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  يكل شرح

 

a.  معكوس/خاموش / كليد روشن 
b. دكمه قفل 
c. محفظه موتور  
d. دهانه 
e. دسته فشار مواد 
f. سيني ورودي 

g. سري 
h. محور  
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i. تيغه برش 
j.  ريز(صفحه برش( 

k.  متوسط(صفحه برش( 
l.  درشت(صفحه برش( 

m. ملحقات كبه ساز 
n. ملحقات كبه ساز 
o. در پوش 

  مهم

  :الكتريكي رعايت نكات ايمني زير الزم استهنگام استفاده از وسايل 
 پيش از استفاده از دستگاه، اين دفترچه راهنما را به طور كامل مطالعه كنيد.  
 ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهيد.  
  خودداري كنيدبراي جلو گيري از شوك الكتريكي از فرو بردن سيم ،دو شاخه و دستگاه در آب و ساير مايعات جدا.  
 هنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند نياز به مراقبت و توجه زياد است.  
 زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد و يا پيش از تميز كردن حتما دستگاه را از برق خارج كنيد.  
  كه سيم صدمه ديد بايد  هنگامي. استفاده نكنيد ) در حالت غير طبيعي(هرگز دستگاه را با دو شاخه و يا سيم معيوب

  .توسط نزديكترين نمايندگي مجاز تعويض شود
 از آويزان شدن سيم روي لبه ميز و يا از قرار گرفتن آن بر روي سطوح داغ جلوگيري كنيد.  
 از اين دستگاه براي اموري كه براي آن طراحي نشده است استفاده نكنيد.  
 وجب صدمه به شما و دستگاه مي شوداز لوازم جانبي توصيه نشده استفاده نكنيد زيرا م.  
 اين دستگاه براي افرادي كه توانايي جسمي و ذهني و تجربه كم دارند طراحي نشده است.  
 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.  
 چه را نگهداري كنيداين دفتر.  
 اين دستگاه فقط براي مصارف خانگي ساخته شده است.  
  كنيد خارجدو شاخه را از برق  ،هنگام باز و بسته كردن دستگاه. 
 كننده تغذيه با گرفتن سر و صفحه. كننده را با دو دست بگيريد تغذيه بدنه و صفحه ،هنگام جا به جا كردن دستگاه 

 .آن را جا به جا نكنيد
 استفاده نكنيدپنجره خروجي  از تيغه برش و كبه سازام استفاده از ملحقات هنگ. 
 دهنده غذا استفاده كنيد فشاراز .مواد را با دست فشار ندهيد. 
 را خرد نكنيد ...مواد خوراكي سخت مثل استخوان،خشكبار و 
 را خرد نكنيد ...مواد خوراكي با بافت سخت مثل زنجبيل و 
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 دقيقه استفاده صبر كنيد تا موتور آن سرد شود بعد 5از بعد . دقيقه استفاده كرد 5نبايد از چرخ گوشت بيش از  :توجه 
 .استفاده كنيد دوباره

 به منظور جلو گيري از قفل كردن دستگاه آن را تحت فشار اضافي قرار ندهيد. 
 اگر فيوز قطع شد اقدام به روشن كردن دستگاه نكنيد. 
 نكنيد اتتعمير دستگاه يا تعويض قطع هرگز اقدام به. 

  قبل از اولين استفاده

 .برق دستگاه را با برق محل استفاده مطابقت دهيد
 .يديرم با مايع ظرف شويي بشوگرا در داخل آب  qو  a,b,c,d,pقطعاتي كه با مواد غذايي تماس ندارند بجز (تمام قطعات

 .است "خاموش  "روي حالت  خاموش/ كليد روشن قبل از متصل كردن دستگاه به برق مطمئن شويد كه 
 .تيغه برش بايد دقيقا رو به روي صفحه برش قرار دهيد

 

  در غير اين صورت برش نخواهيم داشت
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  دستور العمل استفاده

  سوار كردن چرخ گوشت

حفظه موتور قرار كليد قفل را سوراخ كنار م.سري را روي دهانه محفظه موتور جا بزنيد، آن را با يك دست نگهداريد .1
 .داده و در جهت حركت عقربه ساعت سفت كنيد

 .محور چرخش را از طرفي كه درازتر است داخل سري گذاشته و آن قدر بچرخانيد تا داخل موتور اصلي محكم شود .2
 .صورتي كه تيغه رو به جلو باشد هتيغه برش را مطابق شكل روي محور قرار دهيد ب .3
 .بعد از تيغه برش جا بزنيد زبانه ها را در داخل شيار قرار دهيد) ،متوسط و درشت ريز (صفحه برش دلخواه را  .4
 .سر پوش را بچرخانيد تا محكم شود، زياد سفت نكنيد .5
 دستگاه را روي سطح صاف قرار دهيد. 
 مجراي عبور هوا در زير و كنار موتور بايد آزاد باشد. 

  چرخ گوشتاستفاده از 
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 .يد تا به آساني از دهانه سيني ورودي عبور كند سيم را به برق بزنيد و دستگاه را روشن كنيدقطعات گوشت را آن قدر ريز كن
با كمك دسته فشار ، گوشت را در دهانه سيني ورودي بريزيد پس از استفاده دستگاه را خاموش كنيد و از برق  .1

  .بكشيد
  استسر قسمت چرخ كن ممكن است هنگام كار اندكي بچرخد كه اين امر عادي. 
 براي جلوگيري از اين حركت از سفت كردن بيش از حد دستگيره خودداري كنيد زيرا باعث صدمه مي شود. 

 .دستگاه را در جاي مستحكم قرار دهيد

  براي ساختن كبه
  دستور العمل

  مواد اصلي
 گرم100 )بره(گوشت گوسفند

 يك نيم قاشق غذا خوري روغن زيتون 
 خورييك نيم قاشق غذا پياز خرد شده

 يك سوم قاشق چاي خوري  ادويه
 يك دوم قاشق چاي خوري  نمك
 يك نيم قاشق چاي خوري  آرد

  
  .گوشت بره را يك يا دو بار چرخ كنيد

  .پياز را آن قدر سرخ كنيد تا طاليي رنگ شود سپس گوشت بره چرخ كرده را همراه با ادويه و نمك و آرد اضافه كنيد
  پوشش رويه

 گرم450 گوشت تكه اي
 كرم200-150  آرد
 يك قاشق چاي خوري  ادويه

 عدد1 مغز گردو
 به مقدار كم گرد فلفل قرمز

 به مقدار الزم  فلفل
  

  .گوشت را سه بار چرخ كنيد و با بقيه مواد داخل يك كاسه مخلوط كنيد
 و طعم آن بهتر مي شود رهر چقدر گوشت بيشتر و آرد كمتر استفاده شود پوشش رويه پايدار ت.  
  .نهايي را سه بار چرخ كنيد مخلوط
  .را براي جدا كردن صفحه چرخ كن و تيغه برش به طور معكوس انجام دهيد 3تا  5مراحل 
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  .ملحقات كبه ساز را بروي محور چرخشي قرار دهيد به طوري كه زبانه ها روي شيار ها جا بيفتد .1
  .تا محكم شود آن را بيش از حد سفت نكنيد سرپوش را سر جاي خود سفت كنيد بچرخانيد .2
 .را براي توليد رويه استوانه شكل دنبال كنيد به كبه ها شكل بدهيد 6و  5مراحل  .3

  

  گير كردن دستگاه

هنگامي كه دستگاه به طور خودكار خاموش مي شود، يا زماني كه به دليل گير كردن استخوان يا مواد ديگر، موتور روشن است از 
  .بيرون نمي آيد،دستگاه را خاموش كنيدصفحه برش 

  .دستگاه را روشن نكنيد
  .دستگاه را از برق خارج كنيد و تميز كنيد

  معكوس
  .كليد را براي رفع گير ناشي از استخوان يا مواد ديگر بزنيد

  .عمليات معكوس تا زماني كه كليد خاموش زده شود ادامه خواهد داشت
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 تميز كردن و نگهداري دستگاه

  كردن دستگاه از همجدا 
 .كامل موقف شده است دستگاه اطمينان حاصل كنيد كه موتور

 .دستگاه را از برق بكشيد
  .را به طور معكوس انجام دهيد 1تا  5براي جدا سازي مراحل 

  .براي باز كردن آسان سرپوش ، پيچ گوشتي را بين بر آمدگي ها گذاشته و به صورت بر عكس بچرخانيد .1
آسان صفحه چرخ كن همان طور كه نشان داده شده پيچ گوشتي را ميان صفحه چرخ كن و سري براي باز كردن  .2

 .در حالتي كه روي چرخ كن رو به باال قرار دارد ، سري را روي ميز بزنيد. گذاشته و باال بكشيد
 .را فشار دهيد و سر دستگاه را خارج كنيد دكمه آزاد كننده

  تميز كردن
  .ج كرده و آن را با آب گرم و ماده شوينده بشوييد خاررا گوشت و مواد ديگر 

  .با كمي روغن ساالد چرب كنيد h-iپس از شستن و خشك كردن قطعات را 
  .استفاده از شوينده و جرم گير اسيدي باعث صدمه به دستگاه مي شود

 :نكته

 موتور دستگاه را در آب قرار ندهيد فقط با دستمال نمناك آن را تميز كنيد. 
  مواد نفتي باعث ترك خوردن و تغيير رنگ دستگاه مي شود ديگرتينر و. 
 تمام قطعات برش را از آب و چربي پاك كنيد.  
  باقي ماندن رطوبت روي قطعاتo,g,f آن ها را پس از تميز كردن كامال با دستمال . باعث زنگ زدگي مي شود

 .خشك كنيد
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  ياداشت
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