و فشار دهید تا جا بیافتد.

تذکر: مراقب تیغه های تیز باشید.
۳. پوشش مخزن آب میوه را به طور صحیح بر آن قرار دهید.

4. دسته را به سمت باال بگردانید و بر پوشش طلقی قرار دهید تا قفل شود.
5. مخزن تفاله را زیر پوشش طلقی قرار دهید.

6. کوبه را درون دهانه پوشش طلقی قرار دهید.
۷. پارچ مخلوط کن را به صورت عمودی بر قسمت موتور قرار دهید.

۸. با گردانیدن پارچ به صورت ساعتگرد، پارچ را بر روی موتور قفل خواهید کرد؛ در 
این هنگام صدایی از دستگاه ساطع می شود.

۹. آسیاب و یا خرد کن را به صورت عمودی بر قسمت موتور قرار دهید.
10. با گردانیدن آسیاب/خرد کن به صورت ساعتگرد، آن را بر روی موتور قفل خواهید 

کرد؛ در این هنگام صدایی از دستگاه ساطع می شود.

1. پیش از تمیزکاری دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.
2. قطعات را جدا نمایید.

تذکر: دسته را باز کرده، مخزن آب میوه را به همراه صافی داخلش بردارید، سپس مخزن 
را برگردانید و صافی را با احتیاط جدا نمایید.

۳. به غیر از قسمت موتور تمامی قطعات قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی را دارند.
4. قسمت موتور را نیز بوسیله دستمال کمی نم دار پاک و خشک نمایید.

5. برای نگه داری دســتگاه در زمان هایی که اســتفاده نمی شود، از خشک بودن تمام 
قطعات اطمینان حاصل نمایید؛ سپس آن را در محلی پاکیزه و خشک نگه دارید.

تمیزکاری و نگه داری




