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  . دستورات اين دفترچه را با دقت بخوانيد  دستگاهلطفاً قبل از نصب و استفاده از: توجه



  

  

 

  HFP-320  آسياب مدل مشخصات           
   وات700...................................................................قدرت  •
 سانتيمتر24×17×17) .........ارتفاع ×عرض×طول(اد دستگاه ابع •

  گرم گوشت200.....................................................حجم آسياب  •

  ليتر25/1.....................................................ظرفيت پارچ  •
 

   HFP-350  آسياب و مخلوط كن مدل مشخصات          
 
  سانتيمتر5/18×17 ×5/44).......ارتفاع×عرض×طول( عاد دستگاه اب •

    ليتر 25/1..............................................................حجم پارچ  •
  

 
 
  
  
 

                      دستورالعمل استفاده
  نكات ايمني 

ــه اطالعــات مهــم در    • دســتورالعمل هــاي ايــن جــزوه رابعلــت ارائ
صب، استفاده و نگهداري  بدقت مطالعـه نماييـدو جهـت         خصوص ن 

  . مراجعات آتي نگهداري نماييد
قبل از استفاده اطمينان حاصل نماييد كه كليه قسمتهاي دسـتگاه از            •

موتــور، ظــروف . نظــر مكــانيكي در شــرايط مطلــوبي قــرار دارنــد
روكـش سـيم    .  باشـند   سالم" دستگاه ،تيغه هاو پارچ ها بايد كامال      

در . گاه و دوشاخه آن نيـز نبايـستي آسـيب ديـده باشـند             برق دست 
صورت مشاهده هر يك از موارد فوق الـذكر ، دسـتگاه را از بـرق                
كشيده و آن را بـه نزديـك تـرين مركـز تعميـرات شـركت ارسـال                  

 . نماييد

استفاده از اين دستگاه توسط كودكان و افراد ناتوان بايستي بدقت            •
 . نظارت گردد

 . را درون آب يا مايعات ديگري فرو نبريد) 1 (هرگز موتور دستگاه •

 اند  هپس ازاستفاده كليه قسمتهايي كه در ارتباط با مواد غذايي بود           •
بدين منظور از روش هاي ارائه شـده در قـسمت   . را شستشو دهيد  

 .  استفاده نماييد" طريقه تميز كردن دستگاه "

انتيگراد  درجه سـ 50 كه داراي درجه حرارت باالي       آندسته از مواد   •
 . قرارندهيد) 7(و پارچ ) 2 ( آسياب ظرف در د رانميبا ش

 . را پرنمايد ) 2( ظرف 3/2مواد غذايي نبايستي بيش از  •

 . خود داري نماييد) 2 (آسياباز ريختن مواد رقيق و مايعات در  •

از آسياب كـردن مـواد سـخت ماننـد اسـتخوان و يـا مـواد غـذايي           •
 .   خود داري نماييدمنجمد

 آسيب ديدگي توسـط تيغـه هـا از فـرو             هرگونه لو گيري از  جهت ج  •
خـود داري   ) 7(و پـارچ    ) 2 ( آسياب رفظبردن انگشت خود درون     

 . نماييد

هرگز جهت خارج نمـودن باقيمانـده مـواد غـذايي از انگـشت خـود                 •
 .استفاده ننماييد

در  "منتظر بمانيد تا تيغه ها كـامال      آسياب    برداشتن درپوش  هنگام •
 .ار گيرندسكون قرحالت 
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ــارچ شــماره   • ــل از گذاشــتن و برداشــتن پ ــور ، ) 7(قب از روي موت
 . دستگاه را از برق بكشيد

جهــت جلــو گيــري از افــزايش شــديد حــرارت دســتگاه ، بايــستي   •
زمانبندي اجراي كار براي مواد مختلـف  بـر طبـق برنامـه زمـاني                

پس از هر بار توقف اجـازه دهيـد         . ارائه شده در جدول انجام گيرد     
در صـورت   .  دقيقـه خـاموش بمانـد        2تگاه براي مـدت حـداقل       دس

استفاده از دستگاه براي حجم باالي مواد غذايي وقفه مورد نظر را            
 . اعمال نماييد

 . هميشه پس از استفاده دستگاه را از برق بكشيد •
تيغه ها بسيار تيز ميباشند ، در جابجايي آنها نهايت دقـت را بعمـل          •

   . آوريد
درون دستگاه ماكروويو   ) 7(و پارچ   ) 2 ( آسياب رف دادن ظ  راز قرا  •

 . خود داري نماييد
  

  آسياب                                         
  

    A           شكل شرح دستگاه 
  موتور  ) 1
 ظرف آسياب ) 2
 تيغه ها  ) 3
 درپوش ) 4
 كاردك ) 5

  
  A  شكل                    كنترل

 روشن/ كليد خاموش  ) 6
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    )B-C-Dكل ش   (استفاده طرز     
   Bنصب نماييد شكل ) 1(را بر روي پايه موتور ) 2(ظرف آسياب  •
 نصب نمـوده واطمينـان      (1a)را روي پايه دوراني     ) 3(پايه تيغه ها     •

 . (B) قفل شده باشد " حاصل نماييد كه در محل خود كامال
  

  . جابجا نماييد بسيار تيز ميباشند با احتياط )3(غه ها تي   
دقت نماييد كـه مقـدار ذكـر        ) 2( درون آسياب بريزيد   مواد غذايي را   •

 . مقادير و زمانبندي هماهنگ باشد در ارتباط با شده در جدول
  
   خود ) 2(و پر آب درون ظرف آسياب) مانند گوجه(  از گذاشتن مواد آبدار   

  .داري نماييد    
 قـرار   آسـياب   مواد غذايي را بـصورت قطعـات كوچـك در ظـرف              •

  ).2. (دهيد
   )  Cشكل. (قرار دهيد) 1(را برروي پايه اصلي) 4(پوش در •
 
 . سيم برق را به پريز وصل نماييد •

  
) 4(دستگاه را روشن كنيد ، با گذاشتن كف دست بر روي درپوش              •

 ) .Cشكل.(و فشار مختصر روي آن دستگاه روشن ميشود
  ماييد  در صورتيكه دستگاه پس از انجام اين مراحل روشن نگرديد ، دقت ن      
   ) 2(و لبه ظرف آسياب) 4(ممكن است قسمتي از غذا در فاصله بين درپوش      

  به سمت پايين ) 4(گير كرده باشد كه باعث ممانعت از پايين رفتن درپوش        
  . مي گردد       
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جهت متوقف كردن دستگاه تنهـا فـشار دسـت را از روي دسـتگاه                •
 )4.(برداريد

  
  . تعبيه شده است) 3( هايي نيز جهت متوقف كردن ناگهاني تيغه ها  گيره

  ) 4.(ريدا متوقف و سپس درپوش را برد"صبر كنيد تا تيغه ها كامال
 بطـرف    را )a3(، كليـد مركـزي        ) 3(جهت خارج كردن پايه تيغه ها        •

ــدو ســپس ظــرف آســياب    ــشار دهي ــايين ف ــاال ) 2(پ را همزمــان ب
 . ) Dشكل (.بكشيد

  . دستگاه را از برق بكشيد) 4(از برداشتن درپوشقبل     
 
  

                              نكات مهم 
مقدار آسياب شده مواد بستگي به مـدت زمـان كـار كـرد دسـتگاه                 •

  . دارد
جهت تهيه مواد آسياب شده بصورت مناسبتر ، بهتـر اسـت بطـور               •

 در  .متناوب فشار كـف دسـت روي در پـوش را كـم و زيـاد كنيـد                 
يكه مقداري از مواد غذايي به ديواره هـاي آسـياب چـسبيده             صورت

به قسمت مياني آسياب هـدايت      ) 5(باشد ميتوانيد آنها را با كاردك       
  . نماييد

  
  
  
  
  

  
  
  

                                     آسياب 
  

   زمان و مقدار عملكرد پيشنهادي حداكثر             
ــداكثر    نوع مواد     حــــــــــ

  ر موادمقدا
ــداكثر  حــــ

ــان  زمــــــ
  آسياب

ــونگي    چگــــــ
  لكردمع

       جعفري
  پياز      
  موسير     

       سير
      نان توست 

      بادام
      فندق
      گردو

  تخم مرغ آب پز
      گوشت
                

  گرم20
  گرم خرد شده150
  گرم خرد شده150
   گرم60
   گرم50

   گرم 200
   گرم 200
   گرم 150
   گرم خرد شده200
  گرم خرد شده 200

فقـــــط گوشـــــت (
  ) گوسفند

  نيه  ثا6      
   ثا نيه9      
   ثا نيه9      
   ثا نيه5      
   ثا نيه5      
    ثا نيه6     
   ثا نيه12    
   ثا نيه10    

   ثا نيه 5      
   ثا نيه 6     

      فشار كم
      فشار كم
      فشار كم
      فشار كم
      فشار كم
      فشار كم
      فشار كم
      فشار كم
      فشار كم
      فشار كم
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                                            HFP-350  
    كن ميباشد لذا دستورالعملمخلوطدستورالعمل مربوط به   اين قسمت ازچون
  .  دستگاه را نيزمطالعه نماييدكلي

 
   )پارچ+ موتور  ( Fشرح دستگاه     شكل  
  موتور ) 1
  پارچ ) 7
  اتصالحلقه  ) 8
 درپوش  ) 9

  دريچه ورود مواد غذايي) 10
  تيغه) 11

   E                       شكل
   روشن/كليد خاموش) 6
 

  )H-G-F ( شكلاستفاده طرز 
 مخلـوط   پـارچ  ، تيغه ها و      (1)وي موتور ر بر (7)قبل از نصب پارچ    •

  (2)كن را برداريد
 .(7)مواد غذايي را درون پارچ بريزيد •

ــاد ــارچ آم ــردن پ ــه   (7)ه ك ــتن آن از روي پاي ــا برداش  ب
  .  و جدا كردن برق دستگاه بايستي انجام گيرد(1)موتور
 قرار دهيدوبĤرامي آنرا بچرخانيد تا دنده هـاي         (1)را روي پايه موتور   (7)پارچ  

  . F )شكل. ( جفت گردد(1a)مربوط به پايه تيغه ها با ميله گردان موتور
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 (9) و بـدون درپـوش     (7) هرگز دستگاه را با پارچ خالي      
 . روشن ننماييد

  
                                    HFP-350  

 50 آندسته از مواد غذايي كه داراي درجه حرارت باالي           
درجه سانتيگراد ميباشند را جهت مخلوط كـردن درون پـارچ           

  . قرار ندهيد(7)
يباشند ،هنگـام كـار دقـت كـافي بعمـل            بسيار تيز م   (11) تيغه ها  

  . آوريد
  را (10) قـرار داده و سـپس دريچـه        (7) را روي پـارچ    (9)در پوش  •

 آنرا در جهت عقربه هاي سـاعت محكـم      و نصب    (9)روي درپوش 
  . بچرخانيد

 . سيم دستگاه را به برق وصل نماييد •

 بـصورت  (8)دو طـرف پايـه  ه را بـا وارد نمـودن فـشار بـ      دستگاه   •
 .   )Hشكل. ( نماييدمتناوب روشن 

جهت متوقف نمودن دستگاه كافي است فشار روي دو طـرف پايـه              •
   (8). برداشته شود

 (11) قفل هاي جانبي تعبيه شده بمنظور متوقف كردن آني پايه تيغه ها            
 صبر  (1) از روي موتور   (7) و يا پارچ   (9)قبل از برداشتن درپوش   . ميباشد

  .  متوقف شوند"كنيد تا تيغه ها كامال
 

 در صورتيكه در هنگام كار كردن دستگاه مايل به اضافه نمودن مواد به داخل               *
 تنها از طريقه دريچه روي درپوش ميتوانيـد انجـام            را  ميباشيد ، اين كار    (7)پارچ
  .(10). دهيد
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   )Lشكل (نكات مفيد                                        
 آب و يا شير بĤن اضافه نماييد      ن  مواد جامد ،فراموش نكنيد       جهت مخلوط كرد  * 

مقدار ماكزيمم سطح پر شدن پارچ  ذكـر  .  را تا لبه پر نماييد     (7)بدون اينكه پارچ  .
    L)شكل ( .شده است

  .اين دستگاه جهت موارد زير مناسب ميباشد* 
  سوپ كرمدار سبزي.................. 
  مايونز................. 

  ميلك شيك .............  ...
  نوشيدني...............  

  . و براي موارد ذيل مناسب نميباشد
  زدن سفيده تخم مرغ................ 

  خرد كردن پوره سيب زميني ................  
  مخلوط كردن مواد خام ................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )Mشكل ( تميز كردن دستكاه       
  

  .نرا از برق بكشيد آ تميز كردن دستگاه دوشاخهقبل از  
تـور دسـتگاه را تميـز نماييـد، از اسـتفاده از         و   با استفاده از پارچه مرطوب م      * 

  . مواد شوينده خود داري نماييد 
  هرگز موتـور دسـتگاه را در آب يـا مايعـات ديگـر فـرو                  

  .نبريد
از شستشوي موتور درون ماشين ظرفشويي خـود داري         

   .نماييد
 قطعات جـانبي را ميتوانيـد در        يك از    هر    )1(بغير از موتور دستگاه     * 

  . آب گرم همراه با مواد شوينده شستشو دهيد
ماشين  در كليه قطعات ديگر قابل شستشو    )1(بغير از موتور دستگاه      *

  M )شكل  . (  استظرفشويي
بـسيار برنـده ميباشـد در جابجـايي آن          ) 11 و 3( تيغه هـا   

  . يددقت بعمل آور
ممكن است در بعضي مواقع لكه هاي رنگي بـر روي قطعـات             مواد غذايي   

 ايـن    اليه نارنجي رنگ بعد از برش  هـويج ،            دستگاه بجاي بگذارد ، مانند    
 به روغـن گيـاهي و كـشيدن          اي    با آغشته كردن  پارچه      ميتوان لكه ها را  

  . روي آنها تميز نمود
مينان حاصل نماييد كه تمام قطعـات          قبل از وصل مجدد دستگاه به برق ، اط           

   .خشك باشد" دستگاه كامال
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پس از باز كردن بسته بندي و قبل از استفاده اطمينان حاصل نماييد كه               •

  .قرار دارندكليه قطعات در شرايط مطلوبي 
تمامي قطعات بسته بندي مانند كيسه پالستيكي، فوم و غيره بايـستي از              •

 . داشته شوددسترس كودكان دور نگاه 
قبل از اتصال دستگاه به برق اطمينان حاصل نماييد كه ولتاژ برق شبكه              •

 بــصورت "سرتاســري بــا ولتــاژ ذكــر شــده روي دســتگاه كــه معمــوال
برچسب در قسمت پايين دستگاه نصب گرديده اسـت همخـواني داشـته             

  . باشد
 طراحي شـده مـورد اسـتفاده قـرار          براي هدف اين دستگاه تنها بايستي      •

 ." دستگاه آسياب كننده غذا"د، بعنوان مثال گير
و باين ترتيـب    . هرگونه استفاده غير صحيح از دستگاه خطرناك ميباشد        •

خانــه ســازنده در قبــال خــسارت بوجــود آمــده مــسئوليتي نخواهــد ركا
 .داشت

 اسـت استفاده از هرگونه تجهيزات برقـي شـامل يكـسري قـوانين ثابـت                •
  : در موارد ذيلبخصوص

  . ستان خيس ويا مرطوب به دستگاه دست نزنيدبا د هرگز -
  .   هرگز جهت خارج كردن سيم برق از پريز ، سيم آن را نكشيد-
 دستگاه را در فضاي آزاد و در معرض شـرايط جـوي ماننـد بـاران و غيـره          -

 .قرار ندهيد
 هرگز اجازه ندهيد كودكان و افـراد معلـول بـدون حـضور شـما از دسـتگاه                   -

  . استفاده نمايند

 را از بـرق بكـشيد و يـا آن را در حالـت               آنـرا قبل از تميز كردن دسـتگاه ابتـدا         
  خاموش قرار دهيد

در صورت مشاهده هرگونه عملكرد غيـر صـحيح ، دسـتگاه را بـه نزديكتـرين                 
  . نماييدعارجامركز خدمات پس از فروش شركت 

  . نصب دستگاه بايستي بر اساس دستورالعمل كارخانه صورت گيرد. 
ر جلوگيري از افزايش حرارت در سيم دستگاه ، هنگام اسـتفاده      بمنظو •

 .باز كنيد و موارد احتياط را رعايت نماييد" سيم را كامال
 . در صورت عدم استفاده از دستگاه آنرا از برق بكشيد •
 . منافذ تبادل هوا در دستگاه را مسدود ننماييد •
ــارگي  دارد ،    • ــايي از پ ــشانه ه جهــت در صــورتيكه ســيم دســتگاه ن

 سيم آنرا به مركز خـدمات پـس از فـروش شـركت ارسـال                جايگزيني
  . نماييد
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