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A. خاموش کردن و انتخاب سرعت/روشنکلید
B. رھا کننده دکمه 
C. موتورمحل
D. پره ھمزن
E. رخمیر گیسیخک ھای
F. سریع
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چگونه از دستگاه استفاده کنیم
فشار دھید تا جا . )١شکل(را در جای خود نصب کنیدگیر خمیرسیخک ھای ھمزن یا .١

سیخک  را در سوراخ سمت راست و گوشی دار مھم است که سیخک : نکته. (بیفتد
).٢شکل (در سوراخ چپ قراردھیدراحلقه انگشتی 

.مواد را در یک ظرف بریزید.٢
).٣شکل(ظرف فرو کنید را درھمزن .٣
شکل (را روشن نمایید و سرعت مورد نظر را انتخاب کنیدھمزن را به پریز زده دوشاخه .۴

۴.(
).۵شکل (اگر به سرعت بیشتر نیاز دارید، دکمه سریع را فشار دھید.۵
را فشار دھید تا سیخک ھا آزاد )B(دکمه. در پایان، ابتدا سیم را از برق بکشید.۶

).۶شکل(گردد

انتخاب سرعت ھمزن راھنمای 

شرح سرعت

سرعت خوبی استبرای موادی مانند آرد، کره و سیب زمینی   1 FOLD

بھترین سرعت برای ترکیبات مایع و ساالد 2 BLEND

مواد کیک، شیرینی و خمیرنانھم زدنبرای  3 MIX

برای کرم کره و شکر، آب نبات نپخته، دسر و غیره 4 CREAM

مرغ، شکر و تخم مرغ روی شیرینی، زدن خامه و برای تخم 
غیره  5 WHIP

:توجه 

.دقیقه کارکردن دستگاه، چند دقیقه به آن استراحت دھید۵بعد از .١
دور در ٨٠٠باالترین سرعت چرخش پره. دقیقه آنرا روشن نگذارید١٠در یک نوبت  بیش از.٢

.دقیقه است
.نداردی به روغن کاری مجدد دستگاه در کارخانه روغن کاری شده و نیاز.٣
درصورت نیاز به تعمیر، باید از تعمیرکار . نیازی به سرویس بیشتری ندارد، به غیر از تمیز کردن .۴

.مجاز استفاده کرد
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تمیز کردن

برای پاک کردن .ئیدا یک تکه پارچه نمدار تمیز نمادستگاه را ب. سیم را از پریز جدا کنید.١
آب گرم و یا با مواد شوینده و را با پارچه خیس شده ل لکه خشک شده ، محلکه ھای 

.سپس خشک کنید. مالیم پاک نماییدبطور 
.را با آب داغ بشویید و آبکشی کنیدسیخک ھا .٢
.ھرگز بدنه دستگاه را آبکشی نکنید یا درآب فرو نبرید.٣

نکات مھم ایمنی
از جمله . ایه را رعایت کرد ھنگام استفاده از وسایل برقی ، ھمیشه باید نکات ایمنی پ

:موارد زیر 
.دفترچه راھنما را مطالعه فرمایید،هاز دستگاقبل از استفاده .١
.نوشته روی دستگاه استفاده نماییدبا مطابق ، از ولتاژ مناسب .٢
مایعات دیگر ویا خود دستگاه را در آب هدو شاخبرای جلوگیری از برق گرفتگی ،سیم یا .٣

.فرو نبرید
.نزدیکی کودکان با دستگاه، کامالً مراقب باشیددرصورت نگام استفاده ھ.۴
ھنگام عدم استفاده از دستگاه، موقع تمیز کردن آن یا ھنگام سرھم کردن و جدا کردن .۵

.قطعات، سیم را از برق بکشید
.کار دست نزنیدحین به بخشھای متحرک در .۶
.قبل از روشن کردن، ظرف را در جای مناسب بگذارید.٧
مخصوص استفاده کنید و دقت نمایید که دستگاه خاموش ککاردرای خارج کردن غذا، از ب.٨

.باشد
. یا خراب شدن دستگاه آنرا به کار نیندازیدشاخه دودر صورت صدمه دیدن سیم یا .٩

.دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید
.تعویض گرددمتخصصتعمیرکار بایستی توسط برای جلوگیری از خطر، سیم صدمه دیده .١٠
استفاده از قطعاتی غیر از آنچه به وسیله سازنده توصیه شده است ، ممکن است باعث .١١

.حادثه گردد
.در محل سرپوشیده استفاده نماییداز این دستگاه .١٢
.بماندیا آویزان باشد ھرگز نگذارید سیم برق با سطوح داغ تماس داشته .١٣
.انگی استاین دستگاه فقط برای استفاده خ.١۴
.به ھمزن متصل کنیدرا گیری سیخک ھای خمیر یاقبل از راه اندازی، پره ھمزن .١۵
.موقع تعویض قطعات یا ھنگام  تماس با قسمتھای متحرک، دستگاه را خاموش کنید.١۶
.از دستگاه استفاده نمایندمراقبتنباید بدون ، دنا وارکودکان و افراد .١٧
. نکنندمواظب باشید کودکان با دستگاه بازی.١٨
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در صورت رعایت کردن نکات ایمینی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این 
.دستگاه دارای ضمانت است 

شرایط ضمانت نامه

.داشتن کارت ضمانت نامه –١
.اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواھد بود –٢
.دستگاه در زمان خرید به عھده خریدار است اطمینان از سالمت و صحت کارکرد –٣
ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض –٤

کلی دستگاه نمیباشد 
بنا به دالیل وارادتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر –٥

.طوالنی شود

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


