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  پارچ .3
  آب بندي,وا شر .4
  مخلوط كن تيغه .5
  دارنده تيغه نگه .6
  بدنه اصلي .7
  سيم و دو شاخه برق .8
   پايه .9

  تنظيم كننده سرعت .10
  نشانگر .11
  دكمه هاي وضعيت .12
  پايه نگهدارنده تيغ .13
  تيغه آسياب .14
 آسيابدر پوش  .15

  تنظيم كردن سرعت و عملكرد دكمه ها
 دكمه همگن)SMOOTHIE(: براي ت كه اين وضعيحركت مي كند يكنواخت و زياد سرعت با  مخلوط كن تيغه

  .مناسب است مواد همگن يا نرممخلوط كردن 
  يخدكمه)ICE(: ثانيه توقف  1به مدت  سپس زياد به مدت نيم ثانيه حركت مي كند و مخلوط كن با سرعت تيغه

  .مي كند كه اين وضعيت براي مخلوط كردن مواد نا همگن و سخت مناسب است
  لحظه ايدكمه)PULSE(: مخلوط كن با سرعت يكنواخت و زياد  تيغه فشار مي دهيدزماني كه دكمه لحظه اي را

  .زماني كه دست خود را از روي دكمه بر مي داريد تيغه ها از حركت مي ايستد و حركت مي كند
 كمترين)MIN:( حركت مي كند سرعتكمترين با مخلوط كن  تيغه.  
 بيشترين)MAX:( حركت مي كند سرعتبيشترين با مخلوط كن  تيغه.  
 روشن)ON(:شود و مي توان يكي از وضعيت هاي همگنريان برق در دستگاه برقرار مي ج(SMOOTHIE) يخ،

(ICE)و لحظه اي(PULSE) را انتخاب كرد.  
 خاموش)OFF:( نيست جريان برق در دستگاه برقرار. 

  مهم 
  :هنگام استفاده از وسايل الكتريكي رعايت نكات ايمني زير الزم است

  ،اين دفترچه راهنما را به طور كامل مطالعه كنيدپيش از استفاده از دستگاه.  
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 ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهيد.  
 براي جلو گيري از شوك الكتريكي از فرو بردن سيم ،دو شاخه و دستگاه در آب و ساير مايعات جدا خودداري كنيد.  
  زياد استهنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند نياز به مراقبت و توجه.  
 زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد و يا پيش از تميز كردن حتما دستگاه را از برق خارج كنيد.  
  هنگامي كه سيم صدمه ديد . استفاده نكنيد ) در حالت غير طبيعي(هرگز دستگاه را با دو شاخه و يا سيم آسيب ديده

  .بايد توسط نزديكترين نمايندگي مجاز تعويض شود
 زان شدن سيم روي لبه ميز و يا از قرار گرفتن آن بر روي سطوح داغ جلوگيري كنيداز آوي.  
 از اين دستگاه براي اموري كه براي آن طراحي نشده است استفاده نكنيد.  
 از لوازم جانبي توصيه نشده استفاده نكنيد زيرا موجب صدمه به شما و دستگاه مي شود.  
 سمي و ذهني و تجربه كم دارند طراحي نشده استاين دستگاه براي افرادي كه توانايي ج.  
 اطمينان حاصل كنيد كه كودكان با دستگاه بازي نكنند.  
 هرگز سيم را زير دستگاه قرار ندهيد.  
 اين دستگاه براي مصارف خارج از منزل تعبيه نشده است.  
 داري كنيد اين دفترچه را نگه.  
 اين دستگاه فقط براي مصارف خانگي ساخته شده است.  
 گاه دستگاه را در مكان و محيط مرطوب قرار ندهيد با دست خيس از دستگاه استفاده نكنيد و  هيچ.  
 دستگاه را دور از .حرارت و به دور از منابع حرارتي قرار دهيددر برابر مقاوم  و مستحكم ،مكاني هموار دستگاه را در

  .دسترس كودكان قرار دهيد
 خارج كنيد خاموش كنيد دستگاه را قبل از اين كه از پريز برق.  
 دستگاه را حمل نكنيد ،سيم برققسمت  گاه از هيچ.  
 در صورت  .موجب سر ريز شدن و يا گير كردن تيغه مي شودداخل آن را پر نكنيد زيرا  دستگاه، بيش از حد ظرفيت

و دوباره شروع  ردهرا خارج ك درون آن و مواد اضافيبيرون بكشيد از پريز برق  ،خاموش كنيد دستگاه را بروز مشكل
   .به كار كنيد

  دقيقه به طور متوالي از دستگاه استفاده نكنيد 2بيش از.  
 هنگام خشك كردن براي جلوگيري از صدماتهم چنين در .تيغه تيز دستگاه باشيد  ، مراقبهنگام تميز كردن ، 

  .نماييد خشك ،با پارچه تيغه را

  نصب اجزا دستگاه
  .را بشوييد) بجز بدنه اصلي(مت هاي دستگاه استفاده تمام قسقبل از اولين  .1

  .و به پريز برق متصل نباشد اطمينان حاصل كنيد كه دستگاه خاموش باشد .2
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به آرامي بچرخانيد تا   دارنده تيغه نگه رويبر را  پارچسپس  ،قرار دهيد دارنده تيغه نگهرا روي آب بندي واشرابتدا  .3
  . شودمحكم در جاي خود 

ه دارنده تيغ پايه نگهگي و بر آمد دارنده تيغه نگه كهداشته باشيد توجه . قرار دهيدآن پايه بر روي را  دارنده تيغه نگه .4
اطمينان حاصل كنيد كه آب از باالي پر كنيد،  مناسببا مواد پارچ مخلوط كن را درون .دنباش هچفت شد در هم 

  )شدبا ميلي ليتر مي 1500بيشترين مقدار ظرفيت پارچ(. سر ريز نشود پارچ
 دستگاه را روشن نكنيد ،در صورت خالي بودن مخلوط كن و يا آسياب.  
را در جهت پاد ساعت گرد بچرخانيد تا در جاي خود قرار آن و  قرار دهيدپارچ در پوش وسط  را اندازه گيري پيمانه .5

  .رفته و چفت شودگ

  مخلوط كن روش كار
  .دستگاه را به پريز برق وصل كنيدسپس قرار دهيد و (OFF) را روي خاموش  تنظيم كننده سرعت .1

  .مناسب پر كنيدمواد با داخل مخلوط كن را  .2
و  قرار دهيدپارچ در پوش وسط در  را پيمانه اندازه گيري ، قرار دهيد و آن را محكم كنيد پارچرا روي  پارچ پوش در .3

  .را در جهت پاد ساعت گرد بچرخانيد تا در جاي خود قرار گيرد آن
جريان برق چراغ نشانگر آبي روشن مي شود اين بدين معني است كه .قرار دهيدآن پايه بر روي  را دارنده تيغه نگه .4

 .نماييد از دستگاه استفاده مي توانيد در دستگاه بر قرار است و
  نصب نشده باشد  به طور مناسب خوددارنده تيغه بر روي پايه  اگر نگه. اين دستگاه داراي كليد محافظ است

  .كند دستگاه كار نمي
دستگاه را در يكي از وضعيت هاي دكمه قرار دهيد سپس ) ON(تنظيم كننده سرعت را روي روشن .5

  .شروع به كار كند تاقرار دهيد ICE) (و يخ)PULSE(، لحظه اي )SMOOTHIE(همگن
رعت ساگر براي مخلوط كردن از دكمه هاي دستگاه استفاده نمي كنيد،مي توانيد دستگاه را با چرخش تنظيم كننده  .6

مقدار سرعت قرار  MAX) (و بيشترين (MIN)را بين كمترين تنظيم كننده سرعت متناسب با مواد ،راه اندازي كنيد
  .دهيد

  دهيدوقفه  دستگاه دقيقه به 5مدت  به ،دقيقه استفاده از دستگاه 2بعد از. 

  روش كار آسياب
  .به پريز برق وصل كنيدقرار دهيد و سپس دستگاه را (OFF) تنظيم كننده سرعت را روي خاموش  .1

 .باز كنيددر پوش آسياب را  .2
 .پر نكنيد در پوش را با مواد ظرفيت %  60از  بيش. بريزيدداخل آن را مواد مورد نظر  .3
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 را بر روي نگه دارنده تيغه  سپس تيغه آسياب وببنديد تيغه آسياب بر روي در پوش دهانه در پوش را با گذاشتن   .4
 .يدكنمحكم و آن را  قرار دهيد

ت كه جريان چراغ نشانگر آبي روشن مي شود اين بدين معني اس.بر روي پايه قرار دهيد دارنده تيغه را نگهچنانچه   .5
 .نماييد از دستگاه استفاده مي توانيد و برق در دستگاه بر قرار است

  نشده باشد دستگاه نصب به طور مناسب دارنده تيغه  بر روي پايه  اگر نگه. اين دستگاه داراي كليد محافظ است
  .كار نمي كند

دستگاه را در يكي از وضعيت هاي  دكمه سپس اده وقرار د) ON(تنظيم كننده سرعت را روي روشن .6
  .قرار دهيد تا دستگاه شروع به كار كندICE) (و يخ)PULSE(، لحظه اي )SMOOTHIE(همگن

د دستگاه را با چرخش تنظيم كننده سرعت اگر براي مخلوط كردن از دكمه هاي دستگاه استفاده نمي كنيد،مي تواني .7
مقدار سرعت قرار  MAX) (و بيشترين (MIN)تنظيم كننده سرعت را بين كمترين متناسب با مواد،راه اندازي كنيد

  .دهيد
  دقيقه به دستگاه وقفه دهيد 5به مدت  ،دقيقه استفاده از دستگاه 2بعد از. 

  تميز كردن 
  .تميز كنيدموتور دستگاه را با دستمال مرطوب  .1

 قسمت بدنه اصلي موتور، سيم برق و دو شاخه را با آب نشوييد. 
  :تميز كردن مخلوط كن .2
 كار كنددستگاه را روشن كنيد و با سرعت متوسط اجازه دهيد .تا نصفه آب گرم و ماده شوينده بريزيد را پارچ وندر 

  .شود دستگاه تميز تا
  در جهت پاد ساعت گرد  دارنده تيغه نگهبدين صورت كه با چرخاندن  ،را از پارچ جدا كنيد دارنده تيغه نگهمي توانيد

  .و پس از جدا كردن بشوييد آب بندي را از هم جدا كنيدواشر  ،تيغه مخلوط كن ومي توانيد پارچ
 :تميز كردن آسياب .3
 كار  و با سرعت متوسط اجازه دهيددستگاه را روشن كنيد .ماده شوينده بريزيد را تا نصفه آب گرم و آسياب وندر

 .شود دستگاه تميزتا كند 
 دارنده تيغه در جهت پاد  بدين صورت كه با چرخاندن نگه ،دارنده تيغه را از در پوش آسياب جدا كنيد مي توانيد نگه

 .شوييدو پس از جدا كردن ب آب بندي را از هم جدا كنيدواشر ساعت گرد مي توانيد در پوش آسياب ،تيغه آسياب و 
  .دنخشك شو قطعات بگذاريد .4
 از مواد شوينده قوي استفاده نكنيد.  

  مشخصات فني
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وات350توان

ليتر1.5پارچظرفيت

 هرتز50 بسامد

دقيقه 2كار كردحد اكثر زمان
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 يك سال ضمانت نامه
دستگاه به مدت يك سال از تاريخ خريد، داراي ضمانت  اين, در صورت رعايت كردن نكات ايمني و مراقبتي طبق دستور العمل 

  .است 

  شرايط كاالي داراي ضمانت
 اعتبار اين ضمانت نامه تا تاريخ قيد شده بر روي كارت خواهد بود.  
  كارت به صورت جداگانه ارايه مي شود(ضمانت  دفترچهداشتن كارت يا(  
  توسط كارشناسان شركت اقدام به تعمير خواهد شد شرايط ضمانتكاالي معيوب تنها پس از تست و تاييد.  

  موارد خارج از ضمانت
  نداشتن كارت ضمانت يا دفترچه .1
  مخدوش بودن شماره سريال و برچسب .2
هر گونه ضربه فيزيكي، خرابي باطري ،شكستگي، خراشيدگي، سوختگي قطعات الكترونيكي كاال در اثر نوسانات  .3

  برق ،تاب برداشتن و زنگ زدگي 
  ناشي از رعايت نكردن ،دستورات در دفترچه راهنما خرابي  .4
  انجام هر گونه تعميرات و دستكاري توسط افراد غير مجاز  .5

  نكات مهم
  بدون هيچ گونه رسيدگي به مشتري باز گردانده مي شوند 2و1كاال هاي مشمول بند  
  باطل خواهد شد 5،4،3،2ضمانت كاال هاي مشمول بند.  
 مشتري ارسال براي ده خريدار است و تحت هيچ شرايطي كاال به صورت غير حضوري حمل كاال تا تعميرگاه به عه

  .نخواهد شد
 به دليل محدوديت هاي وارداتي و شرايط اجتناب ناپذير ممكن است زمان تعمير كاال طوالني شود.  
 كاال تحت هيچ شرايطي تعويض نمي گردد. 
  نخواهد شدتحت هيچگونه شرايطي قطعه و لوازم يدكي به مشتري داده. 
 بجز تعطيالت رسمي( شنبه الي چهارشنبه روز هاي 15:00الي  9:30زمان پاسخ گويي( 
 021 - 22890168: تلفن خدمات پس از فروش تهران  
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  :موارد زير بايد توسط فروشنده پر شود در غير اين صورت فاقد اعتبار است

  

  :نام فروشنده 

  :تاريخ 

  :مهر و امضا 
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