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 راهنمای کار با دستگاه

یشتر بهانس، از کوبه غذاسبا لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید تا 

 را برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.آشنا شوید. پس از مطالعه، دفترچه 

 نکات مهم ایمنی

 که دستگاه به برق متصل است، از لمس کردن تیغه خردکن خودداری کنید. هنگامی 

 ه هنگامی که تیغه یا صفحات خردکن و رنده دستگاه در حال چرخیدن استت، مراقتب باشتید کت

 داشته باشند.انگشتان دست، مو، لباس شما و سایر اشیا از آنها فاصله 

  رق بکشید.بپس از استفاده از دستگاه و یا در هنگام تعویض اجزای غذاساز، حتما دستگاه را از 

 .از مخلوط کردن روغن داغ یا مواد غذایی روغنی توسط دستگاه اجتناب کنید 

  نحتوه  بتا افرادی کته دور نگه دارید. قبل از استفاده دستگاه توسطدستگاه را از دسترس کودکان

 حتماً این دفترچه راهنما را در اختیار آنها قرار دهید.ر با آن آشنایی ندارند، کا

 اه هرگز دسته دستگاه را در آب فرو نبریتد. همننتین از تمتاس رتوبتت و بختار بتا ستی  دستتگ

 است با شوک الکتریکی مواجه شوید. زیرا ممکن ،جلوگیری کنید

 هرگز سی  برق دستگاه را روی سطح داغ قرار ندهید. 

 جتنتاب اهایی که در دسترس کودکتان باشتند، از آویزان کردن دستگاه به میز آشپزخانه یا محل

 کنید.

 دمات پس خدیدگی شد، حتماً برای تعمیر آن به مراکز تعمیر و اگر سی  برق دستگاه دچار آسیب

 از فروش مجاز مراجعه کنید. 

 بینتد.ب متیور دستگاه داغ شده و آستیتور پیوسته از دستگاه استفاده نکنید زیرا موتهینگاه به 

ستتگاه دپس از هر یک دقیقه کار با دستگاه، آن را خاموش کنید و حداقل یک دقیقه بته موتتور 

فتاق فرصت سرد شدن بدهید. این چرخه روشن و خاموش کردن دستگاه، باید حداکثر سه بتار ات

ت ر این صتور سرد شود. در غیبیفتد. پس از آن باید برای مدتی دستگاه را خاموش کنید تا کامالً

 موتور دستگاه آسیب خواهد دید.
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 کرده و  اموشدر صورتی که در حین کار قصد تعویض اجزای دستگاه را دارید، ابتدا دستگاه را خ

ه بدام از برق کشید و تا وقتی که دستگاه کامالً از حرکت متوقف شود صبر کنید، سپس اق

 تعویض اجزای موردنیاز خود نمایید.

 راقب مهای دستگاه، جایی و تمیز کردن تیغهر هنگام خالی کردن مخزن خردکن ونیز جابهد

 دست خود باشید.

  ی ه خوددارستگاددستگاه را تنها در تماس با مواد غذایی استفاده کنید و از روشن ماندن بیهوده

 کنید.

 نید.ا باز نکرآن ، در بپس از خاموش کردن خردکن، تا زمانی تیغه آن کامالً از حرکت باز نایستاده 

 هید تا دازه هینگاه بیش از دو دقیقه از خردکن استفاده نکنید و پس از دو دقیقه استفاده اج

 موتور سرد شود.

 ایدقبل از تمیز کردن خردکن، مطمئن شوید که تیغه آن را از داخل محفظه، خارج کرده. 

 استفاده از دستگاه

 قبل از اتصال به برق

ج عداد درا، با که مشخصات شبکه برق مورد استفاده اخه به پریز برق، بررسی کنیدقبل از اتصال دوش

 ه یکسان باشد.اروی دستگشده 

 اولین استفاده از دستگاه

امل از کا به تور ربندی دستگاه مربوط به بسته هایها و پالستیکتمام کاغذقبل از اولین استفاده، 

 ندرج درم« نظافت و نگهداری دستگاه»ید )به بخش آن جدا نموده و اجزای دستگاه را تمیز کن

 انتهای دفترچه مراجعه شود(.

 نحوه استفاده از اجزای دستگاه

 کلید روشن و خاموش
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با رها  ارید.دبرای روشن شدن دستگاه، کلید روشن شدن را فشار دهید و در حین کار، کلید را نگه 

 کردن کلید، دستگاه خاموش خواهد شد.

 کوبتگوشاستفاده از 

 شود. یمله کردن مواد غذایی استفاده برای مخلوط کردن و  گوشت کوبو تیغه  از پایه استیل

 به زیر ای آنقابلمه یا ظرف غذا را از روی شعله بردارید و اجازه دهید تا کمی خنک شده و دم .1

 درجه سانتیگراد برسد 70

 تا قفل شود.گوشت کوب را روی دسته قرار دهید پایه استیل  .2

تراف، به ا اه را به برق وصل کنید. برای جلوگیری از پاشیده شدن مواد غذایی داخل ظرفدستگ .3

 ید.ار دهرا داخل مواد غذایی قرار دهید و سپس دکتر روشن کردن را فش گوشت کوبابتدا سر 

 غذایی، مواد ظرف محتوی مواد غذایی را محک  نگه دارید و دستگاه را روشن کنید. دقت کنید که .4

ایه صال پمواد غذایی مایعی که در حال مخلوط کردن آنها هستید، نباید به محل اتمخصوصاً 

 دستگاه برسند. موتورو  گوشت کوب

 برای مخلوط کردن مواد غذایی، دستگاه را به سمت باال و پایین حرکت دهید. .5

ه بقدام پس از اتمام کار و رها کردن دکمه روشن و خاموش، دوشاخه را از برق بکشید سپس ا .6

 جداسازی اجزای دستگاه نمایید.

 توجه:

  از آن  تور پیوسته بیش از یک دقیقهدور در دقیقه است. به 13000، گوشت کوبدور موتور

 استفاده نکنید. 

 را دور از دسترس کودکان قرار دهید. گوشت کوب 

 استفاده از همزن استیل دوتایی

تر است ین به  به کار ببرید. همننبرای رسیدن به حداکثر کارایی، هر دو همزن استیل را با ه .1

 گرم نباشد. 350وزن حدودی مواد غذایی مخلوط شونده بیش از 

 ها را محک  به بدنه )موتور دستگاه( وصل کنید.همزن .2
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 اموش ران و خد و کلید روشدستگاه را به برق بزنید. ظرف محتوی مواد غذایی را محک  نگه داری .3

ا هپس همزنسید، فشار دهید. پس از اتمام کار، کلید را رها کنید. دوشاخه دستگاه را از برق بکش

 را از آن جدا کنید.

 نها استفاده آاز  ثانیه 10دور در دقیقه است. به تور پیوسته بیش از  980ها، دور موتور همزن

 نکنید.

 استفاده از همزن استیل فنری

امه، رغ، خممقادیر ک  مواد غذایی مانند سفیده ی تخ   زن استیل فنری می تواند برای همزدنهم

 تخ  مرغ زده شده، دسرهای فوری و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

ره و  کانند به منظور جلوگیری از آسیب دیدن همزن استیل فنری برای ه  زدن مواد جامد و سفت م

 نمایید.شکر از این همزن استفاده ن

 همزن استیل فنری را در پایه ی خود قرار دهید. .1

 پایه همزن را به قسمت موتور متصل نمایید و از قفل شدن صحیح آن مطمئن گردید. .2

ن ن کرددستگاه را به برق متصل نمایید. جهت جلوگیری از پاشیدن مواد غذایی قبل از روش .3

 دستگاه همزن را داخل مواد غذایی قرار دهید.

د ه موامواد غذایی را محک  نگه دارید و دستگاه را روشن کنید. دقت کنید ک ظرف محتوی

رسد. بتگاه غذایی مایعی که در حال همزدن آن هستید، نباید به محل اتصال همزن و موتور دس

ف میلی لیتر آب درون ظر 500در هنگام همزدن درون ظرف مخصوص همزن نباید بیش از 

 مربوته ریخت.

 عات دستگاه را از ه  جدا نمایید.پس از استفاده قط .4

 

 :توجه

  دور در دقیقه می باشد. 960سرعت چرخش همزن 

  دو  یش ازببه منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه از استفاده ممتد همزن استیل فنری

 خودداری نمایید. دقیقه
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 های غذاساز از خردکن و دیسک استفاده

 توجه:

 کن خودداری نمایید.از لمس کردن تیغه های تیز خرد 

 ی ددارقبل از توقف کامل تیغه های خردکن از باز کردن درب باالیی دستگاه جدا خو

 نمایید.

 بیش  مدت به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه از استفاده ممتد از خردکن به

 از دودقیقه خودداری نمایید.

 ه ها اتمینان حاصلقبل از تمیز کردن محتویات ظرف خردکن، از خارج شدن تیغ 

 نمایید.

 یسکویت،ن، بخردکن می تواند برای مواد غذایی مانند: گوشت، پنیر، سبزیجات، وانیل، نا 

 آجیل و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

  ذاییغبه منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به تیغه های خردکن، جهت خرد کردن مواد 

ین از خردکن اچوب ادویه و شکالت  بسیار سفت مانند دانه های قهوه، قطعات یخ،

 .ننماییداستفاده  دستگاه

رد نمایید. خسانتی متری  2تا  1استخوان ها را از گوشت از جداکرده و آن را به قطعات  .1

 میلی گرم گوشت را درون ظرف قرار داد. 500می توان در هر بار استفاده 

 تیغه ها را روی پایه ی میانی ظرف در جای خود قرار دهید. .2

 مواد غذایی را درون ظرف خردکن می ریزی . .3

 درپوش باالیی را بسته و آن را می چرخانی  تا قفل گردد. .4

 موتور را در محل خود قرارداده و از قفل شدن آن مطمئن می گردی . .5

 ی دهی .ار مدستگاه را به برق وصل کرده و ظرف را محک  نگه داشته و کلید موتور را فش .6

 ایی .ی نمماز برق جدا کرده و قطعات دستگاه را از ه  جدا  پس از استفاده دستگاه را .7
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 توجه:

 30 ش ازبه منظور جلوگیری از آسیب رسیدن به خرد کن از استفاده ممتد از خردکن بی 

 خودداری نمایید. ثانیه

  رند.ی گیمتیغه های خردکن، رنده، حلقه کن نیز برروی ظرف خردکن مورد استفاده قرار 

 از  دستگاه و جهت افزایش تول عمر دستگاهز آسیب رسیدن به به منظور جلوگیری ا

 خودداری نمایید. دقیقه 2بیش از  تیغه های غذاسازاستفاده ممتد از 

 کوبه سیب زمینیاز  استفاده

ین ای اکوبه سیب زمینی، سیب زمینی پخته شده را له و به صورت رشته در می آورد. بر

ر می فشا ابی قرار داده و سپس کوبه را روی آنمنظور سیب زمینی پخته شده را درون بشق

 باشد. یم یقهدور در دق 186 کوبه سیب زمینیسرعت چرخش دهی . 

 اهرم تنظیم سرعتاز  استفاده

ا ررم فوق ر اهبا استفاده از این اهرم می توان سرعت دستگاه را تغییر داد. برای این منظو

د و یا زیا ( به آهستگی از درجه ک  بههنگام فشار دادن کلید دستگاه )هنگام کار دستگاه

 باالعکس چرخانده و سرعت دستگاه را تغییر می دهی .

 نکاتی درباره ی  تمیز کردن دستگاه

 خه را برای تمیز کردن دستگاه ابتدا آن را در حالت خاموش قرار داده و سپس دوشا

 از پریز خارج نمایید.

 یز می باشد.هرگز تیغه ی خرد کن را لمس نکنید زیرا بسیار ت 

  بعضی از مواد مانند نیشکر باعث ایجاد لک بر روی سطوح پالستیکی می شود. برای

از بین بردن این لک ها میتوانید از یته تکته پارچته ی آغشتته بته روغتن استتفاده 

 نمایید.



 ی فارسیدفترچه راهنما        

7 

 

هرگز دسته ی همزن ها و کوبه سیب زمینی، درپوش خرد کنن، اتانا ت و ب نش اصنلی 

نده نشویید. ابتدا با یک دستمال مرطوب و سپس بنا ینک دسنتمال دستگاه را با مواد خور

 خشک آن ها را تمیز نمایید.

  تیغه ی خردکن، محفظه همزن، نصتف لیتوان آب و گوشت کوببرای تمیز کردن ،

مقداری مواد شوینده را در محفظه ی همزن ریختته و آن را روشتن کنیتد. ستپس 

 ارج کنید. سپس دستتگاه را خشتکدستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از برق خ

 کنید.
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 نکاتی برای حفاظت از محیط زیست

  این محصول حاوی مواد بازیافتی می باشد.

      

 ید ووسایل الکتریکی را در داخل زباله های تفکیک نشده ی شهری نریز

ات تالعااز امکانات جداگانه جهت این منظور استفاده نمایید. برای کسب 

حل مر درباره ی مجموعه های موجود میتوانید با مسئولین  شهری بیشت

 خود تماس بگیرید.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


