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.....................قطعات دستگاه................

کلید-٩واشر آب بندی    -۵پیمانه سرپوش          -١

پایه آسیاب- ١٠تیغه                -۶سرپوش                  -٢

سرپوش آسیاب-١١پایه جام          -٧اونسی   ۴٨جام -٣

موتور         -٨واشر محافظ             -۴
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نکات مھم ایمنی

ھنگام استفاده از وسایل برقی ، ھمیشه باید نکات ایمنـی پایـه را 
:از جمله موارد زیر . رعایت کرد 

.فرماییدقبل از استفاده دفترچه راھنما را مطالعه .١
.از دستگیره استفاده کنید. به سطوح داغ دست نزنید.٢
یا خـود دسـتگاه دوشاخه وبرای جلوگیری از برق گرفتگی ،سیم یا .٣

.مایعات فرو نبریدورا در آب 
.دستگاه نباید مطلقاً بوسیله کودکان به کار برده شود.۴
ھنگام عدم استفاده از دستگاه یا موقع تمیـز کـردن آن ، سـیم را از .۵

قبل از جدا کردن قطعات یا در جعبه گذاشتن دسـتگاه . برق بکشید
.، اجازه دھید دستگاه خنک شود

یا خراب شدن دستگاه آنـرا دوشاخه در صورت صدمه دیدن سیم یا .۶
دسـتگاه را بـرای بررسـی و تعمیـر بـه نزدیـک تـرین . به کار نیندازید

.تعمیرگاه مجاز ببرید
ه وسـیله سـازنده توصـیه شـده استفاده از قطعاتی غیـر از آنچـه بـ.٧

.است ، ممکن است باعث حادثه گردد
.استفاده نکنیددر فضای باز از دستگاه .٨
یـا تمـاس آن بـا سـطوح داغ ،میـزلبـه از آویزان شدن سـیم بـرق از .٩

.لوگیری نماییدج
.نگذاریدو بخاری اجاق گازیاروی دستگاه را نزدیک.١٠
ھمواره ابتدا سیم را به دسـتگاه وصـل کـرده سـپس بـه پریـز بـرق .١١

ی بــرای قطــع اتصــال از پریــز ، ابتــدا کلیــه دکمــه ھــا . متصــل کنیــد
را از پریز دوشاخه را روی وضعیت خاموش قرارداده سپس دستگاه 

.بیرون بکشید
قـرار دادن قطعـات بـزرگ غـذا یـا مـواد فلـزی درون دسـتگاه ممکـن .١٢

.ی یا برق گرفتگی گردداست باعث آتش سوز
ــرده روی آن .١٣ ــودن دســتگاه ، افتــادن پ ــا تمــاس ، ھنگــام روشــن ب ی

.با مواد قابل اشتعال ممکن است باعث آتش سوزی شوددستگاه 
.با اسکاچ یا سیم ظرفشویی دستگاه را تمیز نکنید .١۴
ــد .١۵ ــی کنی ــتفاده م ــتگاه اس ــه از دس ــواد، ھنگامیک ــط از م ــه فق ی ک

.بگذاریددستگاه ه درشدتوصیه بوسیله سازنده 
.کاغذ، مقوا، پالستیک و امثال آنھا را درون دستگاه قرار ندھید.١۶
دقیقــه ٢آنــرا بــیش از، بــرای جلــوگیری از داغ شــدن زیــاد دســتگاه .١٧

دسـتگاه دقیقـه اجـازه دھیـد ٢پـس از . پشت سرھم روشن نکنید
. خنک شود و مجدداً آنرا روشن کنید
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:قبل از اولین استفاده 

 قسـمتھای مخلـوط کـن را قبـل از اولـین اسـتفاده کـامالً تمیـز کلیه
.نمایید

 سیم برق مخلوط کن را به اندازه الزم از دستگاه بیرون بکشید و به
.پریز وصل کنید

:سرھم کردن دستگاه 

.قراردھید) ۶(را در لبه داخلی تیغه ) ۵(واشر آب بندی .١
.یدقراردھ) ٧(تیغه و واشر آب بندی را در پایه جام .٢
را در تــه جــام گذاشــته ســپس پایــه جــام ) ۴(ابتــدا واشــر محــافظ .٣

.سرھم بندی شده را در ته جام فروبرده محکم نمایید
را روی پایه سوار و آنرا میزان کنید و درجھت حرکت عقربـه ) ٣(جام .۴

.ھای ساعت بچرخانید تا جا بیفتد
.سوار کنید) ٢(را روی سرپوش ) ١(پیمانه سرپوش .۵
.جام استوار کرده به پایین فشار دھیدسرپوش را روی.۶

:جا گذاری جام  

.مطمئن شوید که مخلوط کن خاموش باشد.١
بـه پـایین فشــار ، جـام سـرھم بنـدی شـده را روی موتــور قـرارداده .٢

.جا بیفتدو دھید تا کامال درگیر شده 

:نحوه استفاده  

مخلوط کن. الف

.مورد نظر را در جام بریزیدغذائی مواد .١
پیمانـه سـرپوش را در . محکـم کنیـدو سرپوش را روی جام قرارداده .٢

درجھــت حرکــت عقربــه ھــای ســاعت ، ســوراخ ســرپوش قــرارداده 
ھرگز ھنگام کار مخلوط کن ، سرپوش را بـاز . بچرخانید تا قفل گردد

.نکنید
.را روشن نماییددستگاه .٣
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سرعت/زماناستفاده/تنظیم

خاموش/روشنرا به پریز وصل کنید، دکمه شاخهدو
قرمز می شود، دکمه را فشار دھید تا سبز رنگ (         ) 

. گردد، مخلوط کن آماده کار می شود

15SECS بـا سـرعت متوسـط و ثانیه ۵با سرعت کم، ثانیه ۵با این برنامه دستگاه
ــه ۵ ــردثانی ــد   ک ــار خواھ ــاد ک ــرعت زی ــا س ــرای . ب ــه ب ــن برنام ای

مخلوطھایی که میوه و ماست یا میوه و شیر پایه آنھاست مناسـب 
.است

30SECS با سرعت متوسـط ثانیه ١٠با سرعت کم، ثانیه ا ۵با این برنامه دستگاه
ــه ۵و  ــاد ثانی ــا ســرعت زی ــردب ــد   ک ــار خواھ ــرای . ک ــه ب ــن برنام ای

مخلوطھایی که از  میوه ھای نرم و رسـیده  و یـا سـبزیجات  پختـه 
ســبزیجاتی مثــل ھــویج و ســیب . مناســب اســت، شــده باشــند 

برای نرم شـدن مخلـوط . زمینی را بعد از پختن در مخلوط کن بریزید
.اضافه کنیددیگرمایعآب ویا یک میوه یا سبزیجات، به آن 

1MINمخلوط کردن مایعات و غذاھای سفت(برای ترکیبات سخت تر(

Pulse فقط ھنگامی که این دکمـه فشـار داده شـود کـار ، در این حالت مخلوط کن
ایـن حالـت برای خرد کردن یخ یا برای حرکت کوتاه و قوی . می کند

.است مفید

Fuzzy طبق این برنامه، مخلوط کن یک ثانیه با سرعت زیاد کار می کند، یـک ثانیـه
٣ثانیـه بـا سـرعت زیـاد، یـک ثانیـه خـاموش،٢خاموش می شـود، 

بـرای مـدت کوتـاھی توقـف کـرده بعـدثانیه با سرعت زیاد کار کرده 
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ثانیـه ۵ثانیه با سرعت متوسـط، ۵ثانیه با سرعت کم، ١٠سپس 
.ثانیه با سرعت کم کار خواھد کرد۵با سرعت زیاد و 

ھنگامی که  از دستگاه استفاده نمی کنید ھمیشـه آنـرا در حالـت 
بـه ، در صورتی که ھر یک از دکمه ھـا. قرار دھید) off( خاموش

حالت فشرده باقی بمانـد، موتـور بـه حرکـت خـود ادامـه مـی دھـد 
.حتی اگر جام روی دستگاه نباشد

جـام مـی تـوان . دیچرخانبید آنرا نباه ای، برای برداشتن جام شیش
.به آسانی از روی دستگاه برداشترا

آسیاب. ب

مواد خشک مثل دانه ھای قھوه، مغز بادام، آجیل و مانند آنھـا را در .١
.محفظه آسیاب قرار دھید

.محکم کنیدودرب آسیاب را روی آن گذاشته.٢
.دکمه روشن کردن دستگاه را فشار دھید.٣

فیلتر میوه . پ

تخم میوه ھا از آب میوه جدا مناسب ، دانه وبا این فیلتر راحت و
.میشوند

دوقـرار دھیـد و " 0" را در وضـعیت کلیـدبعد از اسـتفاده ھمیشـه 
.را از پریز بیرون بکشیدشاخه 

مــی تــوان . دیــچرخانب، نیایــد آنــرا محفظــه آســیاب بــرای برداشــتن 
.به آسانی از روی دستگاه برداشتمحفظه را
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:نکات مفید 

 برای دستیابی به بھترین نتیجه، به جای ریخـتن یکبـاره ھمـه مـواد
.در جام آنرا کم کم بریزید

 ٣و٢(برای آسیاب کردن مواد سخت، ابتدا آنرا به تکه ھـای کوچـک
.خردکنید) سانتیمتر

 بـه مخلـوط موقع مخلوط کردن مواد سـخت،ابتدا مقـدار کمـی مـایع
به تدریج مـایع بیشـتری از راه سـوراخ سـرپوش اضـافه . اضافه کنید

.نمایید
 را روی دستگاه قراردستگاه، ھمیشه دست خودگردن ھنگام کار

.دھید
 شـودبرای مخلوط کردن مواد سخت و ترکیبـات غلـیظ، توصـیه مـی

تــا از ، اســتفاده کنیــد " Impulse" کــه دســتگاه را در حالــت ضــربه 
.ی تیغه ھا جلوگیری شودچسبندگ

:مشخصات دستگاه 

AC220V-240V 50 HZ: ولتاژ  .١
500W: قدرت .٢
دقیقه٢حداکثر : کارکرد کوتاه مدت .٣

:بدنه موتور 

آنرا فقط با پارچه نمدار تمیز . ھرگز بدنه موتور را در آب فرو نکنید
.کنید

:شستن جام شیشه ای و قطعات آن /تمیز کردن ساده

آنـرا روی بدنـه . ای را خـالی کـرده آنـرا بـا آب پـر کنیـدجام شیشـه 
جـام را خـالی کـرده بـا . را فشار دھید" Pulse"موتور قرارداده دکمه 

.آب بشویید
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.راھنما را نگھداری کنیددفترجه این 

!این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است 

:مفھوم سطل آشغال ضربدر خورده 

زبالـــه ھـــای شـــھری دور وســـایل برقـــی را ھمـــراه  
.آنھا را در ظرف آشغالھای مخصوص قراردھید. نیندازید

برای اطالع از سیستم جمع آوری زباله ھای برقـی ، بـا شـھرداری 
اگر وسایل برقـی را روی زمـین بیندازیـد یـا . محل خود تماس بگیرید

آنھا را با زباله ھای دیگر قاطی کنید، ممکن است مـواد خطرنـاک از 
ده وارد مجـاری آب یـا زنجیـره غـذایی گـردد کـه بـرای آن ترشـح شـ

. سالمتی انسان مضر خواھد بود

کـه نـاتوانی جسـمی یـا محصول نباید مـورد اسـتفاده افـرادی این
و یا کسـانی کـه از تجربـه و دانـش ) منجمله کودکان (ذھنی دارند 

از بـازی کودکـان بـا ایـن . الزم در باره آن برخوردار نیستند قرار گیـرد 
. وسیله جلوگیری نمایید
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در صورت رعایت کردن نکات ایمنی 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 –٢
.بود 

سالمت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به اطمینان از –٣
.عھده خریدار است 

ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده –۴
و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد 

ی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن داتبنا به دالیل وار–۵
.است زمان تعمیر طوالنی شود

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


