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راھنمای استفاده از
دستیھمزن و مخلوط کن

دقـت مطالعـه فرماییـد و بـرای مراجعـاتقبل از استفاده، ایـن دفترچـه راھنمـا را بـه 

.کنیدنگھداریبعدی 

این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است
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نکات مھم ایمنی
از . ھمیشه بایـد نکـات ایمنـی پایـه را رعایـت کـرد ھنگام استفاده از وسایل برقی ،

:جمله موارد زیر 

.دفترچه راھنما را مطالعه فرمایید.١

.مشابه ولتاژ دستگاه باشدمحلقبل از استفاده دقت نمایید ولتاژ برق .٢

آنـرا بـه کـار ،دن دسـتگاهیـا خـراب شـدو شـاخه و ،در صورت صدمه دیـدن سـیم.٣

.نیندازید

تیـز جلـوگیری اجسـام یـاو تماس با سـطوح داغ ،رق از میزاز آویزان شدن سیم ب.۴

.نمایید

.سیم برق و بدنه دستگاه را در آب فرو نکنید.۵

.درصورت صدمه دیدن سیم برق، آنرا از طریق تعمیرگاه مجاز ، تعویض نمایید.۶

.باشیدمراقب و افراد ناوارد، کامالً کودکان ھنگام استفاده از دستگاه در نزدیکی .٧

.نگذاریدوسایل گرم کننده یا و بخاری ،یا نزدیک اجاق گازو ا روی دستگاه ر.٨

.مخلوط کن را از آن جدا نکنیدمیله ھای یا و در حین کار دستگاه، پره ھمزن.٩

.به حال خود رھا نکنید،دستگاه در حال کار را.١٠
یـا در جعبـه گذاشـتن ،قبل از جدا کردن قطعـات، ھنگام عدم استفاده از دستگاه.١١

.را از برق بکشیددوشاخهیا موقع تمیز کردن آن ، ،دستگاه

.نکنیدغیر از آنچه به وسیله سازنده توصیه شده است ، استفادهلوازمی از .١٢

.قبل از شستن، پره ھمزن را از ھمزن جدا نمایید.١٣

روی دکمـه تنظــیمقبـل از زدن دوشـاخه بـه بــرق یـا کشـیدن آن، مراقــب باشـید .١۴

.باشد"OFF"خاموش 

.نیدزتحرک دست نبه قسمتھای م.١۵

، مراقـب باشـید دسـت، لبـاس و وسـایل آشـپزخانه بـا پـره ھنگام کار با دستگاه.١۶

.ھمزن تماس نداشته باشد

این دستگاه برای استفاده کودکان یا افراد دیگری که جسماً یـا ذھنـاً بـه تنھـایی .١٧

.ایمنی را رعایت کنند یا افراد ناوارد ساخته نشده استمواردقادر نیستند

.باشید کودکان با دستگاه بازی نکنندمراقب .١٨

قبل از تعویض وسائل جانبی یا قسمتھای متحـرک دسـتگاه، حتمـاً آنـرا خـاموش .١٩

.نمایید

.استفاده نکنیددستگاهدر فضای باز از .٢٠
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.خود آشنا شویددستی مخلوط کن با
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.با ھمزن خود آشنا شوید

:دستگاه قبل از استفاده از 
. دستگاه، پره ھا و میله ھـا را بـا آب گـرم شسـته و خشـک کنیـدقبل از استفاده از

از پریز بیرون بوده و دکمـه انتخـاب سـرعت روی وضـعیف ،مراقب باشید که دوشاخه

.باشد"0"

: برحسب کاری که می خواھیـد انجـام دھیـد، لـوازم جـانبی را انتخـاب کنیـد .١

تخـم مـرغ از پـره برای مخلوط کردن و ھمزدن از پره ھمزن، برای ھمزدن سـفیده 

.ھمزن مخروطی و برای خمیرکردن آرد از میله ھای پیچدار استفاده نمایید

. نصـب کنیـدبـا دقـتپیچـدار را پره ھمزن، پره ھمزن مخروطـی و میلـه ھـای.٢

توجه داشته باشید که بـه علـت تشـابه سـوکت ھـا، ھمـزن ھـا را مـی تـوان در 

باید فقـط ،ارای واشر استاما میله پیچداری که د. سوکت ھا نصب کردھریک از 

در ســوکت ســمت راســت نصــب نماییــد و میلــه پیچــدار دوم را فقــط در ســوکت 

.نکنیدصب نمراقب باشید که جابجا و برعکس . سمت چپ
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دستیاستفاده از مخلوط کن

. دوشاخه را بـه بـرق بزنیـد. قراردارد"0"مطمئن شوید که دستگاه در وضعیت .١
.روشن می شوددستگاه چراغ 

دسـتگاه ،)سـرعت مختلـف وجـود دارد۵(.رعت مورد نظر را انتخاب نماییـدس.٢
.اگر دکمه تند را فشاردھید، سرعت به حداکثر می رسد. شروع به کار می کند

.دقیقه شود۵نباید بیش از کار زمان .٣

و دوشــاخه را از بــرق قراردھیــد"0"پــس از پایــان کــار، دســتگاه را در وضــعیت .۴

.بکشید

غـذای چسـبیده بـه پـره ھـا یـا میلـه را بـا قاشـقک چـوبی یـا درصورت لـزوم،.۵

.جدا کنید،الستیکی

ایـن . میله ھا را از دسـتگاه جـدا نماییـدیابا فشردن دکمه رھا سازی، پره ھا .۶

"0"و دسـتگاه در وضـعیت کار را فقط ھنگـامی کـه دوشـاخه از پریـز بیـرون بـوده 

.انجام دھید،قراردارد

استفاده از ھمزن 
.را خوب بشوییدھمزناولین استفاده، میله قبل از.١

.نه موتور سوار نماییددرا روی بھمزنمطابق شکل، میله .٢

. دوشـاخه را بـه بـرق بزنیـد. قـراردارد"0"مطمئن شوید که دسـتگاه در وضـعیت .٣

روشن می شوددستگاه چراغ 

.د و نگھداریـدفشـار دھیـرا "تند"دکمه . ھمزن را در ظرف محتوی مواد قراردھید.۴
توجه داشته باشید که زمان نبایـد ھربـار بـیش از . دستگاه شروع به کار می کند

قبـل از نصـب . تیغه ھا بسیار تیز ھستندمراقب باشید که :مھم . دقیقه شود١

.و ھنگام وصل کردن لوازم، دوشاخه را از برق بکشید

.یید، کار را متوقف نما"تند"ھرگاه مایل باشید می توانید با رھاکردن دکمه .۵

.پس از اتمام کار دوشاخه را از برق بکشید.۶
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دستگاهتعمیرتمیزکردن و 

.و بگذارید دستگاه کامالً خنک شوددوشاخه را از برق بکشید، تمیزکردنقبل از .١

بدنه موتور را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید: توجه 

.کامالً خشک کنیدوبدنه دستگاه را با پارچه خیس تمیز کرده.٢

.ات غذای چسبیده به سیم برق را پاک کنیدذر.٣

پـره ھـا را مـی تـوان بـا ماشـین . پره ھا و میله ھای ھمزن را با آب گرم بشـویید.۴

.ظرفشویی شست

).از مواد شوینده استفاده نکنید( را فقط زیر آب بگیریدھمزنمیله .۵

اریـد را به طـور عمـودی نگھدپس از شستن آن.را در آب فرونکنیدھمزنمیله : نکته 

.مراقب تیغه ھا باشید. تا ھمه آب آن خارج شود

:کاتی در مورد مخلوط کردنن
ماننـد کـره و تخـم (برای مخلوط کردن مـوادی کـه در یخچـال نگھـداری مـی شـوند-

.مدتی آنھا را در خارج از یخچال بگذارید،، قبل از شروع کار)مرغ

.مخلوط کن بریزیدتخم مرغ را ابتدا در یک ظرف جداگانه بشکنید و سپس در-

.ھم نزنیدمواد را با سرعت کم مخلوط کنید و بیش از اندازه -

شرایط آب و ھوایی و درجـه حـرارت محـیط در زمـان مخلـوط کـردن و ھمـزدن مـوثر -

.است

.ھمیشه از سرعت کم شروع کنید و به تدریج سرعت را به حد مورد نظر برسانید-
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حفظ محیط زیست
کشـور محیط زیست، وسایل برقی از کار افتاده را بر اساس مقررات برای حفاظت از

.جداگانه بگذاریدمحل ھای مناسب،خود و مطابق استاندارد تعیین شده در 

در صورت رعایت کردن نکـات ایمنـی و مراقبتـی طبـق دسـتور العمـل ، ایـن دسـتگاه 

.دارای ضمانت است 

نامهشرایط ضمانت
.داشتن کارت ضمانت نامه –١

.اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواھد بود –٢

ر زمان خرید به عھده خریدار است اطمینان از سالمت و صحت کارکرد دستگاه د–٣

ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بـوده و شـامل تعـویض –٤

یباشد کلی دستگاه نم

ی ، نبـود قطعـه مـورد نیـاز و شـرایط دیگـر ممکـن اسـت زمـان داتبنا به دالیل وار–٥

.تعمیر طوالنی شود 

.سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است 


