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 . با دقت بخوانيد  راراهنما  دستورات اين دستگاه ، قبل از نصب و استفاده از "الطف: توجه



  

  

  ش استفاده از دستگاه ور
   همزن و خمير زنتيغه هاي  – 1
     ي  هاي همزن و خمير زن را در محل تعبيه شده بنحوي كه در جاتيغه – 1

  هميشه قسمت تاج دندانه اي را در محل خود كه . خود قفل شوند قرار دهيد         
  )1شكل (. به همين منظور دندانه اي شكل طراحي گرديده است قرار دهيد     

  .  دستگاه را به برق وصل نماييد-2
  .  ، مواد غذايي را درون ظرف قرار دهيدرد نياز با توجه به مقدار مو-3
  دستگاه را با چرخاندن كليد قرار دهيد ودرون مواد غذايي تيغه ها را  -4

  )2شكل .( وشن نماييد ر4  - 1در حالت كنترل     
   با توجه به مدل ، دستگاه ممكن است داراي موتور مخصوص توربو باشد -5

  ).3شكل. (كه بتواند سرعت دستگاه را در يك زمان به حد اكثر برساند
  . قرار دهيد" O"حالت ه از دستگاه كليد كنترل آنرا در پس از استفاد -6
  .  دستگاه را از برق بكشيد-7
  ). 4شكل.(ا را از محل خود خارج نماييدتيغه ه خروج، دكمه با فشار دادن -8
  )5شكل . ( ظرف را روي پايه قرار دهيد– 9

  ). 6شكل . ( را به بدنه وصل نماييدجانبي قسمت – 10
  .  بنحوي كه در محل قفل شود در جاي خود قرار دهيددر پوش ظرف را – 11

  ).7شكل (
  تيغه ها را وارد ظرف دستگاه كنيد و كليد كنترل را بطرف راست  – 12

  بدين صورت دستگاه فعال.   قرار دهيد4-1چرخانده و در حالت 
  . )8شكل( مي شود

  ). 9 شكل.( قسمت اصلي را با فشار دادن  دكمه تعبيه شده خارج نماييد– 13
   بايستي دكمه روي پايه را فشار قسمت جانبي چرخاندن هنگام – 14

  ). 10شكل ( .دهيد

   در زمان تهيه خمير ممكن است آرد در اطراف ظرف باقي بماند كه در – 15
  . اينصورت بايستي از كاردك استفاده شود

  
  خرد كن   – 2
 .  ميشود كن درقسمت مربوطه ،دسته در محل قفلخردبا چرخاندن دسته  .1
حجم ظرف جهت جلو گيـري از سـرريز شـدن نبايـستي پـر                3/2بيش از    .2

 11قطـر داخلـي حـداكثر        سـانتيمتر و   18حـداكثر   ظرفـي بـا ارتفـاع       . شود
  . مناسب استسانتيمتر

 قـرار   " ميله پالسـتيكي   "جهت  كليد كنترل را بطرف راست چرخانده و در          .3
 ).12شكل .(شار دهيدكليد توربو را فدر زمان استفاده از دستگاه دهيد و

 تـه  براي حصول نتيجـه بهتـر بايـستي مـواد غـذايي مـورد نظـر قـسمت                     . 4
 . مخلوط كن را بپوشاند

مخلـوط كـن نبايـستي از دسـتگاه جـدا و يـا              ، لوازم جانبي    در هنگام كار     . 5
 . وصل شود

دانـه قهـوه، قطعـات      :  مخلوط كن  جهت مواد سخت مانند         لوازم جانبي از   . 6
 .  استفاده ننماييدت و غيرهشكر ، سريال ، شكاليخ، 

پشت دستگاه تعبيه   بداليل مسايل ايمني قسمتي از لوازم جانبي در قسمت           .7
  . شده است

در زمان استفاده ، كليد توربو را در حالت فشار نگهداريد به محـض آزاد                .8
 . كردن آن بطور اتوماتيك دستگاه متوقف ميگردد

 . اه را جمع آوري نماييدپس از اتمام كار با استفاده از گيره سيم دستگ .9

  :توجه
   دقيقه اجازه دهيد قبل از استفاده مجدد 10پس از استفاده ممتد بمدت  -1    

 . دستگاه مدتي خاموش بماند      
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 . دستگاه را بيش از ده دقيقه بصورت دائم استفاده ننماييد .2
بيش از يك دقيقه بـصورت ممتـد از آن          تيغه خردكن   در صورت استفاده از      .3

  .و سپس آنرا درون آب يا مايعات ديگر قرار دهيد. استفاده ننماييد
 كليد كنترل را    "را از محل خود خارج مينماييد، مجددا      تيغه خردكن   هنگاميكه   . 4

 .  قرار دهيد"O "در وضعيت

  روش تميز كردن دستگاه 
a. دستگاه را از برق بكشيد .  
b. ا با پارچه نم دار تميز نماييدبدنه دستگاه را تنه . 
c.    زيـر شـير آب و يـا درون ماشـين ظرفـشويي              و همزن را  تيغه ها

 . و سپس آنهارا خشك نماييد شستشو دهيد
d.   بالفاصــلهپــس از اتمــام كــار توصــيه ميگــردد لــوازم جــانبي را 

  . دهيدشستشو 

  راهنماي مخلوط كن 
  توضيحات                              سرعت
  خردكن تنها جهت استفاده از    دكن تيغه خر

سرعت شروع مناسـبي اسـت بـراي مـواد خـشك ماننـد                1   
  آرد،كره و ،سيب زميني 

بهترين سرعت جهـت تهيـه مايعـات و سـس مخـصوص                2   
  .ساالد

  مخلوط كردن موادي مانند نان،كره و شكربراي   3   

  .  زدن تخم مرغ، سيب زميني و كرم و غيرههمجهت   4   

  "٤"همانند سرعت    توربو  

  

  
  

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

     قطعاتاسامي 
A -   كليد كنترل                                     B –   تيغه ها خروج كليد  
C- سرعت زياد(كليد توربو(                      D-  بدنه همزن   
E-  همزنتيغه                                         F- ه همزن كاس  
G-  خمير زن                 تيغه                      I-  تيغه خردكن  
 J-همزن   نگهدارنده                                 K-دكمه نگهدارنده   

L-  پايه دستگاه            كليد                      M- پايه   
 N-كاسه   درپوش  
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   ايمني توصيه هاي مهم
قبل از استفاده از اين دستگاه با دقت اين دسـتورالعمل را مطالعـه               -1

  .فرماييد
   از دسترسي كودكان و افراد ناتوان به دستگاه در هنگام عدم -2          

 . حضور بزرگساالن جلو گيري بعمل آوريد           
  . اين دستگاه تنها جهت استفاده در منزل ميباشد -3
  .نماييد آنرا از برق بكشيد  از دستگاه استفاده نميدر زمانيكه -4
  
  

 و يا خود دستگاه بهر علتي آسـيب   در صورتيكه سيم و يا دو شاخه دستگاه   -   5
ديده ، از استفاده كردن دستگاه خود داري نموده و جهـت هـر گونـه تعميـرات بـه                    

 . نمايندگي مجاز شركت مراجعه نماييد
 .ون آب يا هر نوع مايع ديگري قرار ندهيد سيم دستگاه را هرگز در-   6
 .  دقت نماييد سيم دستگاه دور از دسترس كودكان باشد-   7
  .  در صورتيكه دستگاه آسيب ديده باشد از دستگاه استفاده ننماييد-   8
  و يا تيغه هاي مخلوط كن در زمان كار  همزن تيغه ها ي از دست زدن به -9
  . خود داري نماييد 

  . هر گونه تعميرات ابتدا دستگاه را از برق بكشيد جهت -10
  .  هرگز دو نوع لوازم را براي عمل مشابه بكار نبريد-11
د ، در بكار گيري آنهـا دقـت         ن بسيار تيز ميباش   خرد كن    دقت نماييد تيغه هاي      -12

  . الزم بعمل آوريد
 روي لبه تيز  و يا  داغ  قرار گرفته    حسيم برق نبايستي در كنار يا در تماس با سطو         

 .اجسام برنده باشد
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