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١ 

  یمشخصات عموم

 
A. شهيش  
B. یآب بند حلقه  
C.  هاتيغه  
D.   
  مهم نکات

و  دیياز استفاده از دستگاه دستور العمل ها را به دقت مطالعه نما شيب
  .دينگاه کن ریبه تصاو

  .دینگهدار بعدی تمراجعااستفاده و  یدستور العمل ها را برا نیا
  یکل موارد

ولتاژ نشان  که دي، دقت کن دياز آنکه دستگاه را به برق بزن قبل •
  .سازگار باشد یدستگاه با ولتاژ برق شهر یداده شده رو
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٢ 

آنرا  دیاز خطر با یريجلوگ یاست ، برا دهیبرق صدمه د ميس اگر •
  .ديکن ضیتعو صالحیا اشخاص ذیمجاز  رگاهيتوسط تعم

 یها رو ميانجام تنظ ایجدا کردن و  ،قبل از متصل کردن  شهيهم •
  .ديه را از برق بکش، دستگا یهر کدام از لوازم جانب

، دستگاه را روشن و خاموش  یوقت با چرخاندن لوازم جانب چيه •
  .دينکن

 ریآن را ز ایو  دیفرو نبر یگرید عیما ایرا در آب موتور وقت  چيه •
تکه پارچه  کیفقط از موتور کردن  زيتم یبرا. دیيآب نشو ريش

  .ديمرطوب استفاده کن
  .ديشکه دستگاه روشن است مراقب آن با یزمان •
  .دیرا دور از دسترس کودکان نگهدار دستگاه •
که دستگاه به برق  یها ، بخصوص زمان غهيدست زدن به ت از •

 زيت اريها بس غهي، چرا که ت دیينما یخوددار. صل استمت
  .هستند

وجه انگشت  چيبه ه. که موتور دستگاه روشن است یهنگام •
  .دینبر شهيرا درون ش یگرید یش ایخود 

را  شهي، حتما ابتدا ش ديقرار دهموتور  یها روتيغه  نکهیاز ا قبل •
  .ديخود نصب کن یدر جا حيبطور صح

و سپس  ديکردند ، ابتدا دستگاه را از برق بکش ريها گ غهيت اگر •
ها را مسدود کرده اند ،  غهيت یکه جلو یاقدام به برداشتن مواد

  .دیينما
دک مواد کار کیصورت لزوم ، پس از خاموش کردن دستگاه ، با  در
  .ديرا جدا کن شهيش وارهید یرو ییغذا

قبل از وصل کردن دستگاه به برق و روشن کردن آن ،  شهيهم •
  .متصل شده است یها به درستتيغه که  دیمطمئن شو

نشده اند ، استفاده  هيکه توص یمتفرقه ا یاز لوازم جانب چگاهيه •
 یضمانت نامه شما ب یلوازم نيدر صورت استفاده از چن دیيننما

  .اعتبار خواهد شد
  ابيآس
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٣ 

به طور مداوم استفاده  هيثان ٣٠از  شتريب ابياز آس چگاهيه •
حداقل به  ابيآس ديپس از هر بار کار با دستگاه اجازه ده. دينکن

  .ديخنک شود و سپس کار را دوباره شروع کن قهيدق ١مدت 
 شهيکه قبل از متصل کردن ش ديداشته باش ادیبه  شهيهم •

 ري، در غ دیخود بگذار یرا سر جا یبند آب حلقه،  ابيآس
  .نشت خواهند کرد رونيمواد به ب نصورتیا

سفت مانند جوز  یليخرد کردن مواد خ یبرا ابياز آس چگاهيه •
  .دياستفاده نکن خی ی، قند و تکه ها یهند

. ديمخلوط کن گریرا همراه با مواد د انهیراز یا خکيپودر م شهيهم •
 یممکن است موجب خراب ديکن ابيسآ ییمواد را به تنها نیاگر ا

  .دستگاه شوند یکيمواد پالست
 انهی، راز خکيمانند پودر م یکردن مواد ابيآس یبرا ابياز آس اگر •

رنگ  رييتغ ابيممکن است ظرف آس. دیياستفاده نما نيو دارچ
  .دهد

آن از  ی، بجا ستيخرد کردن گوشت خام مناسب ن یبرا ابيآس •
  .دیيمخلوط کن استفاده نما

 وهيمانند ممی کنند  که آب توليد مخلوط ها یبرا ابيآس زا •
  .دياستفاده نکن

  بار نياول یاز استفاده از دستگاه برا قبل

را  یی، قسمت ها دیيبار استفاده نما نياول یاز دستگاه برا نکهیاز ا قبل
" به بخش (  ديکن زيتم یبه خوب. در تماس خواهند بود ییکه با مواد غذا

  ).مراجعه شود " کردن  زيتم
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۴ 

 از دستگاه استفاده

  ابياستفاده از آس نحوه

  .ديقرار ده)  H(  شهيرا درون ش مواد .١
  .ديکن ابيو خشک را آس سيمواد خ ديتوان یم شما
  .ديپر نکن"  MAX" را باالتر از عالمت  شهيش .٢
)  J(  ابيآس یهاتيغه  یرا رو)  I( بزرگتر  یآب بند حلقه .٣

  .دیبگذار
  .جا افتاده است یبه درست یکيالست یآب بند حلقهکه  دیشو مطمئن
ساعت  یو در جهت حرکت عقربه ها شهيش یها را روتيغه  .۴

  .ديبچرخان
و در جهت )  A( موتور  یو آن را رو دیريبگ نیيرا رو به پا ابيآس .۵

  .دیبشنو"  کيکل"  یتا صدا ديحرکت عقربه ها ساعت بچرخان
  .دستگاه به برق متصل است دیشو مطمئن .۶
آنقدر کار کند که مواد به اندازه  دی، بگذار ديرا روشن کن دستگاه .٧

 .شوند زیر یکاف
  .کشد یطول م هيثان ٣٠تا  ١٠عمل حدود  نیا

  ابيکردن آس جدا

  .ديرا از برق بکش دستگاه .١
آن را در جهت عکس . متصل استموتور هنوز به  ابيآس اگر .٢

  .دیيرا جدا نما ابيو آس ديساعت بچرخان یحرکت عقربه ها
و  ديساعت بچرخان یها را در جهت عکس حرکت عقربه هاتيغه  .٣

  .ديجدا کن
 زيرا بالفاصله پس از استفاده تم یقطعات جدا شدن شهيهم .۴

  .ديکن
  کردن زيتم

 زيرا بالفاصله پس از استفاده تم یکنم قطعات جدا شدن یم هيتوص
  .ديکن
  .ديکردن دستگاه را از برق بکش زيقبل از تم شهيهم
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۵ 

را با  یآب بند یها حلقه یها ، صافتيغه ، موتور وقت  چيه •
  .دينکن زيتم ییظرفشو نيماش

. دي، آنها را جدا کن یکردن قطعات جدا شدن زيقبل از تم شهيهم •
  .ديها جدا کنتيغه را  یآب بند یها حلقهکه  ديفراموش نکن

 زيت یليها خ غهيت. دیينما یها خوددار غهيتماس دست با ت از •
  .هستند

توان با  یرا م مانهي، در پوش و پ) ها تيغه بدون (  بايآس شهيش
  .کرد زيتم ییظرفشو نيماش
  موتور بخش

. دیرا در آب فرو نبرموتور . ديکن زيدستمال نمناک تم کیرا با موتور  •
  .دياستفاده نکن رهيکننده ، الکل و غ زي، تم ندهیاز مواد سا

  ینگهدار

  ديچيدستگاه بپ هیرا بدور پا یبرق اضاف ميس
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  یک سال ضمانت نامه

این , در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل 
بمدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت نامه  آسيابدستگاه 

  .گارانتی است 
شکستگی قطعات ،بی احتياطی،استفاده نادرست و خرابی :تذکر

  .ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد
غير مجاز خطرناک است و دستگاه از  ير دستگاه توسط افرادتعم:تذکر

  .خارج خواهد شدگارانتی کليه خدمات شرکت و 
موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غير این صورت فاقد اعتبار 

  :است 
  

  :نام فروشنده 

  :تاریخ 

  :مهر و امضا 
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  یاداشت
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  یاداشت
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