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 . قت بخوانيد ،  اين راهنما را با د  كن دستي خرد ازقبل از استفاده  "لطفا  
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  آشنايي با مخلوط كن دستي        

  
   )مخلوط كن( خرد كن  •

A-  كليد سه سرعته 

B- خاموش / كليد روشن 

C-  قسمت برقي دستگاه 

D-  متحرك ( شفت مخلوط كن( 

 خرد كن •

f- خرد كن ظرف  در پوش   

g –  خرد كنتيغه   

h-  ظرف  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اكثر زمان حد  حداكثر مقدار   نوع مواد غذايي

  ثانيه  10-15  گرم 200      گوشت   

  ثانيه  20   گرم  20      سبزيجات  

  ثانيه  15   گرم  200      آجيل  

  ثانيه  15   گرم 150      پنير  

  ثانيه  20  يك قطعه       نان 

  ثانيه  5   عدد 2    تخم مرغ آب پز

  ثانيه 10  گرم  100     پياز 

  

  تنظيم سرعت    

 
  ، اين كليد با توجه به سه نوع  ) (Bيكه كليد روشن خاموش زده ميشود هنگام

 .درجه باالتر عملكرد سريع تر ي خواهد داشت ،   )A(سرعت انتخاب شده

  را  3تا 1جهت انجام كار ما از سرعت . اين امر بستگي به نوع مصرف دارد

  .پيشنهاد  ميكنيم

  1-2         مخلوط كن        

  2-3           خرد كن        

 2-3         همزن             

  

  نكات ايمني    

   
در صورتيكه سيم دستگاه آسيب ديده باشد بايستي توسط تعمير كـار مجـاز    •

 .تعويض گردد
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قبل از تعويض قطعات يا دسترسي به قسمت هاي مختلف دستگاه را خـاموش   •

 . نماييد

     المند دقت الزم را در جهت استريل هنگام تهيه غذا براي كودكان و افراد س      

  .كردن و تميز كردن قطعاتي كه در تماس با مواد غذايي است بعمل آوريد        

در زمانيكه دستگاه به برق وصل ميباشد از دست زدن به تيغه ها خـود داري   •

 . نماييد

 . انگشتان ، موها ، لباسها و غيره را از قسمت هاي متحرك دور نگاه داريد •

 . ل از تعويض قطعات و بعد از استفاده دستگاه را از برق خارج نماييدقب •

 . هرگز از روغن داغ جهت مخلوط كردن استفاده ننماييد •

از دسترســي كودكــان و افــراد نــاتوان بــه دســتگاه در هنگــام عــدم حضــور   •

 . بزرگساالن جلو گيري بعمل آوريد

 . هرگز از دستگاه آسيب ديده استفاده ننماييد •

اييد قسمت هاي مختلف دستگاه خـيس نشـود ، چـرا كـه خطـر شـوك       دقت نم •

 . الكتريكي وجود دارد 

دقت نماييد سيم دستگاه با سطوح داغ تماس نگيرد همچنين بصـورت آويختـه    •

 . از محل هايي كه در دسترس كودكان است جلو گيري نماييد

 .هرگز از قطعات متفرقه استفاده ننماييد •

  

  نكات ايمني           

  

هنگـام خـارج    "خصوصـا . ر بكار بردن تيغه دقت الزم را بعمل آوريـد  د •

از دسـت زدن  ودر هنگام تميز كردن ظرف را تخليـه  . كردن آن از ظرف 

 .به تيغه ها خود داري نماييد

 . را قبل از تخليه ظرف خارج نماييد خرد كن تيغه •

 . دستگاه در پوش آنرا بر نداريدقبل از توقف كامل  •

  مهم 
 15هـر  . ثانيه روشن باشد 15استفاده از دستگاه ، نبايد دستگاه بيش از هنگام  •

توجه كنيد در هـر  . روشن كنيد "ثانيه يكبار دستگاه را خاموش كرده و مجددا

چون موتور . دقيقه از دستگاه استفاده نكنيد 4بيش از  ،بار مخلوط كردن مواد

دقيقه ، صبر كنيـد تـا    4پس از . داغ شده و احتمال سوختن موتور وجود دارد 

  . موتور خنك شود 

جهت مخلوط كردن مواد بسيار سخت بـيش از سـي ثانيـه در فاصـله زمـاني       •

  . چهار دقيقه بيشتر استفاده نكنيد

 . اين دستگاه را جهت مصرف خانگي بكار بريد •

  

  : قبل از اتصال به برق 
  ده روي دستگاه دقت نماييد ولتاژ خروجي مورد استفاده با ولتاژ ذكر ش

  .همخواني داشته باشد

  

  قبل از استفاده براي اولين بار 
  . كليه وسايل بسته بندي را جدا كرده و پوشش روي تيغه ها را برداريد

  

  خرد كن استفاده از
  ميتوانيد موادي چون غذاي كودك ، سوپ ، ميلك شيك ، و مايونز را تهيه 

  . نماييد
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  مخلوط كردن در تابه   

  
 در غير اين صورت. خنك شود "تابه را از روي حرارت برداشته تا كامال •

  . بسيار داغ ميشود خرد كن       

قــرار داده ،  خــرد كــنابتــدا قســمت برقــي دســتگاه را بــر روي محــور  -1

  . قفل شود "ابچرخانيد تا دقيق

دستگاه را به برق وصل نموده و جهت جلو گيـري از پخـش شـدن غـذا      -2

 . روي مواد قرار دهيد ابتدا مخلوط كن را

قسمت برقي دسـتگاه را محكـم نگاهداريـد و سـپس دسـتگاه را روشـن        -3

 . كنيد

دقت نماييد مواد غذايي از محل اتصـال قسـمت برقـي  بـه محـور بدنـه بـاالتر         •

  . نرود

 . تيغه ها را درون مواد غذايي مرتب بچرخانيد تا غذا را كامأل خرد كند •

تدا دستگاه را از برق كشـيده  و سـپس   در صورتيكه مخلوط كن متوقف شد اب •

  . آنرا تميز كنيد

س از استفاده ، دستگاه را از بـرق كشـيده و قطعـات آنـرا از هـم جـدا       پ - 4

 . سازيد

  
 

  خردكن طريقه استفاده از          

  

نـان ، بيسـكويت و انـواع     ،ميتوانيد گوشت ، پنير ، سبزيجات ، ريشـه گياهـان    •

 . آجيل را خرد نماييد

ت مانند دانـه هـاي قهـوه ، قطعـات يـخ ، ادويـه و شـكالت را بـا ايـن          مواد سخ •

 . دستگاه خرد ننماييد

  سانتيمتر  1-2هر گونه استخوان را خارج و مواد غذايي را به قطعات  -1      

  . تقسيم نماييد      

  ) 4.  ( خار واقع در ظرف قرار دهيدرا بر روي  خرد كنتيغه  -2     

  . افه نمايدضرا امواد غذايي  -3     

  . نرا بچرخانيد تا قفل شودآرا بر روي آن قرار داده ، خرد كن در پوش -4     

  . قسمت برقي دستگاه را نصب نماييد -5     

  دستگاه را به برق وصل نموده ظرف را محكم نگاه داشته و سپس دكمه  -6     

  .خاموش روشن را بزنيد       

   

  نگهداري      

  

  . دستگاه را خاموش نماييد "ايز كردن حتمقبل از تم •

 . از دست زدن به تيغه هاي تيز خود داري نماييد •

همينطـور افـراد مسـن و    . دقت الزم در زمان تهيه غـذاي كـودك بعمـل آوريـد     •

ناتوان ، دقت نماييد كه قسمت هـايي كـه در ارتبـاط بـا مـواد غـذايي ميباشـند        

 . ه استريل شده باشند بر اساس دستور العمل كارخانه سازند "كامال

بعضي از غذا ها مانند هويج ممكن است باعـث رنگـي شـدن مـواد پالسـتيكي       •

شوند ، با استفاده از يك تكه پارچه آغشته به روغن و كشيدن بر روي قسمت 

 هاي رنگي ميتوانيد رنگ آنها را از بين ببريد

  خردكن قسمت برقي  ، درپوش  
  . سپس خشك نماييد اين قسمت را با پارچه مرطوب تميز و •

 . هرگز دستگاه را درون آب فرو نبريد و از مواد پاك كننده استفاده ننماييد •
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   خردكن شفت     

  

  .ميتوانيد هر يك از عمل زير را انجام دهيد
ظرف مدرج را تا نيمه آب ولرم همرام با مايع ظرفشويي نموده و سپس شـفت   •

  . ا روشن نماييدو دستگاه ر.مخلوط كن را درون آن فرو بريد

 . سپس دستگاه را از برق كشيده و آنرا خشك نماييد •

  . آنرا  شسته و خشك نماييد •
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