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 مای کار با دستگاهراهن

قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و آن را برای استفاده های 

 بعدی نزد خود نگه دارید. 

 نکات مهم ایمنی

 :فرماییدبه نکات ایمنی زیر توجه  دستگاه،در هنگام استفاده از 

 کافی ت و شو ندهید. برای تمیز کردن آن شس هرگز بدنه موتور دستگاه را با آب یا مایع دیگری

 است از یک پارچه مرطوب استفاده کنید.

  قبل از اتصال دستگاه به برق بررسی نمایید که ولتاژ نشان داده شده بر روی دستگاه با ولتاژ شبکه

 .برق محلی یکسان باشد

 ید به یک فرد آموزشاگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، برای جلوگیری از بروز هرگونه خطر با 

 برای تعویض آن مراجعه کنید. های مجاز خدمات پس از فروش محصول(دیده )نمایندگی

  درصورتی که سیم برق، دوشاخه و یا هر بخش دیگری از دستگاه آسیب دیده است، هرگز از آن

 استفاده نکنید.

 پارچ بلند  یا دستگیرهکن به بدنه موتور وصل شده است، دستگاه را بپارچ مخلوط که هرگز زمانی

 نکنید. این کار ممکن است منجر به افتادن بخش موتور و آسیب آن بشود.

 کردن دستگاه استفاده نکنید.و روشن  کن برای خاموشهرگز از جداسازی و یا اتصال پارچ مخلوط 

 .هرگز دستگاه روشن و درحال کار کردن را رها نکنید 

  ا افراد فاقد پایین و ی دارای سطح هوشیاری، حسی و حرکتیاین دستگاه برای استفاده توسط افراد

تجربه و دانش )مانند کودکان( در نظر گرفته نشده است؛ مگر اینکه استفاده از دستگاه تحت نظارت 

 یک فرد آگاه و مسئول صورت گیرد.

  ه ها هرگز به تیغه های دستگاه دست نزنید به ویژه زمانی که دستگاه به برق متصل است زیرا تیغ

 بسیار تیز هستند.

   هرگز زمانی که دستگاه روشن است انگشتان خود و یا هر شئ دیگری را در پارچ مخلوط کن فرو

 نبرید.
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  پیش از اتصال پارچ مخلوط کن به بدنه اصلی دستگاه، اطمینان حاصل کنید که تیغه ها به درستی

 در داخل پارچ نصب شده است.

  ا به لبه برنده آنها دست نزنید زیرا بسیار تیز بوده و ممکن است ههرگز در هنگام تمیز کردن تیغه

 به راحتی انگشتان شما را ببرد.

 ها گیر کرده و باعث توقف آن شد، پیش از جابه اگر در هنگام کار دستگاه، مواد غذایی در بین تیغه

 جا کردن مواد بین تیغه ها دستگاه را از برق جدا کنید.

  جدا کردن و یا انجام تنظیمات بر روی هر یک از بخش های دستگاه، همیشه قبل از وصل کردن ،

 آن را از برق جدا کنید.

  به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در کار دستگاه، اطمینان حاصل کنید که هیچ ماده

 . غذایی وارد ناحیه اتصال پارچ مخلوط کن به بدنه اصلی نشده باشد

 از نشانه حداکثر  هرگز پارچ مخلوط کن را بیشتر(1500 ml) .بر روی بدنه آن، پر نکنید 

  درجه سانتیگراد در پارچ دستگاه نریزید. 06هیچگاه مواد غذایی با دمای باالتر از 

  لیتر مایع در داخل پارچ نریزید؛ به ویژه  5/1به منظور جلوگیری از نشت مواد به خارج، بیش از

 می کنید.زمانی که از سرعت باالی دستگاه استفاده 

  لیتر مایع  25/1برای فراوری مایعات داغ و یا موادی که به شکل کف تغییر حالت می دهند، بیش از

 در پارچ نریزید.

  اگر مواد غذایی به دیواره پارچ گیر کرد، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و از برق جدا کنید؛ سپس با

 به جا کنید.استفاده از یک کاردک مواد غذایی را در داخل پارچ جا 

 ها حتما پیش از اتصال پارچ به بدنه اصلی دستگاه، واشر درزگیر را در محل مربوطه در قسمت تیغه

 قرار دهید. در غیر این صورت مواد غذایی به بیرون نشت خواهد کرد.

  همیشه قبل از روشن کردن دستگاه اطمینان حاصل کنید که درپوش پارچ به درستی بسته شده و

 زه گیری نیز محکم در داخل درپوش قرار گرفته باشد.پیمانه اندا

 

 قفل ایمنی دستگاه 

زمانی روشن می شود که پارچ مخلوط کن بهه درسهتی این قابلیت تضمین می کند که دستگاه تنها 

 رت قفل ایمنی غیر فعال خواهد شد.بر روی بدنه دستگاه متصل شده باشد. در این صو
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 (EMF)الکترومغناطیس 

-درصورتی که مطابق با دستورالعمل ( می باشد وEMFاستانداردهای ) کامال منطبق براین دستگاه 

 .از ایمنی کامل برخوردار است های این دفترچه راهنما استفاده گردد

 درجه تنظیم سرعت

که عملکرد ههر  2و  P ،0 ،1: تنظیم کننده سرعت این دستگاه دارای چهار درجه است شاملدرجه 

 ه شرح داده شده است.یک از آنها در ادام

  درجهP 

تنظیم کنید. این دستگاه  Pاگر می خواهید از عملکرد پالس استفاده کنید دستگاه را بر روی درجه 

مجهز به قابلیت یک تنظیم ویژه برای خرد کردن یخ می باشد. زمانی که عملکرد دستگاه را بر روی 

ض اینکه درجه تنظیم سرعت را رهها تنظیم کنید شروع به خرد کردن یخ می کند و به مح Pدرجه 

کنید دستگاه متوقف می شود. برای تهیه تکه های کوچک و ههم انهدازه یهخ، بهه مهدت یهک  انیهه 

قرار داده و سپس رها کنید. بسته به اندازه دلخواه شما بهرای تکهه ههای  Pدستگاه را بر روی درجه 

هید قطعات یهخ بهه انهدازه و شهکل بهر  مرتبه تکرار کنید. اگر می خوا 16تا  7یخ، این کار را بین 

را بهرای چنهد  انیهه تگهه  Pباشد، دستگاه را بر روی درجه حداکثر سرعت تنظیم کرده و یا درجهه 

 دارید تا یخ ها به خوبی ریز شوند.

  عملکرد دیگر درجهP 

. اسهتفاده کنیهد Pاگر می خواهید مواد را به صورت بسیار مختصر فراوری کنید می توانید از درجه 

بچرخانید دستگاه با حداکثر سرعت شهروع بهه کهار کهرده و بهه  Pبه محض اینکه درجه را بر روی 

محض رها کردن آن دستگاه متوقف می شود. در این صورت می توانیهد مهاده غهذایی را بهه انهدازه 

 دلخواه خود خرد کنید.

  0درجه 

 می باشد.به معنی توقف در کارکرد و خاموش شدن دستگاه  0تنظیمات با درجه 
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  1درجه 

یا آب میوه مورد استفاده قرار  وبرای مخلوط کردن خامه، پنیر، شیر، هندوانه  1ی تنظیمات با درجه

 گیرد.می

  2درجه 

 بچرخانید. 2به سمت  0برای مخلوط کردن مواد، درجه را از 

ی دکمههنگامی که   توانید استفاده کنید.های خوشمزه میی مخلوطاز این عملکرد برای تهیه

کند. برای پایان دادن به این فرآیند رخانید، دستگاه مواد را مخلوط میچمی 2کنترل را به سمت 

های غلیظ از ی نوشیدنیبچرخانید. این کارکرد برای تهیه 0باید دکمه کنترل را مجددا به سمت 

-استفاده قرار می شیر و ماست موردی تازه یا یخ زده و همچنین ترکیب آبمیوه با یخ، بستنی، میوه

ی مخلوط غلیظ، از ی بیشتر و برای تهیهبرای تهیه مخلوط رقیق، از آب میوهگیرد. به عنوان مثال 

 ی بیشتر استفاده نمایید.ی یخ زده و تازهمیوه

 

 استفاده از دستگاه 

دستگاه برای خرد کردن، پوره کردن و مخلوط کردن درنظر گرفته شده است. با اسهتفاده از آن این 

شما می توانید به راحتی انواع خمیر، سوپ، سس، پوره و گالسه ها را آمهاده کنیهد. همچنهین مهی 

 توانید انواع سبزیجات، میوه جات و گوشت را با استفاده از این دستگاه فراوری کنید.

لین استفاده از دستگاه کلیه بخش هایی که در تماس با ماده غذایی قرار دارد را به خهوبی پیش از او

 دستگاه مراجعه شود.(« نظافت و نگهداری دستگاه»)به بخش  تمیز کنید

 ی آماده سازی مخلوط کن برای استفادهنحوه -

 واشر را بر روی پایه قرار دهید.     .1
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 ارچ نصب کنید.تیغه مخلوط کن را بر روی پایه پ  .2

 صدای قفل شدن آن شنیده شود، بچرخانید. رار دادن تیغه بر روی پایه پارچ، تا جایی کهپس از ق*

        
 

 

 

  کنیم.را بر روی پایه آن سوار می کن را بر روی پایه پارچ قرار داده و سپس پارچ. تیغه مخلوط3

 

 

                                                 

-پارچ و بخش دندانهای پایین دهید بخش دندانهنکته: زمانی که پارچ را بر روی پایه پارچ قرار می*

 ای پایه پارچ باید در هم محکم شوند.
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 ی پارچ و پایه را بر روی محفظه موتور قرار داده و بچرخانید تا صدای محکم شدن آن را بشنوید.مجموعه. 4

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخه را به پریز وصل نمایید. . دو5

  کن قرار دهید.. مواد را در پارچ مخلوط0

 در پوش پارچ را بر روی آن قرار داده و به سمت پایین فشار دهید تا محکم شود.. 7

 
 

 

 

 

  

دهیرد دقرت تور قررار مریکه پارچ و پایه را بر روی واحد کنترل مو*نکته: زمانی 

فلش نشانگر موجود بر ی پارچ و د بر روی پایهفلش)پیکان( نشانگر موجو نمایید که

 ،(UNLOCK)و از حالت براز کامال رو به روی هم قرار گیرند محفظه موتور بایدروی 

 .تا صدای قفل شدن آن شنیده شرود چرخانده شوند (LOCK)به سمت حالت بسته

 در غیر این صورت قفل ایمنی دستگاه فعال بوده و دستگاه روشن نخواهد شد.
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   پوش قرار دهید.  پیمانه را در محل خود بر روی در. ۸

  

 

                                      

 

 تنظیم کنید. سرعت ی کنترلا با چرخاندن دکمهسرعت ر .۹

د استفاده نکنید. اگر به بیش از این دقیقه به صورت ممت ۳الی  0دستگاه را بیش از هرگز نکته: *

ک زمان برای مخلوط کردن مواد نیاز دارید، دستگاه را خاموش کرده و اجازه دهید تا خن مدت

 تفاده قرار دهید.و مورد اس شود. سپس مجددا آن را روشن نموده

 لیتر از مایعات خالص در هنگام مخلوط کردن استفاده نمود. 0/1نباید بیشتر از *نکته: 

قرار داده و سپس  0همیشه برای خاموش کردن دستگاه ابتدا پیچ تنظیم درجه آن را بر روی . 16

 درپوش را بردارید.

 نکات مهم در مورد دستگاه -

 نمایید. ، آن ها را به تکه های کوچک تقسیملوط کنقبل از وارد کردن مواد جامد در مخ 

 کن نریزید و به جای آن از مقادیر کم مقدار زیاد مواد جامد را به صورت همزمان در مخلوط

 و در عوض از دفعات بیشتر استفاده کنید.

 قسمت تقسیم کرده و سپس از درپوش به  4فرنگی و ... آن را به برای گرفتن آب گوجه

 ن بریزید.کداخل مخلوط

 نکات ایمنی پس از استفاده از دستگاه -

 دوشاخه را از پریز خارج نمایید. ،دستگاه از پس از استفاده  .1

 از محفظه موتور جدا کنید. و تیغه به همراه پایه چ راپار  .2

 .و پیمانه را از پارچ خارج نموده و محتوای پارچ را در ظر  مناسب خالی کنید درپوش  .3
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بشویید و بخش محافظ موتور دستگاه را با قطعات جداشدنی را  ،ادهز استفهمیشه بالفاصله پس ا  .4

 .دستمال مرطوب آغشته به آب تمیز نمایید

 نظافت و نگهداری دستگاه

 دوشاخه را از پریز خارج نمایید. .1

با آب گرم و مایع از شستشو جدا کنید و  را قبل کن و درپوش و پیمانه آنپارچ مخلوط .2

 ظرفشویی بشویید.

 ه موتور را با دستمال مرطوب تمیز کرده و سپس خشک نمایید.محفظ .3

 * توجه:

 نمایید. ه را بالفاصله پس از استفاده شستشواجزای جداشدنی دستگا شودپیشنهاد می 

  بسیار تیز هستند.از لمس کردن تیغه ها خودداری نمایید زیرا  شستشودر هنگام 

 هستند ظرفشویی ینماش در شستشو قابل موتور محفظه جز به قطعات همه. 

 کننده و شیمیایی خورنده محفظه موتور را زیر آب شستشو نکنید و از مواد پاک

 ور استفاده نکنید.ی موتکردن محفظهالکل برای تمیز  مانند

     

 

 

 

 توصیه های زیست محیطی

این عالمت نشان می دهد که این محصول نباید به همراه سایر پسماندهای خانگی دور 

شود. به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از دفن ضهایعات کنتهرل ریخته 

نشده به محیط زیست و سالمت انسان و همچنین برای استفاده مجدد از منهابع مهواد 

اولیه، خواهشمندیم به طور مسئوالنه محصول استفاده شده را در مهواد بازیهافتی قهرار 
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ن یا مراکز جمع آوری مواد بازیهافتی تحویهل دهید. برای این کار لطفاً آن را به مسئوال

 دهید.

 قابل بروز در دستگاه احتمالی اشکاالت

 معایب راه حل ها

 بله، همه ی بخش ها به جز واحد موتور
گاه قابل شست و شو آیا بخش های جداشدنی دست

 در ماشین ظر  شویی می باشند؟

ابتدا از متصل بودن دوشاخه به پریهز مطمهئن شهوید و 

 از قرار گرفتن پارچ در محرل صرحیخ خرودسپس 

 اطمینان حاصل نمایید.

 زمانی که دستگاه کار نمی کند چه باید کرد؟

 

خیر. اجازه دهید تا مایع خنک شود تا پارچ آسیب 

 نبیند.
توان در پارچ آب آیا مایعات در دمای جوش را می 

 میوه گیری ریخت؟

تیغه را ماده ای که  کدستگاه را خاموش کرده و با کارد

مسدود کرده جابه جا کنید و مجددا دسهتگاه را روشهن 

 نمایید.

کن نی که تیغه توسط مواد داخل مخلوطزما

 متوقف می شود چه باید کرد؟

دستگاه را خاموش کرده و مواد داخل پارچ را خارج 

کنید. سپس تیغه را برداشته و واشر را در جای صحیح 

 خود قرار دهید.

کند چه باید یکن چکه مزمانی که پارچ مخلوط

 کرد؟

خارج شدن اندکی بوی ناخوشایند و دود در ابتدای کهار 

هر دستگاهی امری بسیار رایج است. این مشکل پهس از 

چنههد بههار اسههتفاده از دسههتگاه از بههین خواهههد رفههت. 

همچنین در هنگام استفاده طوالنی مدت از مخلوط کن 

شهود. در ممکن است اندکی بوی ناخوشایند از آن خارج 

این مورد بایهد آن را خهاموش کهرده و اجهازه دهیهد تها 

 خنک شود سپس مجددا از آن استفاده نمایید.

چرا هنگام کار دستگاه بوی ناخوشایند از موتور 

 خارج می شود؟



ی فارسیدفترچه راهنما                                                                                          
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