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  FP-610اسامي قطعات دستگاه غذاساز و مخلوط كن مدل 
سـرعت  . 4تيغـة پـارچ مخلـوط كـن     . 3 پـارچ مخلـوط كـن    .2درب كوچك پـارچ    . 1

درب بـزرگ پـارچ     . 7پايه بدون لغزش    . 6ها    محل نگهداري تيغه  . pulse (5(اي    لحظه
درجــه . 11كاســه همــزن . 10درب كاســه همــزن . 9محــل ورودي مــواد غــذايي. 8

  محل نگهداري سيم برق. 12سرعت 

  قطعات و لوازم دستگاه 
  : بدنه همزن.1

 وجـود   LEDدنه همزن يـك چـراغ       باالي ب 
در صورتيكه پـارچ و درب مخلـوط        . دارد

كن بطور صحيح بسته نشده باشـد چـراغ     
لـذا  . مذكور روشن و خاموش خواهد شـد   

كنترل كنيد كه تمام قطعات بطور صـحيح        
 خـاموش   LEDبسته شده باشند تا چـراغ       

  ).1شكل . (گردد
  
درجـــة ســـرعت ثابـــت و ســـرعت . 2

  ):pulse(اي  لحظه
ســتفاده از درجــة كنتــرل ســرعت    بــا ا

. بسادگي سرعت دلخـواه را انتخـاب كنيـد     
 pulseباالي درجـة كنتـرل سـرعت، كليـد          

اي  قــرار دارد كــه بمنظــور ســرعت لحظــه
ايـن دسـتگاه    . مورد اسـتفاده قـرار گيـرد      

 سرعت متغير اسـت و حتـي در         10داراي  
تـوان سـرعت آن را        زمان همزدن هم مـي    

  ).2شكل . (كم يا زياد كرد
  
  :نگهداري سيم برق. 3

محل نگهداري سيم برق بطور دسـتي بـه         
كند سيم اضافه را در جـاي         شما كمك مي  

  )3شكل .(آوري كنيد خود جمع

١ Page 1    ٢   Page 2 

1 

2

3



  

  

  :كاسة همزن. 4
 75/1ظرفيت كاسه همـزن بـراي مايعـات         

 5/1ليتــر و بــراي مــواد غــذايي جامــد     
كاسه در پاية موتـور قفـل       . كيلوگرم است 

ســت تـا   گردد و طوري طراحي شده ا       مي
ــســر   ــوب مي ــزدن مطل ــان هم ــردد امك . گ

  ).4شكل (
  
ــه ورودي مــواد -5 ــا لول درب همــزن ب

  :غذايي
درب همزن داراي سيستم ايمني اتوماتيك      

اگر درب همزن بطور صـحيح روي       . است
كاسه قرار نگيـرد و قفـل نگـردد دسـتگاه           

ــرد  ــد ك ــار نخواه ــزدن،  . ك ــام هم در هنگ
ــه ورودي مــواد   مــي ــد از طريــق لول تواني

غــذايي بيــشتري در داخــل كاســة همــزن 
  )5شكل . (بريزيد

  
  : فشاري مواد غذايي-6

، مـواد غـذايي از      وسـيله با استفاده از اين     
طريــق لولــه ورودي وارد كاســة دســتگاه 

همچنـين جهـت مـسدود كـردن     . گـردد   مي
  )6شكل . (گردد ورودي غذا استفاده مي

  :چرخاننده. 7
 قطعات مختلـف غذاسـاز روي چرخاننـده       

ها بايد بطـور      قطعات و تيغه  . گيرد  قرار مي 
ــرد   ــرار گي ــود ق ــاي خ در . صــحيح در ج

غيراينصورت ممكن است دسـتگاه خـوب       
  ).7شكل . (كار نكند

  
  :تيغة اصلي. 8

تيغة اسـتيل بـراي خـرد كـردن، همـزدن،           
ســازي تركيبــات  مخلــوط كــردن و آمــاده

قبـل از   . گيـرد   كيك مورد استفاده قرار مي    
، پوشش محـافظ تيغـه      استفاده از دستگاه  

را برداريد و پس از اتمام استفاده مجـدداً         
هـاي تيغـه      لبـه . آنرا روي تيغة قرار دهيـد     

ــه     ــت زدن ب ــستند، از دس ــز ه ــسيار تي ب
  )8شكل .(هاي تيغه خودداري نماييد لبه
  
  :تيغه مخصوص خميرگيري. 9

سازي خمير بـراي      اين تيغه بمنظور آماده   
ك مورد  جات پخته و تركيبات كي      نان، ميوه 

  )9شكل .(گيرد استفاده قرار مي
  

  :صفحه نگهدارنده. 10
ها ازجمله رنده و خـردكن روي         تمام تيغه 

  )10شكل . (گيرد اين صفحه قرار مي
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نــازك و (هــاي ورقــه كــردن  تيغــه. 11
  ):ضخيم

ها و سبزيجات   ها براي انواع ميوه     اين تيغه 
گرددو تيغة ضخيم براي انواع       استفاده مي 

  )11شكل .(ار مناسب استها بسي ميوه
  

  :تيغه خالل كن. 12
ــپس ســيب    ــراي چي ــب ب ــي و  مناس زمين

  )12شكل . (سبزيجات
  

  :تيغه رنده. 13
كــردن مــواد غــذايي  مناســب بــراي رنــده
  )13شكل (مختلف از جمله پنير

  
  :تيغة خردكن و رنده. 14

اين تيغه براي خرد كردن انـواع و اقـسام          
ة تيغ. جات و سبزيجات مناسب است      ميوه

هـا مـورد      ريز براي شكالت و انواع ميـوه      
  )14شكل . (استفاده است

  
  :صفحه ريزكننده. 15

سـازي مــايونز،   ايـن صـفحه بـراي آمـاده    
مـرغ، خامـه و قطعـات         همزدن سفيدة تخم  

  ).15شكل . (كوچكتر مناسب است

  :پارچ مخلوط كن. 16
پارچ مخلوط كن روي پايه موتور غذاساز       

چـپ قفـل    و با چرخاندن در جهـت سـمت         
ــا  . شــود مــي ــوده و ت ــارچ مــدرج ب ايــن پ

زمانيكه در جاي خود قرار نگيـرد و درب         
  )16شكل . (كند آن قفل نشود كار نمي

  
  :تيغة خرد كن يخ. 17

تيغة خردكنندة يخ به انـدازة كـافي محكـم          
است تا قطعـات يـخ را خـرد كنـد و بـراي       
مخلوط كردن انواع مـواد غـذايي مناسـب         

پـاكيزگي، ايـن    بمنظور سـهولت در     . است
  )17شكل . (تيغه قابل جابجايي است

  
درب مخلــوط كــن بــا محــل ورود . 18
  :غذا

هنگــامي كــه درب مخلــوط كــن بــسته     
 ليتــري   ميلــي70شــود فنجــان مــدرج  مــي
تواند جدا شود و مواد غـذايي بتـدريج           مي

  )18شكل . (به آن اضافه گردد

٥ Page 5     
   

٦ Page 6           

11 

12

13 

14 

15

16 

17 

18 



  

  

  :درب بزرگ پارچ. 19
ــن خــاموش اســت    ــوط ك ــه مخل ــي ك وقت

گردد كه آن را از بدنه غذاساز         يه مي توص
اگر . جدا كنيد و درب را بطور كامل ببنديد       

درب بزرگ و كوچك پارچ بطـور صـحيح         
شـكل  (كنـد   بسته نشود دسـتگاه كـار نمـي       

19.(  
  

  كاردك. 20
اين وسيله جهت جابجايي و همزدن انـواع        
ــن     ــوط ك ــه و مخل ــذايي در كاس ــواد غ م

  )20شكل .(مناسب است
  

  :غذاسازطرز استفاده از 
  .كليه قسمتهاي دستگاه بايد بطور صحيح نصب گردد .1
قرار دهيد و سيم را به بـرق وصـل          ) 0(درجة سرعت دستگاه را روي خاموش      .2

  . كنيد
.  را انتخـاب كنيـد  10 تـا    1توانيد سرعت     با استفاده از درجة كنترل سرعت، مي       .3

  .بچرخانيد) 0(جهت خاموش نمودن دستگاه، درجة سرعت را بطرف صفر
دسـته  . توان مواد غذايي بيشتري اضافه نمـود        نگام كاركردن دستگاه، مي   در ه  . 4

و مواد غذايي الزم را از طريـق محـل ورودي غـذا اضـافه               . فشاري را برداريد  
  .نماييد

. را فشار دهيد دستگاه روشن خواهد مانـد       ) pulse(اي    تا زمانيكه كليد سرعت لحظه    . 5
هـاي   يي مانند سبزيجات، تـنقالت و ميـوه  از اين كليد جهت خرد كردن سريع مواد غذا   

  .گردد كوچك استفاده مي
 

. ريزيد فقط از دستة فشاري استفاده نماييد        هنگامي كه غذا را داخل كاسه مي      : توجه
  .هرگز از انگشت، يا وسيلة خارجي ديگري استفاده ننماييد

ا  كيلـوگرم ر   5/1خواهيد مواد غذايي سـفت و محكـم بـه وزن              هنگامي كه مي  : توجه
بـراي غـذاهاي معمـولي،      .  دقيقه دستگاه را روشن ننماييـد      1مخلوط كنيد بيشتر از     

 دقيقه روشن نگذاريد حتماً بـين هـر بـار روشـن             3دستگاه را بطور مداوم بيش از       
  .بودن فاصله بگذاريد
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  :مونتاژ قطعات غذاساز
قبل از نـصب هـر قطعـه روي دسـتگاه از            

ها   قطع بودن برق و خاموش بودن سوئيچ      
هميـشه قطعـات را   . اطمينان حاصل نماييد  

. بطور صحيح روي دستگاه سوار نماييـد      
  .) دقت كنيد5 تا 1هاي  به شكل(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قراردادن چرخاننده
كاسه مخصوص را روي غذاساز قرار      . 1

  .دهيد
. چرخاننده را روي ميله چرخش ببنديد     . 2
  )6شكل (

  :تيغة همزن
  .كنيدكاسه و چرخاننده را تنظيم .1

ــد   .2 ــدا كني ــه را ج ــافظ تيغ ــش مح . پوش

  )7شكل(

با استفاده از قـسمت پالسـتيكي وسـط         .3

قطعه، تيغه را در جاي خـود قـرار داده و           

  )8شكل . (محكم فشار دهيد

  
  ها دقت كنيد  هنگام نصب تيغه: توجه

جهت جابجايي تيغه از قسمت پالستيكي وسـط آن اسـتفاده         . زيرا بسيار تيز هستند   
  . كنيد

هـاي    هاي بزرگ مواد غذايي را به تكـه         اد غذايي را داخل ظرف ريخته، قبالً تكه       مو.4
قبل از روشن كردن دستگاه، اطمينان حاصل كنيد تكه سنگ          . كوچكتر تقسيم نماييد  

  .ها آسيب ببيند و يا چيز ديگري در داخل موادغذايي نباشد چون ممكن است تيغه
مـواد غـذايي در كاسـه       ) ليتر   ميلي 1750(هيچگاه بيش از حداكثر ظرفيت    : توجه كنيد 

  .نريزيد
 بـر روي آن بگذاريـد و دسـته فـشاري را در              5 و   4درب كاسه را مطابق شـكل       . 5

  .محل ورودي غذا قرار دهيد
  .شود قسمت باالي چرخاننده زير درب كاسه قفل مي: توجه

  .سيم برق را وصل نموده و دستگاه را روشن كنيد. 6
  . كنيدسرعت دلخواه را انتخاب. 7
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هنگاميكه غذا به اندازة دلخواه خرد و همزده شد دستگاه را خاموش كنيد و آنرا               . 8
قبـل از جابجـايي     . چرخاننده و تيغه را از داخل ظرف خـارج نماييـد          . از برق بكشيد  

  .اطمينان حاصل نماييد دستگاه كامالً خاموش بوده و گردش ندارد
  .ها قرار دهيد غهبعد از شستشو پوشش محافظ را روي تي: توجه

  
  لوازم خميرسازي

 و  2كاسه و چرخاننده را ماننـد شـكل         . 1
  . در جاي خود قرار دهيد6و 3
تغيه خميرساز را روي چرخاننده قرار      . 2

  )9شكل .(داده و در جاي خود محكم كنيد
  

اگر تيغه در محل خود كـامالً ثابـت نگرديـد احتمـاالً چرخاننـده را بـصورت                  : توجه
  .آنرا را برگردانيد و تيغه را در جاي خود قرار دهيد. ايد دهوارونه قرار دا

از قطعـه پالسـتيكي جهـت تهيـه خميـر،           . مواد غذايي را در داخل كاسـه بريزيـد        . 3
  .گردد ها استفاده مي هاي سبك و پوره همزدن مواد خشك و شيريني

 در جاي خـود بگذاريـد و دسـتة فـشاري را در              5 و   4درب كاسه را مانند شكل      . 4
  .لوله ورودي غذا قرار دهيد

  .گردد قسمت بااليي ميله زير درب كاسه قفل مي: توجه

  .سيم را به برق وصل كنيد و دستگاه را روشن كنيد. 5
  . شروع كنيد1در هنگام تهيه خمير با سرعت . سرعت دلخواه را انتخاب كنيد. 6

هـاي خميـر    باشيد در صورت مشاهده گلوله   هنگاميكه در حال تهيه خمير مي     : توجه
  .سريعاً دستگاه را خاموش نماييد

چرخاننـده  . بعد از هر بار استفاده، دستگاه را خاموش نموده و آنرا از برق بكشيد             . 7
  .آوري كنيد ها را از كاسه خارج و سپس خمير را جمع و تيغه

شود هنگام كار بـا دسـتگاه، دسـته فـشاري را در                توصيه مي  جهت ايمني بيشتر  : توجه
  .جاي خود بگذاريد

  
  :صفحة ريزكننده

كاســه و چرخاننــده را در جــاي خــود  . 1
  .قرار دهيد

ــده  . 2 ــده را روي چرخانن صــفحه ريزكنن
  ) 10شكل .(قرار داده و محكم نماييد

  .مواد غذايي را داخل كاسه بريزيد. 3
  .خلوط كردن بكار برده شودصفحه بايد براي هم زدن و م •
هيچگاه صفحه ريزكننده را جهت تهيه خمير يا شيريني بكار نبريد هنگام تهيـه               •

  .خامه يا انواع سس از سرعت پايين بايد استفاده كرد
مـرغ و خامـه از ايـن          جهت تهيه مايونز و سسهاي ديگر، همـزدن سـفيدة تخـم            •

  .وسيله استفاده نمائيد
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 ببنديد و دسته فشاري را در محل لوله ورودي غـذا            درب كاسه را بطور صحيح    . 4
  .قرار دهيد

  .گردد قسمت فوقاني چرخاننده زير درب قفل مي: توجه
  .سيم برق را وصل نموده و دستگاه را روشن كنيد. 5
  .سرعت دلخواه را انتخاب نماييد. 6
نـده  چرخان. پس از اتمام كار، دستگاه را خاموش نموده و سيم را از پريز بكشيد     . 7

و صفحه ريزكننده را از داخل كاسه خارج نموده و سـپس مـواد غـذايي را بيـرون                   
  .بياوريد

  
  :كن و خردكن هاي رنده، خالل تيغه

تيغة مورد نظـر خـود را روي صـفحة          . 1
ــد ــرار دهي ــده ق ــر . نگهدارن ــا انب تيغــه را ب

مخصوص نگهداريد و انتهاي ديگـر را بـه      
. داخــل صــفحه نگهدارنــده وصــل نماييــد 

 انتهايي تيغه را بطريقي كه بـا انبـر          قسمت
ايد بـه آرامـي فـشار         مخصوص نگهداشته 

دهيد تا در جاي خود روي صفحه محكـم         
ــود ــكل (ش ــفحة  )12 و 11ش ــه و ص ، تيغ

تيغـه در محـل     . نگهدارنده بايد تراز گردند   
ــدگي روي    ــتفاده از دو برآم ــا اس ــود ب خ

  .گردد صفحة تيغه محكم مي
  .طبق توضيحات قبل در جاي خود محكم كنيدكاسه غذاساز و چرخاننده را . 2

صفحه نگهدارندة تيغه را در جاي خود       . 3
قــرار دهيــد و بــا كمــي فــشار محكــم      

  ).13شكل .(نماييد
صــفحه نگهدارنــده بايــد تقريبــاً بــا ســطح 

  .ظرف يكي باشد
درب كاسه را در جاي خود گذارده و دسته فشاري را داخـل لولـه ورودي غـذا                  . 4

  .قرار دهيد
  .يم برق را وصل نموده و دستگاه را روشن كنيدس. 5
  .سرعت دلخواه را انتخاب كنيد. 6
بمنظـور ورقـه ورقـه كـردن و         . دستة فـشاري را از لولـه ورودي غـذا برداريـد           . 7

خردكردن، مواد غذايي را درون كاسه بريزيد و با استفاده از دستة فـشاري مـواد                
 از انگـشت خـود بعلـت تيـز بـودن            هيچگـاه . غذايي را به داخل كاسه هدايت نماييـد       

  .ها استفاده نكنيد تيغه
در صورت نياز از سرعت بـاالتر هـم     . از سرعت پائين و متوسط استفاده كنيد       •

  .توان استفاده نمود مي
زمينـي، هـويج، خيـار و كلـم اسـتفاده             ها جهت ورقه ورقه كردن سـيب        از تيغه  •

  .گردد مي
ميني، آنهـا را بـا اسـتفاده از     هنگام ورقه ورقه كردن و يا چيپس كردن سيب ز          •

  .دسته فشاري به آرامي وارد كاسه غذاساز نماييد
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  :گيري مركبات آبميوه
كاسة غذاساز را طبق توضـيحات قبـل        . 1

  .نصب نماييد
گيري مركبـات     كاسة مخصوص آبميوه  . 2

  ).14شكل .(را درون  غذاساز نصب كنيد
گيري مركبـات     كاسه مخصوص آبميوه  . 3

ــهرا در خــالف جهــت هــاي ســاعت   عقرب
شكل (بچرخانيد تا در جاي خود قفل شود      

15(  
قطعـــه مخروطـــي شـــكل مخـــصوص . 4

گيـري    آبگيري را در وسط كاسـة آبميـوه       
ميلة چرخنـده بايـد در   . مركبات قرار دهيد  

ــه     ــده و قطع ــرار داده ش ــه ق ــط كاس وس
مخروطي شكل روي ميلـه چرخنـده قـرار         

  )16شكل .(گيرد
  
  .ه را روشن كنيدبرق را وصل نموده و دستگا. 5
نصف ميوه را روي قطعه مخروطي گذاشـته و بـا دسـت             . ها را نصف كنيد     ميوه. 6

  . قرار دهيد1و سرعت را روي . نگهداريد
  . استفاده كنيد» 1«گيري مركبات از سرعت هميشه هنگام آبميوه: توجه

  :مخلوط كن
. درپــوش را از روي غذاســاز برداريــد. 1

ــت    ــالف جهـ ــي را در خـ ــش ايمنـ  پوشـ
ــه ــرا     عقرب ــد و آن ــاعت بچرخاني ــاي س ه
  ).17شكل .(برداريد

پارچ مخلوط كن را روي غذاساز دقيقاً       . 2
باالي درجة كنترل سـرعت قـرار داده در          
. حاليكه دستة پارچ سمت چـپ قـرار دارد        

زير دستة پـارچ    (    ) عالمت مثلث پررنگ    
رنگ   مخلوط كن بايد با عالمت مـــثلث بي      

ــه غذاســ(    )  از در يــك رديــف روي بدن
  )18شكل . (قرار گيرد

  
براي قفل نمودن مخلوط كـن در جـاي         . 3

خــود، دســتة پــارچ را بــه ســمت راســت  
ــد ــگ      را  . بچرخاني ــث پررن ــت مثل عالم

روي پارچ مخلوط كن بايد با عالمت مثلث        
ــك     ــاز در ي ــه غذاس ــگ     روي بدن پررن

  ).19شكل .(رديف قرار گيرد
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  رچ بريزيدمواد غذايي را درون پا. 4
قبل از  . باشد مواد غذايي نريزيد      ليتر مي  5/1بيش از مقدار مشخص شده كه       : توجه

  .استفاده از مخلوط كن، درب پارچ را كامالً محكم ببنديد
كن   درب پارچ را به نحوي روي مخلوط      . 5

قرار دهيد كه زبانة بلند نگهدارنده بطـرف        
  ).20شكل (شما باشد 

. باال نگاه داريـد   لبة نگهدارنده را بطرف     . 6
زبانــة نگهدارنــده بايــد بــا دســته قــسمت  
بااليي پارچ مخلوط كن در يك جهت باشد        

  ).21شكل (
كاسة غذا و درب آنرا طبق توضـيحات        . 7

  .قبل نصب كنيد
  

كن بطور صحيح قفل نـشده باشـند          هاي مخلوط   در صورتيكه هر يك از درب     : توجه
  . كند دستگاه كار نمي

  . نموده و دستگاه را روشن كنيدسيم را به برق وصل. 8
  .اي را انتخاب كنيد  يا سرعت لحظه10 تا 1سرعت دلخواه . 9

توان موادغذايي بيشتري را از طريـق درب پـارچ و             هنگام مخلوط نمودن مي   : توجه
  .فنجان مربوطه اضافه نمود

  :ها محل نگهداري تيغه
اين دسـتگاه غذاسـاز بـه نحـوي طراحـي           

توانـد    م آن مـي   شده است كه تمـام ضـمائ      
  ).22شكل .(درون دستگاه قرار گيرد

ها با نوع عملكردشـان در        تمام تيغه : توجه
  .اند  مشخص شده23شكل 

  
  
  
  
  
  

هــا را بطــرف  درب محــل نگهــداري تيغــه
  ).24شكل .(پايين بكشيد

 مخـصوص ورقـه ورقـه كـردن         1تيغه  . 1
  .نازك است

 مخـصوص ورقـه ورقـه كـردن         2تيغة  . 2
  ).25شكل (ضخيم است

  )26شكل (تيغة مخصوص خالل كردن . 3
 مخصوص خردكن ريز اسـت و       4تيغة  . 4

  .محل آن پشت تيغة خالل كن است
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تـر     مخصوص خرد كـن درشـت      5تيغة  . 5
اســت و محــل آن پــشت محــل نگهــداري  

شـكل  .(ها در قسمت راست قرار دارد       تيغه
27.(  
  
  
تيغــة مخــصوص رنــده كــردن درشــت . 6

  .است
  

  ):28شكل (نگهداري قطعات غذاساز
تمام ضمائم كاسه آبگيري و مخروطـي       .1

  .تواند داخل دستگاه نگهداري شود مي
  .كاسه غذاساز را روي پايه قرار دهيد.2
چرخاننده را روي ميله چرخنـده نـصب        .3

  .كنيد
ــده را روي  .4 صــفحة مخــصوص ريزكنن

  .چرخاننده بگذاريد
تيغـــة فلــــزي بـــا پوشــــش آن روي   .5

يد با پوشـش    تيغه با . چرخاننده قرار دهيد  
  .محافظ روي صفحه ريزكننده قرار گيرد

ــده  .6 ــري را روي چرخانن ــوازم خميرگي ل
لوزام خميرگيـري از يـك طـرف        . بگذاريد

لـوازم  . باريك و از طرف ديگر بازتر است   
خميرگيري را از قـسمت باريـك آن روي         

  .تيغه خردكن قرار دهيد
هـــا را روي  صـــفحة نگهدارنـــده تيغـــه.7

سپس درب كاسـه را     چرخاننده بگذاريد و    
  .ببنديد
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  :محل نگهداري سيم برق

توانـد دور دو زبانـه پـشت          سيم برق مـي   

  ).29شكل (پايه پيچيده شود

  

  

  :نظافت و نگهداري دستگاه

  .قبل از نظافت، سيم برق را از پريز بكشيد.1

. هرگز قسمت موتور را داخل آب فرو نبريد، آنرا با يك پارچه مرطوب تميز كنيـد               .2

  .ه در تماس با غذا هستند با آب گرم و مايع ظرفشويي شستشو نماييدقطعاتي ك

  .بمنظور سهولت در پاكيزگي، قطعات قابل جابجايي را بعد از مصرف آب بكشيد.3

از اسـكاچ و سـيم ظرفـشويي        . كاسه و لـوازم ديگـر را شـسته و خـشك نماييـد             .4

  . نماييدبا استفاده از يك پارچه نرم و تميز آن را خشك. استفاده نكنيد

قطعات غذاساز را در رديف اول بااليي       . كنيد  اگر از ماشين ظرفشويي استفاده مي     .5

  .قرار دهيد

گردد تمام قطعات غذاساز  بجز موتـور، سـيم و دو شـاخه را بـا                 توصيه مي : توجه

  .آب گرم و مايع ظرفشويي بطور دستي شستشو نماييد

  . چون بسيار تيز هستندها كامالً مراقب باشيد  هنگام شستن تيغه: هشدار

  
  :شستشوي پارچ مخلوط كن

  
نـصف پـارچ را بـا آب گـرم          . يك روش سريع براي شستـشوي پـارچ وجـود دارد          

اي را چنـد      مقداري مايع ظرفشويي داخل پارچ بريزيـد كليـد سـرعت لحظـه            . پركنيد
پــارچ را از روي . دســتگاه را خــاموش كنيــد و از بــرق بكــشيد. ثانيــه فــشار دهيــد

  .برداريد و آب بكشيددستگاه 
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