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  ليوان بزرگ و ليوان كوچك 
اين ليوان ها جهت مخلوط كردن ، پختن ، و 

ليوان ها . داري مواد غذايي بكار ميرودنگه
 .قابل شستشو در ماشين ظرفشوي است

قابل استفاده در دستگاه همچنين 
  . مايكرويو

 با حلقه هاي  خانوادهليوان بزرگ
  ليوانلبه اي 
، دستگاه مخلوط كن شما  خانواده  ليوان

 چند منظوره تبديل مي وسيلهرا به يك 
اميدني شما قادر خواهيد بود آش. نمايد

هاي همراه با يخ را بصورت چند نفره تهيه 
حلقه هاي . وتوسط همان ليوان سرو نماييد

تعبيه شده در رنگهاي مختلف به شما اين 
اد ر را خواهد داد تا نوشيدني افهاجاز

  . مختلف را از هم تميز دهيد
 قابل استفاده در  خانوادهدقت نماييد ليوان
  . مايكرويو نميباشد

  
  رتپايه پر قد

در حقيقت قلب  اين دستگاه پايه پر قدرت
تنها كافيست يكي از . دستگاه ميباشد
را روي پايه سوار خانواده ليوانها يا ليوان 

نرا فشار دهيد تا راه اندازي آنموده و 
    .  نيست تراز اينراحتي چيز. شود 

  
. ب فرو نبريدآهرگز پايه را درون :  احتياط

گاه آنرا از هميشه قبل از تميز كردن دست
  .برق بكشيد

 ايه و موتور÷
مخلـوط كـن بـا درب

 فشاري و آبميوه گيري 

 درپوش مخلوط كن 

  ليوان كوچك و متوسط و بزرگ  

 تيغه متقاطع 

 تيغه مسطح 

   درپوش مخصوص
 حلقه هاي لبه   
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  :متقاطع تيغه هاي سطحي و 
 جهت خرد كردن ، قطعه قطعه كردن و مخلوط سطحيتيغه : ميباشد اين مخلوط كن داراي دو تيغه 
 جهت زدن خامه و آسياب كردن و نوشيدني هاي يخي و تيغه عمودي كردن انواع پياز،پنير ، گوشت

  . ات مواد سخت مانند قهوه ، حبوبات و ادويه ج
در پايه هر تيغه يك عدد واشر جهت آب . هر دو تيغه قابل شستشو در ماشين ظرف شويي ميباشد

 پس از اتمام عمل شستشو اطمينان حاصل نماييد كه واشر .تعبيه شده ليوان ها  پايه دربندي كردن
  باعث و شستشوزيرا حرارت حاصل از ماشين ظرفشويي. داشته باشدمذكور در جاي خود قرار 

  . جابجايي آن ميشود
  

  مخلوط كن و در پوش 
  لكرد يكمهمراه با متعلقات آن ع مخلوط كن اين 

   مخلوط كن گران قيمت را داراست كما اينكه
    فضاي اشغال شده توسط اين دستگاه بسيار

  از اين مخلوط كن جهت تهيه.  كم ميباشد
  ميشود  انواع و اقسام غذا ها و نوشابه ها استفاده 

  سر ريز وش تعبيه شده جهت جلو گيري از   در پ
  .  ظرف در هنگام كار ميباشدزمواد اشدن  

  
  

  قطعات مربوط به آبميوه گيري
  دستگاه شما را به يك آبميوه ،اين دو قطعه

    وبراحتي تميز ميشود.  گيري تبديل مينمايد
  . است قابل شستشو در ماشين ظرف شويي

  
   مخلوط كندر پوش 

   دو درپوش است كهمخلوط كن داراي
   بعنوان صافي و يا جهت بخار پزكردن

   در مايكرويو مورد استفاده قرار 
  در پوشي كه داراي سوراخ.ميگيرد

درشت نظير پنير مورد استفاده قرار ميگيرد و در پوش ديگر   هاي بزرگتر است براي مواد غذايي
   .    جات آسياب شده بكار ميرود جهت ادويه

  
  ه نگهداشتن مواد غذاييدرپوش جهت تاز

   در اين دستگاه موجوددر پوش هاي 
  وشپ  درون استفاده ازدجهت نگهداري غذا ب

  .  و يا تعويض ظرف ميباشدالستيكيپ
   ليوان ،در پوش ها مناسب ليوان بزرگ

  .ميباشد ه  كوچك و يا ليوان خانواد
   باين ترتيب مواد غذايي براي روز ها

   . تازه و سالم باقي مي ماند
  
 . در پوش بخار و در پوش سوراخ دار جهت گرم كردن غذا در دستگاه ماكرويو ميباشد •
  
  

  
  طريقه استفاده از مخلوط كن
  .  ميباشد3-2-1استفاده از اين مخلوط كن براحتي 

  
  
   مواد غذايي را درون ليوان كوچك يا-1

  .ليوان خانواده بريزيد يا  ليوان بزرگ و
  
  
  
   همراه با  را قاطع مت تيغه هاي مسطح و -2

  تا محكم شدن كامل در پايه  تيغه آنها وليوان 
  . ليوان بچرخانيد
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  پس از سوار نمودن  ليوان و تيغه ها آنرا  -3
  روي پايه اصلي قرار داده ، بطرف پايين 

  . فشار دهيد تا دستگاه روشن شود
  

     بطرف پايين ليوان راتا زمانيكه : روش كار 
  در صورتيكه . اه كار ميكندنگهداريد دستگ

  . آنرا آزاد كنيد ، دستگاه متوقف ميشود
  

   بدون دخالت دست ، پس از مستمر بمنظور روشن نگاه داشتن دستگاه بصورت : حالت قفل
   زايده تا لبه هايآنكه دستگاه روشن شد آنرا در جهت حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد 

  در . در اين هنگام دستگاه بصورت مستمر كار ميكند.  تا زير لبه هاي پايه قفل شودمانند
   زايده صورت نياز به متوقف كردن دستگاه آنرا در جهت خالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا

  .  آزاد شود و دستگاه متوقف گرددها
  
   دست خود يا هيچ وسيله ديگري را به نزديك  در زمان روشن بودن دستگاههرگز: حتياطا

  . ار دادن مواد بدرون نزديك ننماييدتيغه ها جهت فش
   
  . در صورتيكه دستگاه در حالت قفل بصورت روشن باقي ماند سريعأ آنرا از برق بكشيد 

  در بعضي مواقع هنگاميكه دستگاه در حال كار ميباشد بصورت ناگهاني تيغه ها متوقف 
          را از برق كشيده در اين صورت آن. ميگردد و اين ناشي از گير كردن يك قطعه سخت ميباشد

  قسمت  ليوان وتيغه ها را خارج نموده تكان محكمي بĤن بدهيد تا مانع بر طرف گردد در 
  صورت كه مانع هنوز بر طرف نشده باشد  با توجه به لبه هاي تيزتيغه ها بĤرامي با دست 

  . سپس دستگاه را به برق وصل نموده وادامه كار دهيد. تيغه ها را بچرخانيد 
  بخاطر اينكه اين عمل باعث . اه را بيش از يك دقيقه بصورت ممتد روشن نگذاريدهرگز دستگ

  نرا از برق كشيده و اجازه دهيد تا آسوختن موتور ميشود در صورتيكه دستگاه متوقف شد 
  در  در داخل موتور يك كليد حرارتي نصب ميباشد كه. براي چند ساعت كامأل خنك شود

  بايد اجازه دهيد كليد .  اتو ماتيك خاموش ميشود رجه حرارت موتور بطوصورت باال رفتن در
  .هاي حرارتي خنك شود

  
  
  

  انتخاب تيغه صحيح
  . مخلوط كن همراه با دو تيغه ارايه ميگردد

  .  زير استفاده ميشوداين تيغه جهت عمليات   متقاطعتيغه
   سير و هويج ،ذا هايي مانند پيازجهت غ -قطعه ساز
  شاميدني ها ي يخيآ جهت -كن مخلوط 

  . و ميلك شيك 
   جهت تهيه خمير براي پنكيك ، نان –همزن 

  . را ظرف چند ثانيه خرد ميكند غذا هايي مانند پنير سخت و نرم و يا شكالت -خرد كن
  . جهت تهيه سوپ  و غذاي كودك  كه ظرف چند ثانيه تهيه ميشود–تهيه پوره 

  جهت تهيه تركيبي از يخ و ميوه بصورت قيف و نوعي دسر  - هاي يخ زدهوه تراشيدن يخ و مي
   .ميوهاي يخي

  . جهت خرد كردن گوشت مرغ و كالباس براي انواع ساالد-ريز كردن
  تيغه مسطح 

  . اين تيغه در موارد زير بكار برده ميشود
  خرد كردن و آسياب كردن مواد سخت

   مانند قهوه ، آجيل، چوب دارچين،
  ميوه هاي خشك

   خامه اي و كره ره موادي نظير خامه، پنيتهيو 
  

   : تكنيك حركت لحظه اي يا ضربه اي
  نظر به اينكه موتور اين دستگاه بسيارقوي 

  موادميباشد در بعضي مواقع براي بعضي 
   استفاده ممتد باعث از بين رفتن مواد 

  غذايي ميشود ، لذا ضرورت دارد كه براي 
  ك براي يفقط  دستگاه ،بعضي از مواد

  لحظه خاموش و روشن شود  كه اين كار 
  با فشار يك بار ليوان بطرف پايين انجام 

  .ميشود 
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   ميتوان  ليوان با فشار دادن چندين بار
  جهت مخلوط كردن مواد  مورد نياز حد
 .در نظر گرفت  را

  :توجه
   قفل شدن نا بهنگام به منظور پرهيز از

     بصورت استفادهزمان در دستگاه
   ، بااستفاده از دست رد ضربه ايعملك

  وفشار آوردن در جهت خالف حركت 
  عقربه هاي ساعت مانع از قفل شدن 

  . دستگاه گرديد
  

  " تكان دادن "روش
  از مواقع در هنگام كار كردن با مواد اوليه سفت ، مالحظه ميشود كه در هنگام عمل  در بعضي

  لذا پيشنهاد . ين تر و تيغه هاميرسد به قسمت پايمخلوط كردن ، مواد قسمت باال بسختي 
  . قعي آنرا بطرف باال و پايين تكان بدهيداميگردد در چنين مو

  
  روش تكان دادن در هنگام قفل بودن 

   در زمان قفل بودن دستگاه ، ميتوانيد ليوان همراه با پايه را يكجا  ودر هنگام تهيه مواد رقيقتر
  .يدآيكدست بدست برداشته و كامأل تكان دهيد تا محصولي 

  
  تكنيك ضربه اي

  اگر با چسبيدن مواد به اطراف ليوان بجاي رسيدن به قسمت تيغه ها  در هنگام كار مشكل 
  : داريد 
  ....ابتدا

   روي پايه برداشته و پس ازليوان را
   از قرار دادن روي ميز با فشار دادن

   مواد به داخل باعث رسيدن مواد به تيغه
  .  ها شويد

  ......سپس 
  ليوان همراه با تيغه را روي پايه اصلي

  . قرار داده و كار را ادامه دهيد

  سوار كردن مخلوط كن 
  .ابتدا تيغه را در قسمت پايه پارچ نصب نموده 

  سپس  مخلوط كن را روي پايه اصلي قرار 
  و در جهت حركت عقربه هاي ساعت .دهيد

  آن را در حالت در صورت لزوم . بچر خانيد 
  قرار داده و سپس در پوش را گذارده و قفل 

   . دستگاه را روشن نماييد
  

  استفاده از مخلوط كن 
   . يكسري دكمه هاي اضافيبدون اين مخلوط كن شبيه ساير مخلوط كن هاي معمولي ميباشد 

  . دهيدبراحتي قسمت پارچ و تيغه ها را روي پايه قرار 
  تا زمانيكه . عقربه هاي ساعت بچر خانيدسپس آنرا بطرف پايين فشار داده و در جهت حركت

  . پايه ها قفل شود
  . گذاشته و سپس مخلوط كن را راه اندازي كنيد رادرمخلوط كن

  زيرا باعث خسارت جدي به مخلوط كن .هرگز مخلوط كن را بيش از يك دقيقه روشن نگذاريد
  تا دستگاه  كامأل نرا از برق كشيده و اجازه دهيد آدر صورتيكه دستگاه متوقف شد . ميشود

  دستگاه شما داراي يك كليد حرارتي داخلي است كه پس از گرم شدن زياد دستگاه . خنك شود
  . بطور اتو ماتيك قطع ميشود

  
  طريقه مونتاژ كردن مخلوط كن 

  .تيغه  مسطح را درپايه زيرين پارچ بچرخانيد....اول 
  ن آآبميوه گيري را داخل پارچ در مركز ... سپس
  ماييد و دقت نماييد سه زايده روي آبميوه وارد ن

  گيري با سه  برآمدگي داخل در يك سطح 
  . باشند
  در پوش مخلوط كن را گذاشته و در و..... بعد

  .  قسمت ناودانك آنرا با پارچ نيز مطابقت نماييد 
  اطمينان حاصل نماييد كه در پوش كامأل قفل گرديده ، در اين صورت آبميوه گيري در جاي 

   .مخلوط كن را روي پايه قرار دهيد.... وبعد. خود قرار ميگيرد
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