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:نکات ایمنی

.، این دفترچه راھنما را به دقت مطالعه فرماییدبرای بار اولقبل از استفاده.١

دسـتگاه را خــاموش و ،یـا موقــع تمیـز کــردن آنھنگـام عــدم اسـتفاده از دســتگاه.٢

.را از برق بکشیددوشاخه

.را دور از دسترس کودکان قراردھیددستگاه .٣

.مشابه ولتاژ دستگاه باشدمحل،مراقب باشید ولتاژ برق .۴

کـامالً متوقـف ،ھـایخ سـسر دستگاه، مراقب باشـید پـره ھـا یـا آوردنھنگام باال .۵

.شده باشد

.دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید و آنرا زیر شیر آب نگیرید.۶

.ھرگز خودتان قطعات دستگاه را از ھم جدا نسازید.٧

و به آنرا به کار نیندازید، سیم برق و دوشاخه،دستگاهه دیدن درصورت صدم.٨

.ببریدتعمیرگاه مجاز 

.ھنگام استفاده، دستگاه را روی یک سطح صاف و محکم قراردھید.٩

یا افراد دیگری که جسماً یا ذھناً به تنھایی ،این دستگاه برای استفاده کودکان.١٠

.راد ناوارد ساخته نشده استیا اف،ایمنی را رعایت کنندمواردقادر نیستند

.اجازه ندھید کودکان با دستگاه بازی کنند.١١
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نام قطعات

دستگاهطرز کار 
.را فشاردھیدشدن سرباال و پاییندکمه ، ھمزنسر باال بردن برای .١

دستگیره دستگاه را ،با یک دستی خمیرگیری،ھاو یا سیخنصب پره ھمزنبرای .٢

آنرا در شکاف مخصوص فرو . راخمیرگیرسیخ یا و مزن ھپره بگیرید و با دست دیگر 

.و بچرخانید تاجا بیفتدھیددفشار. کنید

را شدن و قفل سر باال و پاییندکمه سپس . را روی پایه قراردھیدکاسه ھمزن.٣

سر دستگاه به بدنه تا دکمه قفل را بزنید. فشار دھید تا سر دستگاه به پایین بیاید

.قفل شود

.روشن کنید" ١"درجه سرعت دستگاه را با.٤
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حداکثر زمان . افزایش دھید" ۵"سرعت را به دلخواه تا سرعت درجه می توانید .٥

.دقیقه است٣،روشن بودن مداوم دستگاه

،حداکثر زمان فشاردادن دکمه سریع. برای قدرت بیشتر، دکمه سریع را فشاردھید.٦

.دقیقه باشد١باید کمتر از 

برگردانید و دستگاه را خاموش " 0"عت را به وضعیت پس از انجام کار، دکمه سر.٧

.نمایید

.، دکمه رھاسازی را فشاردھید)یا سیخ خمیرگیر(ھمزن برای جداکردن پره .٨

.از تمیزکردن، دوشاخه را از برق بکشیدھمیشه پس از پایان کار و قبل.٩

:راھنمای مخلوط کردن

شرح سرعت
یب زمینیمناسب برای مواد خشک مانند آرد، کره و س ١

بھترین سرعت برای ترکیبات آبکی  ٢

نان و کیکخمیر برای  ٣

و غیرهو شکر، شیرینیبرای ھمزدن خامه ۴

غیرهو خامهتخم مرغ، سیب زمینی، برای ھمزدن  ٥

٥مانند سرعت  سریع

:و نگھداریتمیزکردن
.دوشاخه را از برق بکشید.١

.کنیدچه نمدار تمیز ردستگاه را با پابدنه.٢

ماشین ظرف شویی بشویید و ، یارا با آبی خمیرگیریھاو سیخی ھمزنپره ھا.٣

.خشک کنید

کاراین. توصیه می شود وسایل جانبی را بالفاصله پس از استفاده تمیز نمایید.۴

شده و از رشد پاک و به راحتی خوب ،باعث می شود که مواد چسبیده به وسایل

.کندجلوگیری ،باکتری
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:مشخصات فنی دستگاه

ھرتز۶٠/۵٠ولت ٢٢٠–٢۴٠: ولتاژ 
وات٣٠٠: قدرت 

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

.دارای ضمانت است 

شرایط ضمانت نامه
.داشتن کارت ضمانت نامه –١

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

کلی دستگاه نمیباشد 

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

.طوالنی شود تعمیر 

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


