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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 

تقاضامندیم در هنگام استفاده از وسایل الکتریکی احتیاط الزم را به عمل آورده و به 

 د. موارد زیر توجه فرمایی

 نکات مهم ایمنی

 .دستگاه را در آب غوطه ور نساخته و از تماس آن با مایعات جلوگیری نمایید 

 کنید یا قبل از تمیز کردن، از همیشه دستگاه را هنگامی که از آن استفاده نمی

 برق جدا نمایید.

 .در هنگام بروز اتفاق غیر منتظره، دستگاه را از برق جدا نمایید 

  مصرف خانگی طراحی و ساخته شده است. از آن برای مصارف این دستگاه برای

 تجاری یا صنعتی استفاده نکنید.

 .از این دستگاه در محیط خارج از خانه استفاده ننمایید 

 های قابل زا )مانند بنزین، تینر رنگ، اسپریاین دستگاه را در مجاورت مواد آتش

 اشتعال و...( قرار ندهید.

 کن و مواد سفیدکننده برای بر، سیم ظرفشویی، گاز پاکاز مواد شوینده، اسکاچ ز

 شستشوی دستگاه استفاده نکنید.

  این دستگاه برای مصرف افرادی با توانایی جسمی و ذهنی کم )مانند کودکان( و

افرادی که تجربه و دانش کافی ندارند، در صورت نبود نظارت افراد خبره یا آموزش 

 کافی مناسب نیست.

هتر از این دستگاه، لطفًا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنما را به طور برای استفاده ب

دفترچه راهنما  حتماً کامل مطالعه نمایید. نکات ایمنی را به طور کامل رعایت نموده و

 د.کنی دارینگهنزد خود را برای مصارف بعدی 
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 نکات ایمنی:

 .تمامی نکات را به دقت مطالعه نمایید 

 دیدگی دستگاه تواند باعث مصدومیت و آسیبمی استفاده غیراصولی از دستگاه

 شود.

  از این دستگاه فقط برای مصارفی استفاده کنید که دستگاه برای آن طراحی شده

های پیش دیدگیاست. تولیدکننده هیچ مسئولیتی را در قبال مصدومیت و آسیب

 کند.آمده در صورت استفاده غیراصولی و نادرست قبول نمی

  غیر از لوازم جانبی معرفی شده توسط تولیدکننده استفاده ننمایید.از لوازم جانبی 

  هرتز وصل کنید. 51ولت با فرکانس  221دستگاه را فقط به برق 

  در هنگام استفاده از دستگاه حتمًا نکات ایمنی را رعایت نمایید و دستگاه را دور از

 دسترس کودکان نگه دارید.

  اتصال و جداسازی قطعات جانبی دستگاه و یا پس از استفاده از دستگاه، در هنگام

 هنگام تمیز کردن آن، دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.

 گاه دستگاه را در آب و سوزی و شوک الکتریکی، هیچبرای جلوگیری از آتش

های بدون محافظ و کلیدهای مایعات دیگر فرو نبرده و اجازه نفوذ آب به قسمت

 دستگاه را ندهید.

 زن و کاسه مخصوص هم زدن استفاده نکنید.های همه از دستگاه بدون میلهگاهیچ 

  دیده، از دستگاه استفاده نکنید. در صورت آسیب در صورتی که کابل برق دستگاه

دیدگی دستگاه و یا از کار افتادن آن، به منظور تعمیر با مراکز خدمات پس آسیب

از دستگاه و به  تماس بگیرید. در صورت استفاده نادرست هانس از فروش مجاز

ای متفاوت از آنچه در دفترچه راهنما توضیح داده شده است، هیچ مسئولیتی شیوه

 شود.آمده احتمالی برعهده گرفته نمیهای پیشدرقبال آسیب

  مراقب باشید که دستگاه و کابل برق آن در تماس با سطوح گرم )مانند سینی گرم

 گیرد.فر برقی( و یا هرگونه منبع گرمایی قرار ن

  هنگام جداسازی دستگاه از برق، کابل آن را نکشید و حتمًا پریز برق را نگه داشته

 و دوشاخه را به آرامی از آن بیرون بکشید.
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 کنید قرار مراقب باشید که کابل برق دستگاه روی سطح یا ظرفی که در آن کار می

 نگیرد.

  نیست و فقط مناسب این دستگاه مناسب مصارف خارج از خانه یا مصارف تجاری

 است. مصرف خانگی

 های خمیر، حتماً آنها را از دستگاه جدا کنید.زن و میلههای همقبل از شستن میله 

 تواند منجر به سوختگی، شوک الکتریکی یا استفاده از لوازم جانبی متفرقه می

 مصدومیت شود.

بل از زن قهای همهشدار: بعد از خاموش کردن دستگاه، از عدم چرخش میله

 جداکردن آنها اطمینان حاصل نمایید.

دقیقه کار نکنید. همیشه به  0هشدار: با دستگاه به طور متوالی بیشتر از 

 دستگاه اجازه دهید تا قبل از استفاده مجدد خنک شود.

 کابل برق و پریز:

  به طور منظم چک کنید کابل برق دستگاه و پریز برق سالم بوده و دستگاه به هیچ

دیدگی دستگاه یا کابل برق آن، به به ندیده باشد، در صورت ضربصورتی ضر

منظور جلوگیری از خطر شوک الکتریکی، دستگاه باید توسط نماینده خدمات پس 

 از فروش مجاز هانس بررسی شود.

 گاه خودتان دستگاه را تعمیر نکنید.هیچ 

 .قبل از بیرون کشیدن دوشاخه، پریز را نگه دارید 

  کابل دستگاه و یا بستن آن دور دستگاه خودداری نمایید.از پیچ دادن 

 پیش از اولین استفاده حتماً مطالعه شود

 .تمامی نکات ایمنی را با دقت مطالعه نمایید 

 ها را زن دستگاه و ظرف نگهداری میلههای همپیش از استفاده از دستگاه، میله

 کاماًل با آب و صابون ولرم شتسشو دهید و خشک نمایید.
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 راهنمای استفاده:

 زن:های همبرای وصل کردن میله

 از متصل نبودن دستگاه به برق مطمئن شوید. .1

زن های همهشدار: خطر مصدومیت: اتصال دستگاه به برق هنگام نصب میله

هایی همچون شکستگی استخوان، جراحات و بریدگی تواند به مصدومیتمی

 منجر شود.

 قرار دهید. OFFدکمه انتخاب سرعت را بر روی  .2

ابتدا یک میله را وصل کرده سپس میله دوم را متصل نمایید. میله را درحفره  .3

انتهای دستگاه فرو کرده و به آرامی بچرخانید تا با صدایی کوچک در جای دقیق 

 خود قرار گیرد.

تر و میله بدون زنی که دور آن حلقه دارد برای حفره بزرگهشدار: میله هم

 تر در نظر گرفته شده است.حلقه برای حفره کوچک
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 شدنکابل برق قابل جمع

توانید کابل دستگاه را توسط دکمه سیم زن، میبرای سهولت در نگهداری این هم

کن جمع کنید. برای امنیت بیشتر، سر کابل را با یک دست گرفته و سپس با جمع

کن جمعسمت سیمکن را فشار دهید و سیم را به آرامی به جمعدست دیگر دکمه سیم

هدایت کنید. اگر در هنگام جمع کردن سیم، قسمتی از سیم بیرون ماند، دکمه سیم 

  جمع کن را باری دیگر فشار دهید تا کابل دستگاه کاماًل جمع شود.

گاه آن را تا انتها بیرون دیدگی کابل، هیچآسیبنکته: برای پیشگیری از 

 نکشید.

 (:Burstکار با حداکثر قدرت ) 

توانید از این دکمه استفاده نمایید. با فشار دادن این صورت نیاز به قدرت بیشتر، میدر 

دکمه سرعت دستگاه بیشتر شده و با رها کردن دکمه دستگاه به سرعت قبلی تنظیم 

 گردد.شده باز می

استفاده نکنید زیرا منجر به گرم  دو دقیقه متوالیبرای بیشتر از  Burstنکته: از دکمه 

 شود.ش از حد موتور دستگاه میشدن بی

 طرز قرار گرفتن دستگاه:
زن به صورتی طراحی شده است که قسمت انتهای دستگاه را روی یک سطح صاف هم

توانید هنگام قرار دهید و دستگاه به صورت عمودی قرار بگیرد. به همین خاطر می

قرار دهید )به اضافه کردن مواد غذایی جدید، دستگاه را خاموش کرده و نزدیک ظرف 

زن بر روی ظرف قرار گیرند( و مادامی که به دستگاه استراحت های همای که میلهگونه

 دهید مواد جدید را اضافه کنید.می

 زن را هنگامی که روشن است، به صورت ایستاده قرار ندهید.گاه همهیچ نکته:

 زن:های همطرز جداسازی میله

 ب نمایید.را انتخا OFFبه وسیله دکمه سرعت  .1

 دوشاخه دستگاه را از پریز بکشید. .2



 ی فارسیدفترچه راهنما        

7 

 

 اند را با یک کاردک پالستیکی جدا کنید.ها چسبیدهموادی که به میله .3

را فشار دهید.  Ejectزن را با یک دست گرفته، و با دست دیگر دکمه های هممیله .4

 شوند.ها به آسانی از دستگاه جدا میمیله

 را فشار ندهید. Ejectاست، دکمه  گاه هنگامی که دستگاه روشن: هیچنکته

 زن:طرز کار هم
 خواهید زن )بسته به موادی که میهای همقبل از شروع کار با دستگاه، میله

 بزنید( را در جای خود قرار دهید.

 .هم زدن را از سرعت پایین شروع کنید 

 خواهید در مخلوط اضافه کنید را به آرامی موادی را که در هنگام هم زدن می

 آن اضافه کنید. به

 زن های همبعد از اتمام کار، دستگاه را خاموش کرده و تا هنگامی که میله

 اند دستگاه را در باالی ظرف نگه دارید.کاماًل از حرکت متوقف نشده

 تواند به آسیب جدی دستگاه منجر شود.بیش از اندازه پر بودن ظرف، می 

 جدول پایین انتخاب کنید.توانید با توجه به زن را میسرعت مناسب هم 

  برای سهولت در هم زدن از ظرف بزرگ استفاده کنید. کره قبل از هم زدن

 باید در دمای اتاق قرار گیرد.

  در هنگام هم زدن خمیر، آرد را یک پیمانه یک پیمانه به خمیر اضافه کرده و

 خوب هم بزنید.

و ... در درون ظرف هشدار: در هنگام کار با دستگاه، از فرو بردن چاقو، قاشق 

 جداً خودداری نمایید.

قرار داده و  OFFزن، دستگاه را در حالت های همنکته: قبل از جدا کردن میله

 دوشاخه دستگاه را از پریز بیرون بکشید.

دهد. جدول زیر، سرعت پیشنهادی برای هم زدن مواد مختلف را نشان می

 تگاه را باال ببرید.شروع کرده و به تدریج سرعت دس 1همیشه از سرعت 
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 توضیحات سرعت

OFF های دستگاه را جدا نمایید.توانید میلهدستگاه خاموش است؛ می 

 سرعت پایین مخصوص هم زدن مواد خشک، خمیر مافین 1

 مخصوص هم زدن کره و شکر و خمیر کوکی 2

 های آمادهسرعت متوسط مخصوص هم زدن مواد اکثر کیک 3

 یخ زده، پوره سیب زمینی و هم زدن خمیرمخصوص هم زدن مواد  4

 مرغ، کرم و خمیرسرعت باال مخصوص هم زدن سفیده تخم 5

 تمیز کردن دستگاه:

 قبل از تمیز کردن دستگاه، حتماً دوشاخه را از پریز جدا نمایید.

 زن را در آب و صابون ولرم یا در ماشین ظرفشویی بشویید.های هممیله

 ور نسازید.را در آب غوطه گاه دستگاههشدار: هیچ

دستگاه را با دستمال نرم و مرطوب تمیز کرده و از استفاده از مواد شوینده جداً 

 خودداری نمایید.

 

 

 های زیست محیطی:توصیه

دهد که این محصول نباید به همراه سایر این عالمت نشان می

پسماندهای خانگی دور ریخته شود. به منظور جلوگیری از 

احتمالی ناشی از دفن ضایعات کنترل نشده به محیط های آسیب

زیست و سالمت انسان و همچنین برای استفاده مجدد از منابع 

مواد اولیه، خواهشمندیم به طور مسئوالنه محصول استفاده شده را 

آوری در مواد بازیافتی قرار دهید. برای این کار لطفاً آن را به مسئوالن یا مراکز جمع

  تحویل دهید. مواد بازیافتی
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 :CE/2002/96دستور العمل  –محافظت از محیط زیست 

های برقی و الکتریکی باید تابع به منظور حفاظت از محیط زیست، پایان عمر دستگاه

 کننده نیاز دارد.قوانین خاصی باشد و به مشارکت همه، اعم از تولیدکننده و مصرف

بندی آن ذکر شده است، دستگاه یا بستهبه همین خاطر، همان گونه که در اطالعات 

تواند کننده میاین محصول نباید در سطل زباله عمومی یا خانگی قرار بگیرد. مصرف

های الکترونیکی عمومی قرار دهد. در این مراکز این دستگاه را در مرکز دفع زباله

نین، بازیافت های آتی بر طبق قوابندی شده و برای استفادههای الکترونیکی دستهزباله

 شود.می
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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

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

 نامیان شرکت یپیامک سامانه به خود، خانوادگی نام و نام همراه به را ضمانت کارت در

 ارسال 20144047004  شماره به ایران در هانس محصوالت انحصاری نماینده پارسی تجهیز

 شما به ضمانتنامه فعالسازی تأیید مضمون با پیامکی کاری، روز سه حداکثر مدت ظرف نمایید.

 الزم و است نگرفته صورت فعالسازی تأیید، پیامک دریافت عدم صورت در شد. خواهد ارسال

 و ضمانت اعتبار مهلت سازد می نشان خاطر نمایید. ارسال را فعالسازی پیامک مجدداً است

 حداکثر و بوده کاال فروش فاکتور تاریخ از پس ماه 18 هانس، محصوالت فروش از پس خدمات

 شده درج انقضای تاریخ از پیش ماه سه ،ضمانتنامه کردن فعال و فعالسازی پیامک ارسال مهلت

 .باشدمی کارت درپشت
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