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 اهنمای کار با دستگاهر
ایمنی در محصوالت هانس برای ما اهمیت ویژه ای داشته و سعی نموده ایم محصوالتی 

ایمن را برای استفاده شما مشتری ارزشمند طراحی و تولید نماییم. عالوه بر این از شما 

د زم را به عمل وورده و به موارتقاضامندیم در هنگام استفاده از وسایل الکتریکی احتیاط ال

 زیر توجه فرمایید. 

 

 نکات مهم ایمنی

 .دفرمایی توجه زیر ایمنی نکات به حتمأ خانگی برقی وسایل از استفاده هنگام لطفا

 ینا و نموده مطالعه دستگاه از استفاده از پیش را ها العمل دستور تمامی لطفأ .1

 نمایید. رینگهدا خود نزد بعدی مراجعات برای را دفترچه

 .باشد می خانگی استفاده برای مناسب وسیله این .2

 فرادا و کودکان حرکتی، ذهنی، های نقصان با افرادی توسط نباید وسیله این .3

 ایمنی اتنک به شناو شخصی مگرونکه ،گیرد قرار استفاده مورد تنهایی به وگاه نا

 .نماید همراهی را ونها

 .وورید عمل به مانعتم دستگاه با کودکان کردن بازی از حتمأ .4

 بعدی استفاده از قبل حتمأ برق  سیم یا شاخه دو دیدگی وسیب صورت در .5

 در هانس فروش از پس خدمات دفتر ترین نزدیک به تعمیر و بررسی جهت

 .فرمایید مراجعه خود منطقه

 صحیح نصب عدم صورت در که است ایمنی کلیدهای به مجهز دستگاه این .6

 .شد خواهد ستگاهد عملکرد از مانع دستگاه

فاقی ات که یابد افزایش است ممکن دستگاه کار هنگام در دستگاه سطوح ماید .7

 می باشد. طبیعی کامأل
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 ونها از ناشی صدمات و سوزی گرفتگی، وتش برق خطرات از جلوگیری جهت .8

 قرار مایعات و وب داخل را موتور محفظه و دستگاه سیم و شاخه دو هرگز

 .ندهید

 خارج برق از را ون دستگاه نظافت از پیش و دستگاه از دهاستفا از پس حتمأ .9

 .نمایید

 وب شیر زیر دستگاه شستن از و نبرده فرو وب درون هرگز را دستگاه بدنه .11

 .کنید خودداری

 اءاشی سایر و انگشت با غذایی مواد بردن فرو از دستگاه از استفاده هنگام در .11

 دستگیره از حتمأ و ودهنم خودداری غداساز ظرف به چاقو مانند تیز نوک

 استفاده ون داخل به غذایی مواد کردن وارد برای دادن هل مخصوص

 زا دستگاه بودن روشن هنگام در کن مخلوط از استفاده هنگام در ضمنأ.نمایید

 .کنید خودداری پارچ درب برداشتن

 .یدنمای احتیاط بسیار دستگاه های تیغه نظافت و نصب و جابجایی هنگام در .12

 .اند برنده و تیز بسیار دستگاه ایه تیغه

 های هلب و وشپزخانه کانتر یا میز سطح از دستگاه برق سیم که باشید مراقب .13

 .نخورد گره و نکرده برخورد داغ سطح با یا و باشد نشده وویزان تیز

 .نمایید خودداری برقی گاز و فرهای اجاق مجاورت در دستگاه دادن قرار از .14

 .یدنمای استفاده نشانگرها توسط شده مشخص یتیظرف محدوده در دستگاه از .15

 عملکرد باعث محدوده از کمتر و بیشتر ظرفیت با دستگاه از استفاده زیرا

 .شد خواهد دستگاه نامناسب

 .ماییدن استفاده دستگاه برق تأمین برای زمین به اتصال کابل حاوی پریزهای از .16

 دیدهنگر تعبیه دور راه از کنترل سیستمهای یا و خارجی تایمر دستگاه این در .17

 .است

 ستفادها یا و نیست دستگاه این به مربوط که جانبی تجهیزات دادن قرار از لطفأ .18

 .نمایید خودداری دستگاه این در ونها از
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 شاخه دو و نموده حاصل اطمینان ون بودن خاموش از دستگاه نظافت هنگام در .19

  .نمایید خارج برق پریز از را ون

 و معمول غیر استفاده صورت در و بوده حرارتی سنسور هب مجهز دستگاه ینا .21

 عدم صورت در نماید، می قطع را ون دستگاه از محافظت برای مدت طوالنی

 از پس خدمات های نمایندگی به ساعت، نیم از بعد دستگاه مجدد کارکرد

 .فرمایید مراجعه خود منطقه در هانس فروش

 را کودکان همواره الکتریکی لوازم اب کار از ناشی های وسیب از جلوگیری برای .21

 .نمایید همراهی دستگاه این با کار هنگام در

 .نمایید خودداری دقیقه 3 از بیش دستگاه مداوم استفاده از .22

 بودن خاموش از ونها جابجایی یا و دستگاه جانبی تجهیزات تغییر از پیش .23

 .فرمایید حاصل اطمینان برق به اتصال عدمدستگاه و 

 اهدستگ تا نمایید صبر کن مخلوط و وسیاب و ساز غذا ظرف ازیجداس از پیش .24

 .دنمایی قطع را برق به دستگاه اتصال سپس و ایستاده حرکت از کامل بطور
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 گر کنترل صفحه

 
 نمایش را( 11:11) زمان و شده روشن نشانگر برق،ابتدا به دستگاه اتصال از پس .1

 ثانیه 5 از پس دستگاه از استفاده دمع صورت در و بوده متوقف دستگاه میدهد،

  .ماند خواهد روشن ،خاموش روشن دکمه چراغ فقط و شده خاموش نمایشگر

 تفادهاس دستگاه سرعت و زمان تنظیم برای گزینه این از توانید می شماتنظیمات .2

 که را خود نظر مورد زمان ابتدا توانید می و های دکمه از استفاده با.نمایید

 نظیمت به تنظیمات کلید زدن با سپس و نموده تنظیم را باشد می دقیقه 3 حداکثر

 برای سپس و باشد می 5 دستگاه این سرعت بیشینه که پردازیدب دستگاه سرعت

 .نمایید عمل زیر روشهای از یکی به دستگاه کردن روشن

 خاموش/روشن کلید 

 کن خرد یخ کلید 

 کاربرد دستگاه کردن روشن و خاموش جهت دکمه این : خاموش/روشن کلید .3

 می زدن چشمک به شروع نمایشگر باشد می روشن دستگاه که زمانی و دارد

 ماییدن دستگاه کردن روشن به اقدام و داده انجام را 2 مرحله تنظیمات اگر .کند

 شمارش به شروع زمان، نمایشگر و کرده کار به شروع دستگاه تنظیمات مطابق
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 اگر اما.گردد می خاموش دستگاه شده تنظیم زمان طی از پس و نماید می معکوس

 اهدستگ خاموش و روشن کلید زدن از پس باشید نداده انجام ابتدا را زمان تنظیمات

 خاموش و روشن کلید از باید مجددأ دستگاه توقف برای و کند می کار به شروع

 ماش به را دستگاه کار زمان زمان،مدت نمایشگر حالت این در ضمنأ.نمایید استفاده

 با توانید می دستگاه اضطراری کردن خاموش به نیاز صورت در. داد خواهد نشان

 .دهید انجام را کار این روشن/ خاموش کلید از مجدد استفاده

 کن خرد یخ کلید .4

 متوقف سپس و  کارکرده ثانیه 2 دستگاه که باشد می صورت این به برنامه این کردعمل 

 یدکل از استفاده با زمان تنظیمات انجام صورت در.میکند پیدا ادامه عمل این و شود می

 تنظیم زمان طی از پس و نموده کار به شروع شکن یخ حالت در دستگاه شکن یخ

 خاموش/روشن کلید از دستگاه اضطراری فتوق برای ضمنأ .گردد می خاموش شده

 شکن یخ کلید زدن از پس زمان تنظیمات انجام عدم صورت در اما .نمایید استفاده

 روشن/خاموش کلید از دستگاه توقف برای و کرده کار به شروع  شکن یخ حالت در دستگاه

 .کرد استفاده باید

 به شروع نمایشگر صفحه روی بر  عالمت شکن یخ حالت در دستگاه کار هنگام در

 .کند می زدن چشمک

 : Pulse حالت  .5

 لیدک مقابل را خود انگشت که زمانی تا که باشد می صورت این به برنامه این عملکرد

 محض به و کند می کار خود سرعت بیشترین با دستگاه این اید داده قرار  پالس

 .گردید دخواه متوقف بردارید،دستگاه کلید مقابل از را انگشت اینکه
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 صب و استفاده از دستگاهن

 آن عملکرد نحوه و غذاساز مونتاژ

 .دهید قرار مسطح و صاف سطح روی بر را دستگاه .0

 ساعت های عقربه جهت در را ان و داده قرار دستگاه بدنه روی بر را غذاساز ظرف .0

  .گردد محکم خود جای در تا چرخانده

 درستی به و دقت با خود جای در غذاساز ظرف درون( 3) را دستگاه مشکی کوپل .3

 .دهید قرار

 مثال عنوان به. دهید قرار خود جای در و انتخاب را خود نظر مورد صفحه یا تیغه .4

 و رنده های صفحه و گرفته قرار کوپل روی مستقیما خمیرزن و کن خرد های تیغه

 سپس و گرفته قرار صفحه ی نگهدارنده پایه روی بر ابتدا باید ساز برفک و کن حلقه

 .گیرد می قرار مشکی کوپل روی بر نگهدارنده ی پایه

 د.نمایی خودداری جدأ غذاساز داخل در صفحه یا تیغه یک از بیش دادن قرار از :توجه

 .باشد می کار به قادر دستگاه کامل طور به غذاساز درپوش بستن از پس .0

 دستگاه تا دهید فشار را( P) کلید مرتبه دو یا یک و نموده متصل برق به را دستگاه .6

  شاخه دو ابتدا نمودید مشاهده عادی غیر چیز اگر .نماید کار به شروع نرمی به

 .دهید قرار خود جای در مجددأ را قطعات سپس و وورده در برق از را دستگاه

 استاندارد زمان در غذاساز خردکن استفاده بار هر برای غذایی مواد مناسب حجم. .7

 .باشد می زیر جدول شرح به ثانیه 61-31
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 ماده غذاییحجم  غذایی مادهنوع 

 ≤g211 شکالت
 ≤g351 پنیر

 ≤g800 گوشت
 g151 g~111 و ادویه جاتسبزیجات 

 G511 g~311 میوهانواع 

 ≤g800 پیاز

 21-31 زمان در غذاساز زن خمیر از استفاده بار هر برای غذایی مواد مناسب حجم .8

 .باشد می زیر شرح به ثانیه

 ماده غذاییحجم  غذایی مادهنوع 

 ≤g811 یا پنیر نرمخمیر 
 ≤عدد 00 مرغتخم 

 

 دستور العمل ها و اخطارها:

ن معنا که ، بدیدرست کردن خمیر یک به شش دهم استورد به وب در هنگام نسبت 

گرم وب صورت می پذیرد؛ مدت زمان استاندارد درست  61گرم ورد با 111بهترین ترکیب 

در صورت صرف زمان بیشتر، ورد چسبناک شده و در زمان ثانیه است،  31شدن خمیر 

امر منجر به تکان خوردن ئستگاه و کارکرد د به محور میانی بچسبد. این ورز دادن می توان

 غیر عادی ون خواهد شد.

  سختی خمیر و ماده غذایی یا طرز پخت غذا، کننده می تواند بسته به مصرف

غذاهای نرم با سرعت پایین کارکرد معموال  سرعت دستگاه را تعیین نماید.

دستگاه درست می شوند، ولی می توان درجه سرعت ون را برای ونها نیز افزایش 

 داد.
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 رد دستگاهعملکوه نح

 ، حلقه کن و رندهساز برفکصفحات 

که قطعات به طور کامل در به نیاز خود صفحه مورد نظر را انتخاب کنید. هنگامی بنا 

از ونکه دستگاه بعد  دستگاه را روشن کنید. 7بق مرحله جای مناسب قرار داده شدند، بر ط

نمایید. ضمنا مواد غذایی را شروع  درست کردنبه طور عادی به کار افتاد می توانیید 

با سایز دهانه ورودی دستگاه، قطعه پیش از شزوع به کار دستگاه مواد غذایی را متناسب 

 وارد نموده و برای جلوگیریبه تدریج مواد غذایی را منظور کارایی بهتر قطعه نمایید. به 

نوع صورتی که که تاز له شدن مواد غذایی نرم، از سرعت پایین دستگاه استفاده کنید. در 

 بخش های کوچکتر تفکیک نمایید.به مواد غذایی شما زیاد است، مواد را 

 مهم:نکات 

  صفحات برفک ساز، حلقه کن و رنده به طور مداوم بیشتر از یک از

از استفاده مداوم برای یک دقیقه سه دقیقه دقیقه استفاده نکنید. بعد 

 به دستگاه استراحت دهید تا خنک شود.

  درون دهانه مخزن  آرامی مواد غذایی را توسط دستگیره مخصوص بهبه

 فشار دهید.

  یا رنده کردن موادی چون گوجه فرنگی، لیمو، خرما، هلو خرد کردن از

 یا غذاهای یخ زده پرهیز کنید.
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 نصب و استفاده از آب مرکبات گیریرز ط

 

 اجزای وب مرکبات گیری در تصویر باال نشان داده شده است. سوار کردنطرز 

 تذکر:

قبل از روشن کردن دستگاه، مرکبات را به دو نیم تقسیم نموده و سپس برای حتما 

 وبگیری نیمی از ون را به سر مخروطی وب مرکبات گیر بفشارید.

 گرفتن آب مرکبات حتما از سرعت یک استفاده نمایید!!برای !!
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 ینصب و استفاده از مخلوط کن شیشه اطریقه 

 را جای صاف و خشک قرار دهید.دستگاه  .1

پارچ را به خوبی درب و  کرده و در ظرف مخلوط کن بریزید غذایی را ومادهمواد  .2

 میلی لیتر 1611داشته باشید که حداکثر ظرفیت پارچ مخلوط کن ببندید. توجه 

 است.

مخلوط کن را بر روی بدنه دستگاه قرار داده و سپس در جهت عقربه های ظرف  .3

؛ برای اطمینان از اینکه بدنه دستگاه ساعت بچرخانید تا در جای خود محکم شود

در و ظرف مخلوط کن کامال محکم شده اند، محفظه مخلوط کن را تا حد امکان 

 جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

را یک یا دو بار لمس کنید تا مطمئن شوید  (P)را به برق متصل کرده ودستگاه  .4

دستگاه به صورت روان کار می کند، در صورتی که دستگاه به صورت روان کار 

 رق جدا کرده و ظرف مخلوط کن را دوبار جای خود قرار دهید.نکرد، دستگاه را از ب

را دو تا سه بار لمس کرده و سپس  (P)یی، دکمه مخلوط کردن مواد غذابرای  .5

از یک دقیقه بیشتر  د.را لمس نموده تا دستگاه شروع به کار کن Powerدکمه 

قه کار بیشتر از یک دقیقه، به دستگاه سه دقیمتوالی با دستگاه کار نکنید. درصورت 

 استراحت دهید.

توانید پیمانه مخلوط کن را برداشته و از طریق حفره باالی محفظه، وب یا مواد ی م

 غذایی را به داخل پارچ اضافه کنید.

 مهم:نکته 

م کار با مخلوط کن پوش محفظه را برای اضافه کردن مواد در هنگاهیچ .جه دربه 

صورت خرد کردن یخ در پارچ مخلوط کن، حتما مقداری وب به یخ در باز نکنید. 

 اضافه نمایید.
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 یشیشه ا آسیابنصب و استفاده از طریقه 

 

 نصب قطعات وسیاب شیشه ای در باال نشان داده شده است. طرز

 را جای صاف و خشک قرار دهید.دستگاه  .1

وسیاب را در جهت خالف عقربه های ساعت سیاب را باز کنید. پایه ومحفظه  .2

 تا وسیاب باز شود. (1چرخانده )مانند تصویر 

بریزید. برای  2های قهوه  و یا مواد دیگر را در ظرف وسیاب مانند تصویر دانه  .3

 کارایی بهتر، تنها تا یک دوم ظرفیت محفظه وسیاب را پر کنید.

و در جهت عقربه های ساعت وسیاب را بر روی محفظه وسیاب قرار داده پایه  .4

روی ر و نشانگقرار گرفتن نشانگر روی پایه وسیاب بچرخانید تا بسته شود. از 

 (3روبروی یکدیگر اطمینان حاصل نمایید.)مانند تصویر محفظه

عقربه های ساعت  وسیاب را بر روی بدنه دستگاه قرار داده و در جهترف ظ .5

 اطمینان از محکم شدن ظرف وسیاب با دستگاه،بچرخانید تا محکم شود. برای 

 قربه های ساعت بچرخانید.ظه وسیاب را تا جایی که امکان دارد در جهت عمحف
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اب یک کلید ایمنی تعبیه شده تا در صورت خوب بسته زیر پایه ی وسیدر  .6

 نشدن محفظه به پایه، پایه وسیاب به دستگاه متصل نشود.

را یک یا دو بار لمس کنید تا مطمئن شوید  (P)را به برق متصل کرده ودستگاه  .7

دستگاه به صورت روان کار می کند، در صورتی که دستگاه به صورت روان کار 

 را دوبار جای خود قرار دهید. وسیابرق جدا کرده و نکرد، دستگاه را از ب

را دو یا سه بار لمس کرده، سپس سرعت را بر  (P)شروع وسیاب دکمه برای  .8

یک چرخه وسیاب تنظیم کنید و شروع به وسیاب نمایید. در  5روی درجه 

 1ثانیه باشد و پس از ون به دستگاه  31مان استفاده از دستگاه باید حداکثر ز

کلیه مواد غذایی در طی دو یا سه چرخه وسیاب دقیقه استراحت دهید. معموال 

 کامال پودر می شوند.

را خاموش کرده و سیم ون را از برق بیرون بکشید.  دستگاه ،از اتمام کارپس  .9

ت خالف عقربه های ساعت چرخانده و از بدنه اصلی دستگاه را در جهوسیاب 

ورامی به شیشه محفظه ضربه زده تا کحفظه را وارونه کنید. به جدا نمایید و 

پودر وسیاب شده را در سپس  تمامی پودرها به درون محفظه وسیاب بریزد.

 ظرف مورد نظر بریزید.

 

 مهم:کته ن

یگر آسیاب را به یکدآسیاب به دستگاه اصلی، باید پایه و محفظه  از بستنقبل 

آسیاب نمی تواند پیش از بسته شدن درپوش شیشه ای آن به ببندید. پایه 

 دستگاه اصلی متصل شود.
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 ینصب و استفاده از مخلوط کن شیشه اطریقه 

 
 

 .غ در باال نشان داده شده استقطعات همزن تخم مرنصب طریقه 

مواد قابل استفاده در همزن تخم مرغ و مدت زمان کار دستگاه در جدول زیر شرح میزان 

 اده شده است.د

 زمان الزممدت  مواد الزم برای یک دوره همزنمیزان  غذاییمواد 

 ثانیه 71الی  31 عدد 11تا  2 مرغتخم 

 ثانیه 61الی  31 میلی لیتر 551تا  211 کِرِم خامه/

 ثانیه 241الی  181 عدد 5تا  3 تخمه مرغسفیده 

 مهم:نکات 

  زن تخم مرغ می تواند برای مخلوط کردن تخم مرغ و پنیر و همچنین هم

 استفاده قرار گیرد. جهت تهیه سس مایونز مورد

  همزن تخم مرغ جهت تهیه خمیر استفاده ننمایید.از 
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 و نگهداری دستگاهنظافت 

 دو شاخهقبل از نظافت دستگاه، برای جلوگیری از شوک الکتریکی، لطفا  (0

سیم برق و بدنه اصلی موتور دستگاه را هرگز  بیرون بکشید.دستگاه را از برق 

 در وب فرو نبرید.

اجزای جدا شونده دستگاه به جز بدنه اصلی دستگاه، قابلیت شستشو را تمامی  (0

 دارا می باشند.

نظافت وسانتر، می توانید محفظه مخلوط کن را مدتی در وب گرم  و جهت  (3

 مقداری شوینده قرار دهید.

 وا نگهداری نمایید.دستگاه را در جای خشک و دارای جریان ههمیشه  (4

جلوگیری از وسیب دیدگی دستگاه، هیچگاه دستگاه را با مواد شوینده برای  (0

 قوی نشویید.

 دقیقه به طور مداوم با دستگاه کار نکنید. 3بیش از گاه هیچ (6

منظور جلوگیری از شکسته شدن محفظه شیشه ای وسیاب و مخلوط کن، به  (7

 ب با حرارت باال نشویید.ونها را با و

 ردهکیز نرم تمدستگاه ) محفظه حاوی موتور( را با یک پارچه نم دار اصلی بدنه  (8

 نمایید.و سپس خشک 

و تیغه ها نکات ایمنی نظافت دستگاه به دلیل تیزی پره ها، دیسک ها هنگام  (9

 تمیز کردن پره های وسیاب ابتدا مخزن را خالی کردهرا رعایت فرمایید. برای 

ثانیه دستگاه را  خالی روشن نمایید تا گرده های زیر پره  31و سپس به مدت 

ند . سپس با استفاده از یک پارچه مرطوب پره ها را تمیز و سپس ها خارج شو

 خشک نمایید.
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 مهمنکات *

  گاه برای تمیز کردن بدنه دستگاه از مواد ساینده و شوینده های اسیدی هیچ

صورت وجود لکه ای که با وب پاک نشود، می توانید از استفاده ننمایید. در 

این منظور پارچه نرمی شوینده های ضعیف و غیر اسیدی استفاده کنید. برای 

را به ماده شوینده وغشته نموده و به ارامی روی بدنه دستگاه بکشید؛ سپس با 

 دستگاه راو در نهایت شوینده زا از سطح دستگاه پاک کرده  ارد یک پارچه نم

به بدنه دستگاه جدا خودداری تقیم موتاد شوینده اسپری مسخشک نمایید. از 

 کنید.

  جلوگیری از کدر شدن اجزا مخصوصا قسمت های شفاف، از شستشوی برای

 ونها در ماشین ظرفشویی خودداری نمایید.

  از استفاده مجدد دستگاه، از خشک بودن همه اجزا اطمینان حاصل قبل

 فرمایید.

 

 

 

 وصیه های زیست محیطیت

سایر پسماندهای  شان می دهد که این محصول نباید به همراه  خانگی این عالمت ن

ضایعات  شی از دفن  سیب های احتمالی نا شود. به منظور جلوگیری از و دور ریخته 

ستفاده مجدد از  سان و همچنین برای ا سالمت ان ست و  شده به محیط زی کنترل ن

شده را در مواد  ستفاده  صول ا سئوالنه مح شمندیم به طور م منابع مواد اولیه، خواه

ون را به مسئئئئوالن یا مراکز جمع ووری مواد  بازیافتی قرار دهید. برای این کار لطفاً

 بازیافتی تحویل دهید.
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 ی دستگاه نامهی فعال سازی ضمانتنحوه

 الزم هانس، خانگی لوازم فروش از پس خدمات از مندی بهره جهت شما، انتخاب از تشکر ضمن

 دهید. انجام زیر شرح به خود محصول ضمانتنامه فعالسازی جهت را مراحلی است

 در شده درج رقمی شش ضمانتنامه شماره ضمانت، کارت دریافت و محصول خرید از پس    

 پیامک طریق از خود، خانوادگی نام و نام همراه به را ضمانت کارت

 مضمون با پیامکی کاری، روز سه حداکثر مدت ظرف نمایید. ارسال 20077049034  شماره به

 تأیید، پیامک دریافت عدم صورت در شد. واهدخ ارسال شما به ضمانتنامه فعالسازی تأیید

 اننش خاطر نمایید. ارسال را فعالسازی پیامک مجدداً است الزم و است نگرفته صورت فعالسازی

 تاریخ از پس ماه 18 هانس، محصوالت فروش از پس خدمات و ضمانت اعتبار مهلت سازد می

 ماه هس ،ضمانتنامه کردن فعال و سازیفعال پیامک ارسال مهلت حداکثر و بوده کاال فروش فاکتور

 .باشدمی کارت درپشت شده درج انقضای تاریخ از پیش
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