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  :اسامي قطعات 
A -  موتور                                       G   - ب(جعبه دنده(   

B  - كليد خاموش روشن                   H  - تيغه بزرگ  S   
C -  محور مخلوط كن                         I –ظرف خرد كن  
D -   الف(جعبه دنده   (                       J  -ظرف  
E -   همزن                                       K  -  زيرپارچي      
F - پايه   
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  :مالحظات
  . لطفأ اين دستورالعمل را قبل از استفاده از مخلوط كن بدقت مطالعه نماييد

 به برق دقت نماييد ولتاژ خروجي با ولتاژ ذكر شده هدوشاخوصل  قبل از - 1
  .روي دستگاه يكي باشد

ن و تميز كردن دستگاه ابتدا آن را از برق  هميشه قبل از باز و بسته كرد- 2
  .بكشيد

 قبل از وصل كردن دستگاه به برق اطمينان حاصل نماييد كه كليه قطعات - 3
  . اندكامأل در جاي خود قرار گرفته 

  . اجازه ند هيد كودكان با اين وسيله بازي كنند-4
  .  دستگاه خيس نشودهو دو شاخ  دقت نماييد موتور ، سيم برق-5
در اين خصوص با . هرگز از دستگاه هاي آسيب ديده استفاده ننماييد -6

  .نمايندگيهاي مجاز تماس حاصل نماييد
 در صورت آسيب ديدگي سيم برق  ، جهت جايگزيني به نمايندگي هاي - 7

  .مجاز مراجعه نماييد
افي دستگاه از لبه هاي ميز آويخته نشود و همچنين با ض دقت نماييد سيم ا- 8

  . تماسي نداشته باشدسطوح داغ
  . تيغه ها بسيار تيز و برنده هستند- 9

  . دستگاه را درون مواد غذايي داغ فرو نبريد-10
   اين دستگاه تنها جهت مصارف خانگي طراحي گرديده است--11

  تنظيم سرعت 
  .تنظيمات زير پيشنهاد ميگردد

  توربو.........1  مخلوط كن دستي                                                
  توربو..........1خرد كن                                                               
  4..........2همزن                                                                  

  طريقه استفاده از مخلوط كن 
يونز ، و همچنين غذاي كودك لوط كن براي تهيه انواع سس، سوپ ، مااين مخ

  . و تهيه ميلك شيك مناسب ميباشد
  .   پالستيكي روي موتور راچرخانده تا قفل شودمحور - 1
 را انتخاب 5تا1 مخلوط كن را وارد ظرف نموده سپس يكي از سرعت هاي - 2

  .  را فشار دهيد2 يا 1نموده و كليد 
  .  نماييد  پالستيكي را از موتور جدامحور پس از اتمام كار- 3

   اين مخلوط كن را ميتوانيد در ظرف مدرج و يا ظروف ديگر نيز استفاده 
  . نماييد

  طريقه استفاده از همزن 
كرم ، سفيده تخم مرغ ، اسپانج و انواع دسر ها از همزن تنها جهت همزدن 

  . استفاده ميشود
لبه   ميله همزن را داخل جعبه دنده ها قرار دهيد سپس جعبه دنده را در - 1

  . موتور چرخانده تا قفل شود
  .  پس از قرار دادن همزن درون ظرف داخل مواد ، كليد را روشن نماييد- 2
 جعبه دنده را پس از استفاده از موتور جدا ساخته و آنگاه ميله همزن را از - 3

  . جعبه دنده جدا سازيد
  

  طريقه استفاده از خرد كن 
  خرد كن وسيله بسيار مناسبي است جهت خرد كردن موادي مانند گوشت - 1

  . ، پنير ، پياز ، گياهان خشك، گردو، هويج، سير ،  بادام، و غيره
 از خرد كردن مواد بسيار سخت مانند قطعات يخ ، دانه قهوه و حبوبات - 2

  . خودداري نماييد
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  ........قبل از خرد كردن   
. دن ، دقت نماييد تيغه ها بسيار تيز ميباشريد دقت بردا درپوش تيغه را با- 1

  .هميشه قسمت باالي پالستيكي را در دست بگيريد
 سپس تيغه را در وسط محور مياني ظرف خرد كن قرار داده آنرا بطرف - 2

وباين صورت ظرف در جاي خود .  درجه بچرخانيد 90پايين فشار داده و
  . در سطوح لغزنده قرار ندهيدرا سعي نماييد ظرف خرد كن . قفل ميشود

  .  مواد غذايي را درون ظرف خرد كن قرار دهيد- 3
  . .  جعبه دنده را روي ظرف خرد كن قرار دهيد-4
  .  موتور دستگاه را درلبه  جعبه دنده چرخانده تا قفل شود-5
در زمان كار كردن دستگاه با .  كليد خرد كن را روشن تا شروع بكار كند-6

  . ور و با دست ديگر ظرف خرد كن را نگهداريديك دست موت
  .  بعد از انجام كار موتور را از جعبه دنده جدا نماييد- 7
  .  سپس جعبه دنده را برداريد- 8
  . با دقت تيغه را خارج نماييد- 9

  .  سپس مواد غذايي را از درون ظرف خارج نماييد-10
  

  تميز كردن دستگاه 
 را Bجعبه دنده . ا پارچه  نمدارتميز نماييد موتور و جعبه دنده را تنها ب- 1

  .  آنرا درون آب فرو نبريديول. ميتوانيد در زير شير آب بگيريد
ضمنأ پس .  ساير قسمتها را ميتوانيد در ماشين ظرف شويي شستشو دهيد- 2

 .از استفاده از مواد غذايي شور بالفاصله تيغه ها را بشوييد
  

نگي استفاده مينماييد ممكن است قسمتهايي  در مواقعي كه از موادغذايي ر- 3
از دستگاه تغيير رنگ دهند ، لذا قبل از استفاده از ماشين ظرفشويي ابتدا آن 

  .قسمت ها را با روغن گياهي پاك نماييد
  .ه ميباشد لطفأ دقت كافي بعمل آوريد د  تيغه ها بسيار تيز و برن-4

  
  راهنماي انجام كار

  
مواد  نوع
  ذاييغ

مان انجام ز  ماكزيمم
  كار

  *  سازي آماده

   سانتيمتر 2- 1   ثانيه 15   گرم330  گوشت
هاي  ريشه
  گياهي

     ثانيه 15  گرم 150

     ثانيه 25  گرم 300  مغز و بادام 
   سانتيمتر 2- 1  ثانيه 20  گرم 300  پنير 
   سانتيمتر 2  ثانيه 30  گرم250  نان

   به دو نيم كنيد  ثانيه 20  گرم300  پياز 
   سانتيمتر 1   ثانيه 25  گرم 250  بيسكويت 
   سانتيمتر 2- 1  ثانيه 20  گرم 300  ميوه تازه 

 -رنگيفتوت 
   شير- موز

    ثانيه15  گرم750

  
يعني قطعات گوشت و ميوه ها و مواد غذايي را طبق جدول فوق  :آماده سازي*
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