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کن حذرًا جدًا مع عناصر القطع لتجنب احلوادث احملتملة.

ال تقم مطلقًا بتشغيل اجلهاز من اجلانب أو من اخللف. يجب عليك دائمًا تعبئة 
وحدة التغذية من أمام اآللة.

يجب أال يعبث األطفال باجلهاز. ميکن 
استخدام هذا اجلهاز من قبل األطفال 
الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أکثر، 
بشرط أن يکونوا حتت اإلشراف أو أن 

يکونوا قد تلقوا تعليمات بشأن االستخدام 
اآلمن للجهاز وأنهم يفهمون املخاطر التي 
تنطوي عليها.  ال ينبغي أن يقوم األطفال 

بالتنظيف وصيانة املستخدم، إال إذا 
کانوا يبلغون من العمر 8 سنوات أو أکثر 

ويخضعون لإلشراف. احتفظ باجلهاز 
وکابله بعيدًا عن متناول األطفال دون سن 

8 سنوات.

يکن استخدام هذا اجلهاز من قبل 
األشخاص الذين تقل قدراتهم اجلسدية 
أو احلسية أو العقلية أو لديهم نقص في 
اخلبرة واملعرفة ، إذا مت اإلشراف عليهم 

أو تلقوا تعليمات کافية فيما يتعلق 
بالتشغيل اآلمن للجهاز وفهم املخاطر 

التي تنطوي عليها.
مت تصميم هذه اآللة لعصر احلمضيات 

واألحجام احملددة في هذا الدليل. ال 

تستخدم فواکه أو أحجام أخرى غير تلك 
احملددة في الدليل.

قبل تنظيف اجلهاز أو إجراء أي صيانة، 
افصله دائمًا من التيار الکهربائي.

کن حذرًا جدًا مع عناصر القطع لتجنب 
احلوادث احملتملة.

يجب تنظيف األجزاء املالمسة للطعام 
وفقًا لإلرشادات التي ميکنك قراءتها في 

فصل التنظيف.

في حالة تلف سلك الطاقة ، يجب 
استبداله بسلك إمداد أصلي من الشرکة 
املصنعة ، وذلك لتجنب التعرض للخطر.

ال متسك اآللة من اخللف أو حتاول 
تشغيلها بدون أي عنصر أمان.

هذا اجلهاز مخصص لالستخدام في 
البيئة املنزلية والتطبيقات املماثلة مثل: 

مناطق الطبخ للعاملني في املتاجر أو املکاتب 
أو أماکن العمل األخرى ؛ املزارع. من قبل 

العمالء في الفنادق واملوتيالت واألماکن 
السکنية األخرى ؛ منشآت من نوع "مبيت 

وإفطار"

انتباه!
کن حذرًا مع الشفرة عند إزالة العمود 

ومجموعة  أسطوانة العصر

انتباه!
ال حتاول الوصول إلى منطقة العصير 

من وحدة التغذية يدويًا لتجنب 
احلوادث احملتملة.

إذا کنت بحاجة إلى
مزيد من املعلومات ، ميکنك

الدخول إلى دليل
املستخدم الکامل هنا. 10881دليل التشغيل السريع
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قم بتوصيل اجلهاز بجهد التيار الکهربائي.
تأکد من أن جهد التيار الکهربائي يطابق اجلهد املشار إليه في ملصق 

التعريف اخلاص باجلهاز.

لتحضير العصير، ما عليك سوى ملس الزر 
األمامي. سترى أن لون الزر سيتغير تلقائيًا 

من األبيض إلى البرتقالي. 

افهم لغة عصارة سول

قم بتحضير العصير
أوقف تشغيل

قم بتشغيل عصارتك سول عصارتك سول

اضغط على الزر األمامي ملدة ثانية 1"
حتى يظهر ضوء أبيض ثابت.

تأکد من أن الغطاء العلوي وصندوق النفايات والباب في مکانها 
الصحيح. تذکر أن تفتح الصنبور وأن تستخدم کوبًا عند مخرج العصير.

ستنبهك اآللة بثالث إشارات صوتية عندما يکون وعاء النفايات 
ممتلئًا وحتتاج إلى تفريغه.

جتربة
العصير

الضغط على الزر األمامي ملدة 2 ثانيتني“,
أو افصل کبل الشبکة مباشرة.

إذا لم يکتشف اجلهاز البرتقال  فسيتوقف 
بعد عشرين ثانية 20" من مرور آخر 

برتقالة.

البيضاء. جاهزة للعصير.
وميض أبيض. وعاء النفايات غير مثبتة بشکل صحيح/ الباب 

األمامي مفتوح الغطاء العلوي ليس في وضعه غير صحيح.

برتقالي. تعصر بشکل صحيح.

وميض برتقالي. وعاء الفايات فارغ قفل نظام العصير / قفل نظام 
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 Zumex قم بتوصيل العصارة اخلاصة بك کما سترى موضحًا في دليل
Connect

عصير خالص

نظام مخروطي

جميع احلمضيات

تصميم 360سهلة التنظيف

أقصى قدر من االبتکار 
في مساحة صغيرة  01. 02. 03.


