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MEAT GRINDER 
 

MODEL: MH-690 
  راهنماي استفاده از چرخ گوشت

   



  

  

                                                                                         :مشخصات اجزاء
                                                          

                                    :                                             ملحقات وصل /كليد قطع -1
  هاي ريزسوراخ صفحه با -10                                       پيچ ثابت كننده  -٢
  های معمولیسوراخ صفحه با -١١                                      محفظه موتور -٣
  ای درشتهسوراخ  صفحه با -١٢                             محل اتصال لوله فلزی -۴
 )سوسيس(١ماره ش قالب -١٣                                                فشاری -۵
 )سوسيس(٢ قالب شماره -١۴                               گوشت  ريختن سينی -۶
  در پوش-١۵                                             لوله فلزی -٧
                                مارپيچ قطعه  -٨
 تيغه  -٩

  

  

                                                     

           
  
  
  
  
  

  
  

  )2(لب سوسيس قا-17)                                       1(قالب سوسيس- 16
  3شمارهقالب -19)                                      3(قالب سوسيس -18
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  :نكات ايمني

  .در هنگام مونتاژ يا باز كردن دستگاه دو شاخه آن بايد از پريز جدا باشد
در هنگام استفاده از دستگاه اگر كودكان در دسترس هستند ، نبايد دستگاه را 

  .ترك كنيد
 گرفتن سيني گوشت  دست بگيريد و از با دو  آنرا بدنه حمل دستگاه در هنگام

  .براي حمل دستگاه استفاده نكنيد
صفحه ها استفاده در هنگام استفاده از قالب ها بر روي دستگاه نبايد از تيغه و 

  .كنيد
آن را فشار  هرگز با دست گوشت را داخل چرخ گوشت مي ريزيد هنگاميكه 

  .استفاده كنيدگوشت و از فشاري ندهيد 
  ..... واستخوان : د سخت را با اين دستگاه خرد نكنيد مانندهرگز موا

   .موادي با بافت سخت را چرخ نكنيدهرگز 
  . دقيقه به طور مداوم استفاده نكنيد30از دستگاه بيش از 

 دقيقه از دستگاه استفاده كنيد ، دستگاه را 30اگر نياز داريد كه بيشتر از 
  .امل ،دوباره از آن استفاده كنيدخاموش كرده و بعد از سرد شدن آن به طور ك

چرخ گوشت ، از فشار آوردن بيش از براي جلوگيري از گير كردن مواد در راه 
  . خودداري كنيدگوشت حد بر روي  

به علت گير كردن مواد در اطراف خرد كننده و تيغه چرخ گوشت ،در هنگام گير 
  . مواد را جدا كنيدخاموش كرده و"  آنرا فورا،كردن دستگاه

  . ، دستگاه را دوباره روشن نكنيدشد قطع منزل جريان برق زماني كه 
  .تعمير نكنيدخودتان هرگز دستگاه را 

اين دستگاه تنها براي استفاده در منزل مي باشد و براي مقاصد حرفه اي توليد 
  .نشده است

  .دور از دسترس كودكان نگهداري شود

 ،بايد توسط تعمير گاه مجاز يا اشخاص اگر كابل يا دوشاخه دستگاه معيوب شد
  .مجرب تعويض گردد

  
  :قبل از استفاده به نكات ذيل توجه كنيد

از متناسب بودن برق محلي خود با مقدار ولتاژ مورد نياز دستگاه كه در زير آن 
  .نشان داده ، اطمينان حاصل كنيد

-3-2-1( تماس ندارندگوشت تمام قمست هاي دستگاه به جز قسمت هايي كه با 
  .را با آب گرم و مقدار مايع ظرفشوئي بشوئيد) 4

 اتصال دو شاخه دستگاه به برق ، از خاموش بودن دستگاه اطمينان قبل از
  .حاصل كنيد

  
  :چگونه گوشت را چرخ كنيم

  ) به شكل توجه كنيد-مونتاژ كردن دستگاه(
، سپس لوله لوله فلزي را در محل خود بر روي بدنه دستگاه محكم كنيد  -1

فلزي را با يك دست نگه داشته و توسط پيچ ثابت كننده ، در جهت حركت 
  .عقربه هاي ساعت آنرا ثابت كنيد

، آنرا مقداري . را در درون لوله فلزي قرار دادهگوشتسپس خرد كننده  -2
 .بچرخانيد تا زماني كه در جاي خود قرار گيرد

بروي محور خرد كننده قرار داده طوري كه صورت تيغه به سپس تيغه را  -3
اگر تيغه ). همانطور كه در شكل نشان داده شده است( طرف جلو باشد

 . نخواهند شدچرخ به درستي گوشت درست در جاي خود قرار نگيرد ،
 .صفحه مورد نظر خود را در كنار  تيغه در شيار مخصوص خود قرار دهيد -4
ش را روي آن قرار دهيد و آنرا در جاي خود محكم  در پو ، بعد از اين مرحله -5

 .)توجه داشته باشيد كه نبايد آنرا بيش از اندا زه محكم كنيد.( كنيد
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  .كاسه فوقاني لوله را در محل خود يعني ، باالي لوله قرار دهيد
  . دستگاه را بايد بر روي يك سطح ثابت قرار دهيد 

 داشته باشد و نبايد محل جريان هوا دستگاه جريانهوا بايد در اطراف و پايين 
  . را مسدود كرد

  .تقسيم كنيدگوشت را به قطعات مناسب با ورودي دستگاه 
  .سپس دوشاخه را به برق متصل كرده و دستگاه را روشن كنيد

  . را به درون دستگاه ريخته و با فشاري آنها را به داخل برانيدگوشت  -6
  . و دوشاخه آنرا از برق جدا كنيدبعد از اتمام كار، دستگاه را خاموش كرده

  
  :طرز تهيه سوسيس

  :مواد الزم
   گرم 100 :گوسفندگوشت 

   قاشق سوپ خوري1,5: روغن زيتون 
   قاشق سوپ خوري1,5: پياز خرد شده

   قاشق چايخوري3/1): به دلخواه( چاشني
  نصف قاشق چايخوري: نمك 
   قاشق سوپ خوري1,5: آرد

  
   .گوشت را يك يا دوبار چرخ كنيد

  .پياز را سرخ كرده و با گوشت ، چاشني ، نمك و آرد مخلوط كنيد
  
   

  :مواد الزم
   گرم450: گوشت بدون چربي

   گرم200 تا 150: آرد

  يك قاشق سوپ خوري: چاشني
  يك قاشق چايخوري:جوز هندي 

  به مقدار الزم: پودر فلفل قرمز
  

  .در يك كاسه با يكديگر مخلوط كنيدگوشت را سه بار چرخ كرده و تمام مواد را 
  .باال بودن نسبت گوشت به آرد مي تواند باعث بهتر شدن طعم غذا شود

  .سه بار ديگر مواد را چرخ كنيد
 توجه كرده و آنها را از روي 5 و 3براي باز كردن تيغه و صفحه به مراحل  

  .دستگاه باز كنيد
  .ر هاي آن قرار دهيد را در جاي خود ، بروي شيا2و 1قالب هاي شماره  -7
 .درپوش را در جاي خود محكم كنيد -8
 .پوشش استوانه اي را سرهم كنيد ، 6 و 5با توجه به مراحل  -9

  .سوسيس را با توجه به شكل درست كرده و آنرا سرخ كنيد

    
  

  :كردن مواد در دستگاهگير 
   دستگاهوقطع شد برق منزل   به موجب گير كردن استخوان و يا مواد،اگر

و يا اگر دستگاه  به كار خود ادامه داد  ولي موادي از خروجي آن شد خاموش 
  .خارج نشد  ، شما بايد دستگاه را خاموش كنيد

  .نبايد بالفاصله دستگاه را روشن كنيد
  .دوشاخه دستگاه را كشيده و مواد را از دستگاه خارج كنيد

  .ر تنظيم شود را زده تا سيستم دوباره به طور خودكامينياتوري برق منزل كليد 
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  :نظافت و نگهداري دستگاه
  :)جدا كردن قطعات دستگاه(
  .نخست از باز ايستادن دستگاه به طور كامل اطمينان حاصل كنيد 

  .سپس دو شاخه دستگاه را از پريز جدا كنيد 
  . باز كنيد5 تا 1دستگاه را با توجه به مراحل 

  

 .اشدن ،درپوش داراي چند پين مي ببراي باز كردن آسا -10
پوش از يك پيچ گوشتي و يا شيئي  زير دري  صفحهكردن براي خارج  -11

 .مشابه استفاده كنيد
  

  :نظافت دستگاه
  .گوشت و مواد ديگر را از دستگاه جدا كنيد

  .هر كدام از اجزا را با آب گرم و مايع ظرفشوئي بشوئيد
  
  .ندمواد شوينده اي كه داراي كلر باشند مي توانند رنگ آلومينيوم را تغيير ده -
هرگز محفظه موتور را در آب فرو نكنيد و تنها آنرا با يك دستمال نم دار  -

 .تميز كنيد
 .تينر و بنزين مي تواند رنگ خارجي دستگاه را تغيير دهد -
 براي 13 تا 8مقداري روغن خوراكي بعد از شستشو و خشك كردن موارد  -

 .چرب نگه داشتن آنان مناسب مي باشد
  

  :مشخصات
   هرتز50: فركانس– ولت 240 تا 220:       قدرت

   كيلوگرم4,5:          وزن 
   سوسيس ساز-صفحه روزنه دار:       ضمائم
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