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SAFETY
• By ignoring the safety instructions the

manufacturer cannot be held responsible for
the damage.

• If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.

• Never move the appliance by pulling the cord
and make sure the cord cannot become
entangled.

• The appliance must be placed on a stable,
level surface.

• The user must not leave the device
unattended while it is connected to the supply.

• This appliance is only to be used for
household purposes and only for the purpose
it is made for.

• This appliance shall not be used by children
aged less than 8 years. This appliance can be
used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less than 8
years. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children unless older than 8
and supervised.

• To protect yourself against an electric shock,
do not immerse the cord, plug or appliance in
the water or any other liquid.

• Do not allow children to use the device without
supervision.

• Switch off the appliance and disconnect from
supply before changing accessories or
approaching parts that move in use.

• Always disconnect the device from the supply
if it is left unattended and before assembling,
disassembling or cleaning.

• It is absolutely necessary to keep this
appliance clean at all times, because it comes
into direct contact with food.

• This appliance is intended to be used in
household and similar applications such as:

– Staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments.

– By clients in hotels, motels and other residential type
environments.

– Bed and breakfast type environments.
– Farm houses.

PARTS DESCRIPTION
1. Cover
2. Press cone
3. Filter
4. Jug
5. Axis

BEFORE THE FIRST USE
• Take the appliance and accessories out the box. Remove the

stickers, protective foil or plastic from the device.
• Before using your appliance for the first time, wipe off all removable

parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
• Connect the power cable to the socket. (Note: Make sure the indicated

voltage on the device matches the local voltage before connecting the
device. Voltage 220V-240V 50-60Hz.

USE
• Choose an appropriate cone, depending on the size of the fruit. The

small cone for straining small fruits such as kiwi, peach or mandrel.
The large cone is for straining big fruits such as oranges and
grapefruit. The large cone has to be placed on top of the small cone.
To use the large cone, the small cone has to be placed on the device
too.

• As soon as the half citrus fruit is pressed onto the juice cone, the
motor will be activated.

• The motor automatically changes directions when it is switched on and
off. The change of direction increases the juice collected.

• Do not exert too much pressure on the juice cone. If the sound of the
motor increases significantly or the motor itself slows down
dramatically, this means too much pressure has been exerted.

• The filter can be adjusted, it can be turned to only let juice or also pulp
pass through.

• Do not run the device for more than 15 seconds without interruption.

CLEANING AND MAINTENANCE
• Unplug the appliance. Use a soft, slightly damp cloth to wipe appliance

surfaces. Do not allow water or any other liquid to get into the unit.
• Never immerse the device in water or any other liquid. The device is

not dishwasher proof.
• Clean the accessories with warm soapy water to avoid bacterial

growth. The accessories are also dishwasher proof.
• Components that have come into contact with food can be cleaned in

soapy water.

WARRANTY
1. This product is warrantied for 2 Years, for detailed terms, please

refer to the Warranty Card.
2. Following parts are not covered by warranty:

– Knobs.
– Any broken body parts.

Approximate life of this appliance under normal conditions is 3
Years.
For service and repairs, please call the following numbers:
United Electronics Co.
Saudi Arabia (Toll-free) 800 124 0900

ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
the protection of our environment. Ask your local authorities for information
regarding the point of recollection.

AR دليل اإلرشادات
السالمة

بتجاهل تعليمات السالمة، ال يمكن اعتبار الشركة الُمصنّعة مسؤولة•
عن التلف.

في حالة تلف سلك اإلمداد بالطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة•
المصنعة أو وكيل الخدمة أو األشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب

المخاطر.
ال تقم أبًدا بنقل الجهاز عن طريق سحب السلك وتأكد من أن السلك•

ال يمكن أن يتشابك.
يجب وضع الجهاز على سطح مستو وثابت.•
يجب أال يغفل المستخدم عن الجهاز أثناء توصيله بالكهرباء•
هذا الجهاز مخصص لالستخدام في األغراض المنزلية وللغرض•

المصنوع من أجله فقط.
ال يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تقل أعمارهم عن•

 سنوات. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين تتراوح8
 سنوات وما فوق واألشخاص ذوي القدرات البدنية أو8أعمارهم بين 

الحسية أو العقلية المنخفضة أو األشخاص الذين لديهم نقص في
الخبرة والمعرفة إذا تم تزويدهم باإلشراف أو التعليمات المتعلقة

باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وبفهم المخاطر المتضمنة. يجب عدم
لعب األطفال بالجهاز. اجعل الجهاز والسلك الخاص به بعيدين عن

 سنوات. يجب عدم تنظيفه8متناول األطفال الذين تقل أعمارهم عن 
 سنوات ويتم8وصيانته من قبل األطفال إال إذا كان عمرهم أكبر من 

اإلشراف عليهم.
لحماية نفسك من الصدمة الكهربائية، ال تغمر السلك أو المقبس أو•

الجهاز في المياه أو أي سائل آخر.
ال تسمح لألطفال باستخدام الجهاز بدون اإلشراف عليهم.•
قم بإيقاف الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو•

االقتراب من األجزاء المتحركة المستخدمة.
قم دائًمأ بفصل الجهاز عن مصدر الطاقة في حالة تركه بدون مراقبة•

أو قبل التركيب أو الفك أو التنظيف.
من الضروري للغاية الحفاظ على هذا الجهاز نظيف طوال الوقت،•

ألنه يالمس الطعام بشكل مباشر
هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي ولالستخدام في األماكن•

المشابهة مثل:
أمكان مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى.–
أو من قبل نزالء الفنادق واالستراحات واألماكن السكنية األخرى.–
واألماكن التي تقدم مبيتًا ووجبة إفطار.–
والمنازل الريفية.–

وصف األجزاء
الغطاء.1
أداة العصر المخروطية الشكل.2
المصفاة.3
الوعاء.4
محور الدوران.5

قبل االستخدام األول
قم بإخراج الجهاز والملحقات خارج العلبة. قم بإزالة الملصقات، أو البالستيك أو ورق األلومنيوم الواقي•

عن الجهاز.
قبل االستخدام األول، قم بمسح جميع األجزاء القابلة لإلزالة بقطعة قماش رطبة. ال تستخدم مطلقًا أىة•

منتجات كاشطة.
ضع كبل الطاقة في المقبس. (مالحظة: تأكد من أن الجهد الذي يشار إليه على الجهاز يتطابق مع الجهد•

 هرتز)60-50 فولت 240 فولت -220المحلي قبل توصيل الجهاز. الجهد 

االستخدام
اختر األداة المخروطية المناسبة وفقًا لحجم الفاكهة. فاألداة المخروطية صغيرة الحجم تناسب عصر ثمار•

الفاكهة صغيرة الحجم مثل ثمار الكيوي أو الخوخ أو الليمون. أما األداة المخروطية كبيرة الحجم فتناسب
عصر ثمار الفاكهة كبيرة الحجم مثل البرتقال والجريب فروت. ويجب تركيب األداة المخروطية كبيرة

الحجم فوق األداة المخروطية صغيرة الحجم. فعند استعمال األداة المخروطية كبيرة الحجم، يجب تركيب
األداة المخروطية صغيرة الحجم أيًضا بالجهاز.

بمجرد الضغط على نصف ثمرة الفاكهة الحمضية في هيكل العصير، سيتم تنشيط الموتور.•
يُغير الموتور أتوماتيكيًا من االتجاهات عند تشغيله وإيقافه. يزيد تغير االتجاه من كمية العصير.•
تجنب الضغط المفرط على أداة العصر مخروطية الشكل. وإذا الحظت ارتفاع صوت المحرك بدرجة•

كبيرة أو تباطؤ شديد في حركته، فذلك يدل على زيادة الضغط عن القدر الالزم.
يمكن تعديل وضع المصفاة، فيمكن تدويرها لمجرد السماح بتساقط العصير منها أو إلتاحة نفاذ لب•

الفاكهة خاللها.
 ثانية بدون توقف.15ال تشغل الجهاز لمدة تزيد عن •

التنظيف والصيانة
افصل الجهاز عن مصدر التيار. استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة قليالً لمسح أسطح الجهاز. ال تسمح•

بوصول الماء أو أىة سوائل أخرى داخل الجهاز.
احرص أال تغمس الجهاز أبًدا في الماء أو أي سائل آخر. ال يمكن تنظيف الجهاز في غسالة األطباق.•
قم بتنظيف الملحقات باستخدام ماء دافئ وصابون لتجنب نمو البكتيريا. كما يمكن تنظيف الملحقات في•

غسالة األطباق.
يمكن تنظيف المكونات التى تالمس الغذاء مباشرة بماء وصابون.•

ضــمـــان
هذا الجهاز مضمون لمدة عامين , لمعرفة أحكام الضمان يرجى قراءة كرت ضمان المنتج..1
المكونات أدناه غير مشمولة بالضمان:.2

المقابض.–
أجزاء البدن القابلة للكسر.–

 سنوات تقريبا.3العمر اإلفتراضي للجهاز يعتمد على ظروف التشغيل العادية . العمر اإلفتراضى 
يرجي اإلتصال علي أرقام خدمة الصيانة والتصليح اآلتية:

الـشـركــة المــتــحــدة لإللكـتـرونـيــات
800 124 0900المملكة العربية السعودية (الهاتف المجاني) 

البيئة

ال ينبغي وضع هذا الجهاز في قمامة المنزل في نهاية مدته، ولكن يجب تقديمه في أي نقطة
مركزية تقوم بإعادة تدوير األجهزة المنزلية الكهربائية واإللكترونية. يقوم هذا الرمز الموجود على الجهاز
ودليل التعليمات والتعبئة بلفت انتباهك إلى هذه المشكلة المهمة. يمكن إعادة تدوير األجزاء المستخدمة في
هذا الجهاز. عن طريق إعادة تدوير األجهزة المنزلية المستخدمة، فإنك تساهم في دفع عجلة حماية بيئتنا.

اسأل السلطات المحلية للحصول على معلومات بشأن النقطة التي تقوم بإعادة التدوير.


