
 

 

 je850 دفترچه راهنمای آبمیوه گیری کنوود مدل

پیشنهاد میکنیم قبل از هرکاری دفترچه راهنمای آن را مطالعه  کنوودبرای استفاده بهتر و ایمن تر از وسایل 

به  کنوود سرویسنمایید. به دلیل اینکه تمام دفترچه ها به زبان های انگلیسی وجود دارند، از همین رو 

پرداخت است. میتوانید  je850 آبمیوه گیری کنوود مدل صورت اختصاصی به ترجمه و نحوه استفاده از

 .در پایین همین پست دانلود نمایید pdf به صورت یک فایلاین دفترچه را 

 

 کنوود  دستگاهقبل از استفاده از 

 .دستورالعمل ها رو به دقت بخونین و دفترچه رو برای بعدا هم نگه دارین 

 .کل بسته بندی و همه لیبل ها رو جدا کنین 

 

 ایمنی

 .اگر فیلتر خراب است از آبمیوه گیری استفاده نکنین 

 ی برش زیر فیلتر خیلی تیز هستن، پس وقتی فیلتر رو جابه جا و تمیز میکنین مراقب تیغه ها

 باشین.

 می تونه باعث شوک الکتریکی بشه.-هرگز موتور،سیم و یا دوشاخه رو داخل آب نبرین 

  :قبل از -قبل از جفت کردن یا برداشتن قطعات  -دستگاه رو خاموش کنین و از برق بکشین

 استفادهبعد از -تمیزکردن  

  هیچ وقت از آبمیوه گیری خراب استفاده نکنین. بررسی کنین و تعمیرش کنین: خدمات و و

 حمایت از مشتری را ببینین.

  قبل ازجدا غذا نذارین ظرف. اصال انگشتان رو روی قسمت استفاده کنیندهنده موجودفشارفقط از .

 کردن ظرف غذا، آبمیوه گیری رو از برق بکشین.

 ن سرپوش، دستگاه رو خاموش کنین و اجازه بدین فیلتر بایسته.قبل از برداشت 

 .سیم دستگاه رو نزدیک اجسام داغ نذارین و سیم آویزان و در دسترس کودکان نباشه 

 .به قطعات متحرک دست نزنین 

 .هیچ وقت آبمیوه گیری روشن رو بدون توجه رها نکنین 

 .حتما مراقب باشین کودکان با این وسیله بازی نکنن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%88%D8%AF


 

 

 ین دستگاه برای استفاده خانگی است. کنوود هیچ مسئولیتی در قبال استفاده نادرست از دستگاه ، ا

 و یا انجام ندادن این دستوالعمل ها نداره.

 قبل از به برق زدن

  مطمئن بشین تامین برق شما مطابق با همانی است که در سمت دیگه آبمیوه گیری نشون داده

 شده .

  این دستگاه با جریانEC 2004/108/EC  سازگاری الکترومغناطیسی و دستورالعملEC  مطابقت

 درمورد مواد تعیین شده برای تماس با مواد غذایی. 1935/27/10/2004داره. 

 

 قبل از استفاده برای اولین بار

 .همه بسته بندی رو جدا کنین 

  مراقبت و تمیز کردن رو مطالعه کنین.>قطعات رو بشورین: قسمت 

 کلیدها

 دهندهفشار  .1

 ظرف غذای خیلی بزرگ .2

 سرپوش .3

 فیلتر .4

 نگهدارنده فیلتر .5

 دهانه ضد چکه کردن .6

 چفت های قفل .7

 سرپوش با جداساز حبابی .8

 پارچ آبمیوه .9

 بخش برق .10

 روشن /خاموش کنترل سرعت .11

 جمع کننده پالپ .12

 زبانه جمع کننده پالپ .13

 برس فیلتر .14

 بخش نگهداری سیم .15

 



 

 

 استفاده از آبمیوه گیری

 مونتاژ و استفاده

 (را قرار بدین.5نگهدارنده فیلتر ) .1

 ( را در جای خودش بذارین داخل نگهدارنده فیلتر.4فیلتر ) .2

( به سرپوش قفل کنین. 1سرپوش را قرار بدین. سرپوش را با درگیر کردن  قسمت باالیی قفل ها ) .3

 ( رو در محل خودش قرار بدین.2بعد با یک ضربه دکمه چفت ها )

 ودش بکشین و فیکس کنین.جمع کننده پالپ رو در جای خ .4

 

 اگر جمع کننده پالپ یا سرپوش در جای درست خودشون قرار نگرفته باشن آبمیوه گیری شما کار نمی کند.

( در محفظه فیلتر قرار بدین و به سمت باالترین حالت یعنی آبمیوه گرفتن  6دهانه ضد چکه ) .5

 بذارین.

a .حالت آبمیوه گیری = 

B)حالت چکه نکردن )بستن = 

 پارچ آبمیوه رو زیر پریز بذارین. جداکننده حبابی در پارچ باعث میشه آبمیوه کف نکنه. .6

 برای آبمیوه گیری میوه ها و سبزیجات مختلف از بخش توصیه های در راهنما استفاده کنین . .7

شیار روی فشار  _وارد کنین ( و مواد غذایی را با استفاده از فشار دخنده11دستگاه رو روشن کنین ) .8

 هنده باید با شکاف ظرف غذا منطبق بشه.د

بعد از اضافه کردن آخرین تکه های غذا؛ اجازه بدین آبمیوه گیری کارش رو ادامه بده تا آبمیوه ای  .9

 .  بستگی داره کامال به نوع میوه و غلظت آبیموه خارج شدهکار شفاف از فیلتر خارج بشه. زمان 

دستگاه رو خاموش کنین و منتظر بمونین فیلتر از کار بایسته و جریان آبمیوه کم بشه و به چکه   .10

 کردن برسه. بعد دهانه رو روی حالت چکه نکردن در باال بچرخونین قبل از اینکه پارچ رو بردارین. 

  2وحداکثر  کیلو گرم 2اگر مواد غذایی سفت رو در آبمیوه گیری میندازین پیشنهاد میکنیم نهایتا 

دقیقه از دستگاه استفاده کنین. بعضی از مواد غذایی های خیلی سفت احتماال باعث کندشدن 

 دستگاه یا توقف اون میشن. اگه این اتفاق افتاد دستگاه رو خاموش کنین و فیلتر را بردارین.

 .جمع کننده پالپ مرتبا در طول مدت استفاده تمیز کنین 

 

 



 

 

 دستگاه آنرا از برق بکشین:همیشه بعد از استفاده از 

 برای حفظ حداکثر فایده آبمیوه،سریعا آنرا میل کنین تا ویتامین بیشتری -تخریب ویتامین ها

 دریافت کنین.

  کنین پارچ رو در یخچال بذارین. اگه چند قطره اگه میخواین آبمیوه رو برای چند ساعت نگهداری

 آبلیمو هم بهش اضافه کنین بهتر می مونه.

  میلی لیتری آبمیوه نخورین مگر اینکه عادت داشته باشین. 230بیشتر از سه تا لیوان روزانه 

 .برای کودکان آبمیوه را به میزان مساوی با آب رقیق کنین 

  ،آبمیوه های سبز تیره )بروکلی، اسفناج و..( یا فرمز تیره )چغندر، کلم قرمز( خیلی قوی هستن

 همیشه رقیق کنین.

  لی باالیی دارن )قند میوه(، بنابراین کسایی که دیابت دارن یا قند خون پایینی ها فروکتوز خیآبمیوه

 دارن نباید خیلی آبمیوه بخورن.

 

 توصیه شدهجدول استفاده 

 .همه سبزیجات و میوه ها رو کامال قبل از آبگیری بشورین 

  برای مواد غذایی سفت تر استفاده کنین. 2از سرعت 

  نرم تر استفاده کنین.برای مواد غذایی  1از سرعت 

  تکه های غذا را هر بار داخل ظرف بریزین و به آرامی به برای حداکثر آبگیری اندازه های کوچکی از

 پایین فشار بدین.

  از مخلوط کن استفاده کنین.برای بهترین نتیجه آبگیری از میوه هایی مثل موز،انبه و توت های نرم 

 

 ترفندها و نکته ها ادیسرعت پیشنه آماده سازی میوه/ سبزیجات

آبگیری برای حداکثر  2 آبگیری کامل سیب و گالبی

اگر به دمای محیط 

رسیده باشن غذاهای 

سفت بهتر آبگیری 

 میشن 



 

 

آبگیری برای حداکثر  2 آبگیری کامل ریشه سبزیجات و هویج

اگر به دمای محیط 

رسیده باشن غذاهای 

سفت بهتر آبگیری 

 میشن 

یک آناناس بزرگ  آناناس

بردارین و ساقه ها و 

برگهاشو برش بدین و 

آناناس رو جدا کنین. 

  برش های دراز بزنین.

ثانیه مرحله  20تقریبا  2

طول میکشه. برای 

جلوگیری از مسدود 

شدن فیلتر، بعد از هربار 

انداختن تکه بزرگ 

 آناناس آن را تمیز کنین.

آبگیری  برای حداکثر 1 ساقه ها رو جداکنین انگور

یک مشت کوچک انگور 

 بریزین.

بیشتر یک آب گوجه  1 آبگیری کامل گوجه

غلیظ به شما میده تا 

 یک عصاره رقیق

میوه های هسته دار، 

 هلو، شلیل، آلو

از وسط نصف کنین و 

 هسته رو جدا کنین

1 - 

کامال پوست گیری  انبه

کنین و هسته رو در 

 بیارین

آبمیوه خیلی غلیظی  1

ای بیشتر میده پس بر

شدن جریان، با میوه 

 های دیگه مخلط کنین

برای آبیگیری کاکل  1 گرفته بشهپوست سخت  طالبی

خیلی آرام وارد دستگاه 

 کنین

 _ 1 آبگیری کامل کیوی

 برگ ها رو جدا کنین توت فرنگی

 آبگیری کامل

برای آبگبری بیشتر هر  1

بار یک مشت کوچک از 

توت فرنگی با میوه های 

 بریزیندیگر 
 _تمشک های نرم

 رزبری، بلک بری و ...

 1 آبگیری کامل

 _تمشک های سفت تر

 بلوبری، کران بری

 1 آبگیری کلی



 

 

برگ ها و پوست کنده  چغندر قند)خام(

 بشه

اگر پوست و برگها جدا  2

بشن، بهترین طعم رو 

 داره

برگ سبزیجات اسفناج، 

 کاهو، و ...

هسته سفت رو 

تا جداکنین. برش بدین 

اندازه ظرف بشه. برگها 

رو کنار هم بذارین و یه 

 بسته کنین.

آب گرفته شد احتماال  2

خیلی کمه پس بهتره 

همراه با سبزیجات و 

میوه های دیگه انجام 

 بشه.

 _ 2 آبگیری کامل کرفس

به آرامی وارد دستگاه  1 آبگیری کامل خیار

کنین تا بهترین نتیجه 

 آبگیری را داشته باشین.

مرکبات، پرتقال، گریپ 

 فروت

پوست گیری کنین و 

مغزی سفید رو جدا 

 کنین

اگر مغزی سفید مرکبات  1

برداشته بشه طعم خیلی 

بهتری پیدا میکنه. برای 

بهترین آبگیری از آب 

مرکبات گیری کنوود 

 استفاده کنین.

 

 برای جدا کردن قطعات آبمیوه گیری

( جدا کنین و جمع کننده رو به بیرون 13مع کننده )جمع کننده پالپ رو با فشار دادن زبانه ج 1

 بکشین.

 چفت سرپوش رو باز کنین و به باال بکشین. 2

 فیلتر را با نگهدارنده فیلتر با هم بردارین. بعد برای شستن از هم جدا کنین. 3

 

 مراقبت و تمیز کردن

 ری، آبمیوه گیری رو از برق بکشین.قبل از تمیزکا 

  جدا نمیشه، چند دقیقه صبر کنین تا شل بشه.اگر فیلتر خیلی سفته و 

  بعضی از غذا ها مثل هویج، پالستیک رو تغییر رنگ میکنه. با یه پارچه خیس از روغن گیاهی اون

 رو بسابید کمک میکنه تغییر رنگ از بین بره.



 

 

 قسمت موتور

  .با یک پارچه خیس موتور رو تمیز کنین بعد خشکش کنین 

 .موتور رو در آب فرونبرین 

 .سیم اضافی رو در محل جمع آوری سیم پشت قسمت برقی، جمع کنین 

 

 فیلتر 

 .با استفاده از برس موجود تمیزش کنین. توجه: با انتهای صاف برس پلپ ها را از سرپوش جدا کنین 

  به طور منظم فیلتر رو چک کنین تا نشانه ای از آسیب دیدگی نداشته باشه. اگر فیلتر معیوبه ازش

 تماس بگیرین "بخش خدمات و حمایت از مشتری"ین. با استفاده نکن

 

 دیگر قطعات

 .در آب داغ و صابون قرار بدین و بشویید،بعد خشک کنین 

  می تونین با ماشین ظرفشویی تمیزشون کنین، در قفسه باالیی ظرفشویی قرارشون بدین. اونها رو

درجه  50دمای پایین )نهایتا ه برنامدر قفسه پایین در تماس مستقیم با المنت ها نذارین  . با 

 .سانتیگراد( 

 

 خدمات و حمایت از مشتری

  اگر سیم آسیب دیده ،باید به دالیل ایمنی توسط کنوود یا متخصصان مورد تایید کنوود تعویض

 بشه.

  اگر هرگونه مشکلی با عملکرد آبمیوه گیری پیدا کردین، قبل از تماس با تعمیرکار اول به راهنمای

 نگاه کنین.عیب یابی 

 اگر نیاز به کمک داشتین در رابطه با:

 استفاده از آبمیوه گیری 

 خدمات یا تعمیرات 

 .با فروشگاهی که آبمیوه گیری رو ازش خریدین تماس بگیرین 

 .طراحی و مهندسی توسط کنوود انگلستان 



 

 

 ساخته شده در چین 

 

 راهنمای عیب یابی

 علت و راه حل مشکل

 آبمیوه گیری به برق وصل نشده  آبمیوه گیری کار نمیکنه

 :درست قطعات سوار نشدن. چک کنین 

چفت های سرپوش درست و درجای -

 خودشون قفل شده باشن

جمع کننده پالپ درست جا گرفته باشه  -

 و کامال چفت شده باشه.

رکت کار میکنه یا در طول استفاده از حموتور آرام 

 می ایسته.

تا سرعت جدول استفاده توصیه شده رو بخونین 

 مناسب رو برای هر ماده غذایی انتخاب کنین.

اگر برای مواد غذایی خیلی سفت یا فیبری استفاده 

میکنین،چک کنین که جمع کننده پالپ پر نباشه 

و انسدادی با پالپ روی فیلتر یا اطراف اون ایجاد 

 نشده باشه. 

دستگاه رو خاموش کنین و از برق بکشین، جمع 

کنین و فیلتر/نگهدارنده رو کننده پالپ رو خالی 

 تمیز کنین.

از عمل آبگیری آرومتر و قطعات   پالپ خیلی آبداره و آب کی گرفته میشه

 کوچکتری اسستفاده کنین.

  اگر غذاهای خیلی سخت و فیبری هستن

 فیلتر رو تمیز کنین.

  جدول استفاده توصیه شده رو بخونینئ

سرعت مناسب برای هر ماده غذایی 

 انتخاب کنین.



 

 

از سرعت نامناسب استفاده شده. به جدول   بین سرپوش و چمع کننده پالپ آبمیوه چکه میکنه

 استفاده توصیه شده رجوع کنین.

  مواد غذایی خیلی سرع به داخل محفظه

فشار داده شدن. این کار رو آرومتر انجام 

 بدین.

  چک کنین که جمع کننده پالپ درست

 چفت شده باشه.

مطمئن بشین بیشتر آبمیوه قبل از قرار   ه میکنهدر حالت چکه نکردن چک

دادن روی حالت چکه نکردن خارج شده 

 باشه.

وقتی جمع کننده پالپ جدا میشه پالپ بیرون 

 میریزه
  وقتی جمع کننده رو جدا میکنین خیلی

آرام این کارو انجام بدین و مطمئن بشین 

کامال به سمت دیگه سرپوش بکشونین تا 

داخل جمع آوری کننده پالپ ها کامال به 

 بریزه.

  به طور منظم برای جلوگیری از گرفتگی

و شیب کاسه  سرپوشبیشتر پالپ روی 

 جمع کننده پالپ رو تمیز کنین.ای، 

 

 

 EC 2002/96/ECاطالعات ضروری برای دور انداختن صحیح این محصول مطابق با قوانین 

 

 زباله شهری دور انداخته بشه.بعد از پایان عمر کار این دستگاه، نباید مثل یه 

باید به منطقه مخصوص مرکز جمع آوری زباله های مختلف برده بشه یا واسطه فراهم کننده این خدمات 

 داده بشه.

دور انداختن جداگانه لوازم خانگی از تاثیرات منفی به محیط زیست و سالمتی جلوگیری میکنه ،مضراتی که 

 ییصرفه جو به دست آوردن یبراو در دسترس بودن مواد مضر  است ادور اندختن نادرست زباله هاز ناشی 

 نیابه عنوان یادآوری ضرورت جداکردن زباله های لوازم خانگی،  بازیابی میشن. و منابع یقابل توجه در انرژ

 .مشخص شده دارسطل زباله چرخ  کیمحصول با 


