
 

دليل المستخدم



 

 هل كنت تعتقد أنك تعرف
 عالم العصير؟

استعد ألن تصورك سيتغير إلى األبد.
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صغيرة. ذكية. أنيقة

 لديك بين يديك أول

عصارة ذكية، سول طراز 2.
أول عصارة أوتوماتيكية قادرة على تقديم عصير خالص 

لزبنائك وأفضل أداء لعملك.

اليوم ابدأ مستقبال يكون فيه لالبتكار واألسلوب األكثر 
أصالة مكان في أصغر مساحة.



 

المواصفات التقنية↓

العيارات
64-81 مم.

أطقم أخرى اختيارية:
طقم صغير← 45-65 مم.

طقم صغير جدا← 42-52 مم.

سعة التغذية
3-6 برتقاالت | 7-8 حبات ليمون حلو 

الحمضيات

البرتقال       
الماندارين       

الليمون*
الليمون الحلو

* ينصح بعصر الليمون من أصناف  
مستديرة الشكل وقشرة رقيقة. 
أمثلة: أوريكا، ليسبون، ماير.



 

الوزن 32 كلغ 71 رطل
جهد 100-240 جهد التيار المتردد 60/50 هرتز
القوة 100 واط 0.134 حصان

االستهالك 0.4-3.4 أمبير )130-100 
فولت تيار متردد(

0.3-1.5 أمبير )240-220 
فولت تيار متردد(

مستوى الضغط
السمعي  

أقل من 60 ديسيبل  

الحماية 
مضاد للرطوبة 

 IPX0 

* تذكر أنه ألي استفسار تقني يجب عليك االتصالربوكيلك المعتاد.
براءة االختراع  

األبعاد
 x 480 x 300 537 مم.

“21,1x   “18,9 x “11,8

السرعة

1 عصير ← 10“    |   18 فواكه  ←   1“

WO2016059186A1 ES2567101A1
WO2013182712A2 ES2527974B1

P201930926 قيد االنتظار .Pat

007055652 :DMC
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 1 سول طراز 2

 2 غطاء التغذية

3 الباب األمامي

4 علبة الخروج  

5 وعاء النفايات

6 صينية حامل األكواب

7 كبل الكهرباء

صورة 1 ← سول  طراز 2

 1.4 صندوق التغذية

2.4 أسطوانة الضغط السفلى

3.4 أسطوانة الضغط العليا

4.4 صندوق القطع

5.4 مغزل استخراج اللب
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قبل أن تبدأ، 
ومن أجل سالمتك ال بد أن تأخذ في اعتبارك أنه

توجد البيانات المحددة الخاصة بعصارة زوميكس سول طراز Zumex Soul Series 2 )الفولتية، والتردد، 
والبيانات األخرى ذات األهمية( في ملصق التعريف الذي ستجده داخل الجهاز. 

ألي استفسار تقني، يجب أن تتصل بالموزع المعتاد/ مصلحة المساعدة الفنية الرسمية، مع ذكر الرقم التسلسلي 
لملصق تعريف الجهاز.

تتبنى زوميكس Zumex التدابير الالزمة من أجل تجميع اآلالت المعروضة في السوق بشكل انتقائي وتتمتع بإدارة 
بيئية مناسبة. يرجى االتصال بموزع زوميكس Zumex المعتمد للتخلص من هذه اآلالت بشكل صحيح.

 قد يتم تحديث التعليمات دون إشعار مسبق. يمكنك الرجوع إليها في أي وقت على موقعنا اإللكتروني www.zumex.com ، في قسم النموذج المختار. 
إذا كانت لديك أي اقتراحات أو تعليقات من أجل تحسين عصاراتنا أو شبكة خدماتنا، فنحن نقدر لك االتصال بـ Zumex مباشرة على العنوان التالي:

 Polígono Ind. ،2 المجمع الصصناعي مونكادا 3، شارع مولي

 .2 Moncada III C/Molí 

 46113 مونكادا. Moncada 46113. بلنسية. إسبانيا. 
الهاتف 251 301 961 34+: الفاكس: 255 301 961 34+ 

zumex@zumex.com / www.zumex.com

.ZUMEX، S.A .مجموعة زوميكس، ش.م



 

ال تتالعب باآللة لتشغيلها بدون أي عنصر أمان.
في  المثال  سبيل  على  التجارية،  المحالت  في  لالستخدام  موجهة  األجهزة  هذه 
مطابخ المطاعم، والمقاصف، والمستشفيات، والمؤسسات التجارية مثل المخابز 

وما إلى ذلك، ولكن ليس إلنتاج األغذية المستمر بكميات كبيرة.
يجب عدم تنظيف الجهاز بضخ الماء أو بمنظف البخار.

ومن  فوق  وما  سنوات   8 البالغين  األطفال  قبل  من  الجهاز  هذا  استخدام  يمكن 
قبل األشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو 
نقص الخبرة والمعرفة، إذا تم منحهم اإلشراف أو التدريب المناسب فيما يتعلق 

باالستخدام اآلمن للجهاز وفهم المخاطر المتضمنة.
يجب مراقبة األطفال للتأكد من أنهم ال يلعبون بالجهاز.

يجب أال يقوم األطفال دون إشراف بالتنظيف والصيانة التي يجب أن يقوم بها 
المستخدم .

لتوصيل  الجهد  لفرق  طرفية  محطة  على  الخلف  في  الجهاز  هذا  يحتوي 
الجهاز.  هذا  خالل  من  التثبيت  بتأريض  األخرى  األجهزة  تأريض 
كابل  بتثبيت  قم  ثم  والحلقات،  الصواميل  بفك  قم  استخدامها،  حال  وفي 
يتم  بإحكام.  والحلقات  الصواميل  ربط  وأعد  اإلضافي  للجهاز  التأريض 

 تمييز نقطة فرق الجهد هذه بالرمز التالي:   

تنبيهات
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ال تستخدم فواكه غير تلك المحددة في الدليل.
أثناء التنظيف أو الصيانة أو استبدال األجزاء ، تأكد دائًما من إزالة قابس سلك 

الطاقة من المقبس وإمكانية رؤيته.
استخدم عناصر القطع بحذر شديد لتجنب الجروح المحتملة.

يجب تنظيف األجزاء المالمسة للطعام وفًقا لإلرشادات التي يمكنك قراءتها في 
فصل التنظيف.

في حالة تلف كبل الطاقة، يجب استبداله بكابل أو طقم خاص يجب على الشركة 
المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أن تزود به المستخدم.



 

مكان 
لعصير المستقبل

 هل فكرت أين
 ستضع عصارتك سول طراز 2 ؟  

  يمكنك وضعها في المكان الذي تريده 
 وتغييرها بشكل مريح بفضل  حجمها 

وتصميمها 360 درجة. 

 سوف تقوم بتحويل أي فضاء
إلى ركن تصميم العصير.

 1



  

أوال، تأكد من تطابق جهد التيار الكهربائي مع ما هو مبين في ملصق التعريف الخاص بالجهاز الذي ستجده 
في هذا الدليل وعلى الجهاز نفسه. 

تأكد من عدم وجود عوائق تعيقك في عملية التفريغ. 

بعد ذلك، أخرج سول طراز Soul Series 2 من التغليف وضعها على السطح المستوي الذي أعددته. 

قد تكون المكونات التالية مفكوكة، إذا كان األمر كذلك ، ضعها في مكانها: قاعدة حامل األكواب، حامل 
األكواب، كابل الكهرباء.
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أنت على بعد خطوة واحدة من الشروع
.Soul Series 2 في العصير مع سول 

  بعض النصائح
 قبل أن تبدأ

التنظيف األولي
قبل االستخدام األول، نوصي بتنظيف نظام العصير. انظر قسم 

"التنظيف".

تثبيت حامل األكواب
لتثبيت حامل األكواب باآللة، اضغط لألسفل على المشابك الخارجية 

للصينية، ثم حرك الجزء حتى تبلغ الحد األقصى مع الصينية ثم حرر 
المشابك. 



  
AR

 بدء التشغيل

← تحقق من البيانات الكهربائية لجهازك من خالل مصدر التيار 
الكهربائي. بمجرد تثبيت الجهاز بشكل صحيح ، تابع توصيله بجهد 

التيار الكهربائي. 

←  بعد توصيل الجهاز، اضغط على الزرلمدة  ثانية 1" لتشغيل 
العصارة ، حتى يظهر ضوء أبيض ثابت.  هذا يعني أن اآللة جاهزة 

للعصر. 

←  تأكد من أنالغطاء العلوي، ووعاء النفايات والباب األمامي 
مثبتة بشكل صحيح، وإال فسيظهر ضوء أبيض وامض. تذكر أن 

تفتحالصنبور )الوضع المنخفض( واستخدم كوًبا عند مخرج العصير 
من جهازك.

 
وحدة العصير

تأكد من أن جميع عناصر صندوق الخروج Case Out قد تم تركيبها 
بشكل صحيح.. 

تعمبئة مجرى التغذية
اآللة جاهزة إلدخال 4/3 برتقاالت في في مجرى التغذية، حسب 

حجمها.

منطقة النفايات
تأكد من أن وعاء النفايات في مكانه بشكل صحيح وأن عاكس اللحاء في 

أدنى موضع له.

12



 

اآلن أصبحت لديك بالفعل عصارة ذكية: 
قم بتوصيل جهازك

 2



  

عند تشغيل الجهاز، سيبث شبكة واي فاي wifi : Zumex Connect الذي سنتصل بها من جهازنا 
المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي باستخدام رقم التعريف الشخصي: 0000

http//:8,8.8.8 :في متصفحك، أدخل العنوان

ستظهر شاشة مع خياراإلعدادات< الواي فاي Wifi حيث يجب عليك إدخال معلمات شبكتك.

جهازك متصل بالفعل بالشبكة!  

من نفس القائمة يمكنك ضبط اللغة أو رمز الدخول الشخصي  بين الخيارات األخرى.

على موقع الويبzumexconnect.com قم بالولوج إلى منطقة التسجيل  وأدخل الرقم التسلسلي 
لجهازك ورقم اتصال Zumex Connect*. بمجرد اكتمال التسجيل، ستتلقى كلمات المرور الخاصة بك 

للوصول إلى التقارير في رسالة بريد إلكتروني. 

1
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* إذا لم يكن لديك هذا الرقم ، فاتصل بـ service@zumex.com مشيرا 
إلى الرقم التسلسلي لجهازك.
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يمكنك أيًضا الوصول عن طريق مسح رمز 
االستجابة السريعة.



 

لم يكن العصير سهال أبدا
!PUSH&JUICE :اتبع حدسك

اعصر فقط عن طريق النقر على الزر األمامي. 
 سيتغير لون الزر تلقائًيا من 

األبيض إلى البرتقالي. 

عصير خالص في وقت قياسي. 

 3



 



 

 افهم
لغة عصارة سول

ستنبهك اآللة بثالث أصوات تنبيه عندما يكون وعاء النفايات ممتلًئا وتحتاج إلى تفريغه.

انتبه إلى ضوء الزر وصوت الجهاز.

األبيض
اآللة جاهزة للعصر.

وميض أبيض
وضع وعاء النفايات بشكل غير صحيح. الباب األمامي مفتوح.

الغطاء العلوي ليس في مكانه.

البرتقالي
 اآللة تعصر 

بشكل صحيح.

وميض برتقالي
وعاء نفايات فارغ. 

نظام العصر مقفل. نظام إخراج اللب مقفل.

x3



 
 
 

أوقف تشغيل
آلتك سول

 ← الضغط على الزر األمامي
 لمدة 2 ثانيتين”. 

 ← افصل كبل الشبكة
 مباشرة. 

←إذا لم يكتشف الجهاز البرتقال  فسيتوقف عند 20" من 
مرور آخر برتقالة 

يمكنك إيقاف تشغيل جهازك بالطريقة التالية:

هام
يرجى عدم محاولة الوصول إلى منطقة العصير من وحدة التغذية يدوًيا لتجنب 

الحوادث المحتملة. 

ال تقم مطلًقا بتشغيل الجهاز من الجانب أو من الخلف. 
يجب عليك دائًما تعبئة وحدة التغذية من أمام اآللة. 



 

تنظيف سهل، 
مثل كل شيء في سول

افصل الجهاز عن الشبكة وقم بإزالة أي عوائق حول الجهاز. 

ارفعالباب األمامي وأمسكه بيدك أثناء الرفع حتى يبلغ حده األقصى إلغالقه ، وامسكه برفق حتى تسمع نقرة 
طفيفة.

هام! للسالمة، إذا لم يكن الباب مغلًقا تماًما ، فلن يعمل الجهاز.  

يتم استخراجصندوق الخروج في خطوتين: 
1. خذالمقبض )أ(  واسحبه للخارج بحذر عن طريق تحريكه على طول الموجهات حتى يتوقف صندوق 

اإلخراج Case Out في مقدمة الموجهات.. 
2. أمسك بيديك المقابض الجانبية )B(  لصندوق  Case Out، ارفعها قليالً حتى تجتاز نقاط التوقف 

األمامية وقم بإزالتها للخارج ، مع تحريكها على طول الموجهات. انقل الطقم في نفس الوضع لتجنب تقطر 
الماء. إلعادة وضعه على الجهاز، خذه بيديك كلتيهما من المقابض واتخذ  الدليلين )C(  الموجودين على 

اليسار واليمين داخل الجهاز مرجًعا وأدخل الطقم إلى الداخل حتى تصل إلى الحد.

ضع علبة الخروج Case Out  بحذر على سطح مستٍو لتفكيكها ، مع دعم الجانب األيسر وترك المشابك 
على نفس الجانب. افتح المزالج األربعة إلزالة وحدة الطاقة.

اسحب الحقيبة ألعلى.

 أزل من غالف الطاقة أسافين مستخرج اللحاء اليمنى واليسرى
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تنظيف سهل، 
مثل كل شيء في سول

بمجرد إزالة غطاء غالف التغذية ، قم بإزالة مجموعة الكناسة الموجودة في غالف القطع، وقم بتحريك 
المزالج الموجود في نهاية الوعاء وحرك المجموعة بأكملها إلى الخارج إلزالتها من موجهات غالف القطع. 

داخل هذا الوعاء من مجموعة الكناسة ستجد المغزل والمرشح، لمتابعة استخراجهما. 
توصي زوميكس Zumex بتنظيف شامل للصنبور بالفرشاة المرفقة. لتفكيك الصنبور، اضغط على اللسان 

الخلفي لفكه. إلعادة تثبيته ، وجهه وأدخله في الفتحات الموجودة في حامل الصنبور.

قم بإزالة مجموعة األسطوانات واألعمدة بالكامل عن طريق سحب مقبض الدعم المركزي لألعلى.

 انتباه! كن حذرا مع منطقة القطع!
كن حذًرا مع الشفرة عند إزالة العمود ومجموعة  وحدات العصر.

قم بإزالة وعاء النفايات من أجل تفريغ القشور.

7
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تنظيف سهل، 
مثل كل شيء في سول

التنظيف سهل للغاية. اشطف القطع بالماء واستخدم فرشاة ناعمة أو إسفنجة إلزالة بقايا اللب. 

توصي Zumex باستخدام منظف Zumex Citric Active  لتحسين نتائج تنظيف الجهاز ، خاصة 
إلزالة الشمع.. من الضروري تطهير الجهاز بمطهر بعد كل تنظيف.

لتنظيف أكثر شموالً ، يمكنك تفكيك أسطوانات العصر. قم بتدوير أربع دورة أقفال أسطوانات العصر من 
أجل إزالة أسطوانة الضغط السفلى و أسطوانة الضغط العليا.

يمكنك أيًضا وضع القطع في غسالة األطباق. يجب استخدام الصابون والملح وسائل التلميع بشكل صحيح 
حتى ال تفقد القطع لمعانها.

هام! إن مجموعة المحاور )4.9( مع دعمها المركزي هي وحدة غير قابلة للتجزئة يجب عدم تفكيكها.

لتركيب أسطوانات  الضغط، حرك األسطوانة المقابلة على الموجه حتى يتم وضعها بالكامل. تأكد من 
أن األسطوانين كلتيهما مثبتان تماًما. قم بتدوير أقفال أسطوانات الضغط ربع دورة وتأكد أن األقفال تثبت 

أسطوانات الضغط 

يمكنك تنظيف الجزء الداخلي من الجهاز بقطعة قماش مع الصابون. اشطفها وجففها بعد ذلك. تجنب 
استخدام قطعة قماش خشنة يمكنها أن تلحق الضرر بالسطح الداخلي للجهاز. لتنظيف الجزء الخارجي من 

الجهاز، يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة أو قطعة قماش مع صابون محايد.
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نصائح
زوميكس

نوصي بإجراء تنظيف يومي شامل 
واتباع إرشادات النظافة والتطهير هذه 

خطوة بخطوة لضمان األداء السليم 
والمتانة لعصارتك.



 

ال تدع أي شيء يوقفك 

 4

أسئلة شائعة.

تأكد من توصيله بالتيار الكهربائي وأن القابس به جهد 
كهربي. . قم بتوصيل أي معدات أخرى بالقاعدة وتحقق 

من أنها تعمل. إذا كان مأخذ الطاقة جيًدا ، فتأكد من 
توصيل القابس بشكل صحيح في القاعدة وفي الجهاز. 
إذا كان الزر ال يزال ال يضيء أو يومض ، فاضغط 

على الزر لمدة 1 "

قم بالوصول إلى مجموعة العصير للتأكد من عدم وجود 
عوائق بالداخل.

 تأكد من أن الجهاز

متصل واضغط على الزر

تأكد من أن الصنبور مفتوح ، وإذا لم يخرج 
عصير ، نظف الصنبور بفكه كما هو موضح 

في قسم التنظيف والتأكد من بقائه مفتوًحا. يمكنك 
اختباره عن طريق سكب كوب من الماء في 

النظام عبر منطقة التغذية. تأكد من عدم انسداد 
المرشح الداخلي واستمر في تنظيفه.

  ← 1
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 Zumex عصارتي زوميكس سول
Soulال  تعمل

ال يوجد  
ضوء على الزر

آلتي ال تعصر  
             

 العصير ال يخرج 
من الصنبور؟ 
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يظهر هذا الضوء عندما ال تقوم اآللة بالعصر و / أو:
→الباب األمامي غير مغلق بشكل صحيح..

→تم وضع وعاء النفايات بشكل غير صحيح
→← تم   تركيب الغطاء العلوي بشكل غير صحيح 
إلعادة تشغيل الجهاز، افتح الباب وأغلقه أو افصل 

الجهاز.

يشير هذا الضوء إلى أن اآللة تقوم بالتعبير بشكل 
صحيح. بدون عطل

أوقف اآللة وقم بفكها. أعد تركيبها باتباع الخطوات وتحقق من 
أن جميع األجزاء مناسبة تماًما.

عندما تمتلئ سلة المهمالت باللحاء ، ستصدر اآللة 
تحذيًرا بضوء برتقالي وامض وثالث أصوات طنين.
من الكشف عن اللوعاء الممتلئء، سوف توقف اآللة 

مجموعة الغصر بعد اإلخطار ، سيعود الزر إلى 
الضوء األبيض.

إذا حاولت االستمرار في عصر العصير والضغط على 
الزر مرة أخرى ، فلن يبدأ الجهاز في العمل وسيصدر 

تحذيًرا بإصدار صوت مستمر أطول.

إذا تم اكتشاف انسداد أثناء العصر في نظام العصير أو 
في منطقة كاسحة اللب ، فسوف يقوم الجهاز بإخطار 

االنسداد بإصدار صوتي مستمر وضوء برتقالي متقطع 
، وتبقى في هذه الحالة حتى يتم فتح الباب أو الوعاء.

يشير هذا الضوء إلى أن اآللة  
جاهزة للعصير. بدون عطل 
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 لماذا يظهر ضوء 
أبيض على الزر األمامي؟ 

 يسمع ضجيج ولكن 
البرتقال ال تدخل؟  

لماذا يظهر ضوء برتقالي وامض 
وصوت تحذير؟ 

 لماذا يظهر ضوء 
أبيض على الزر األمامي؟ 

 لماذا يوجد ضوء 
أبيض على الزر األمامي؟ 

x3
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