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ایمنینکات 
توصیه می شود ھنگام استفاده از دستگاه، زیر آن کاشـی، سـرامیک یـا یـک 

بگذاریـد یـا آن را روی یـک اسـت،تخته ضخیم که در برابر حـرارت مقـاوم 

.سطح مقاوم در برابر گرما قرار دھید

۴٠ز پـس ا.از دسـتگاه اسـتفاده نکنیـدبطـور مـداومسـاعت۴٠بیش از .١

را خـاموش کنیـد، دوشـاخه را ازبـرق دسـتگاه ساعت اسـتفاده مـداوم، 

.بکشید و بگذارید خنک شود

.استفاده نامناسب از دستگاه باعث خراب شدن آن می گردد.٢

.دوشاخه را از برق بکشیدھنگام عدم استفاده از دستگاه، .٣

جلوگیری کنید و اگر بدنه دستگاه خیس است به دستگاه از تماس آب با.۴

.آن دست نزنید

دسـتگاه بـه ھـر دلیـل، سیم برق، دوشاخه و خود در صورت صدمه دیدن .۵

و تعمیـر بـه تعمیرگـاه مجـاز دستگاه را برای بررسـی. آنرا به کار نیندازید

.ببرید

بوده یا با اشیای تیـز و سـطوح داغ تمـاس ھرگز نگذارید سیم برق آویزان .۶

.داشته باشد

دیــک شــوند یــا آنــرا مــورد اســتفاده کودکــان بــه دســتگاه نزاجــازه ندھیــد.٧

.قراردھند

.دوشاخه را از برق بکشیددستگاه، تمیزکردنھنگام .٨

!برای جداکردن سیم برق از پریز، دوشاخه را بگیرید نه خود سیم را.٩

.دستگاه را نپوشانید،ھنگام کار.١٠

.را به حال خود رھا نکنیداست، آندر حال کاردستگاه زمانی که .١١

.سطح صاف قراردھیددستگاه را روی یک.١٢
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:قبل از استفاده از دستگاه برای بار اول 
.دستگاه را از بسته بندی خارج نمایید•

مراقب باشید برق مورد اسـتفاده بـا مشخصـات درج شـده روی دسـتگاه •

.مطابقت داشته باشد

. پوش و قطعات دستگاه را با آب گرم و کمی مایع ظرفشویی بشـوییددر•

نشـویید و آب آنرا با . (خشک نماییدسپس چه خیس تمیز و بدنه را با پار

).در آب فرو نکنید

کارکرد دستگاه
کارکرد دستگاه عبارت است از خشک کردن مواد غذایی به نحوی که خـواص 

.حفظ شودھاآن

بـاال و پـایین طبقـهکنترل داخـل دسـتگاه بـین ھوای گرم با درجه حرارت قابل 

یـل اسـت کـه مـواد بـه طـور یکنواخـت خشـک به ھمین دل. آزادانه می چرخد

بنا براین، شـما مـی توانیـد در طـول . شده و ویتامین ھای آن از بین نمی رود

اسـتفاده سال از میوه ھا، سبزیجات و قارچ خشک شده بدون مواد افزودنـی

. لذت ببریدوکرده

تھیـه می توانیـد از ایـن دسـتگاه بـرای خشـک کـردن گـل، گیاھـان دارویـی و 

.استفاده نماییدسرالک 

:استفاده از دستگاه
مـواد . بگذاریـددسـتگاه در یکـی از بخشـھای ،مواد از قبل آماده شده را.١

.بایستی طوری چیده شود که ھوای گرم به راحتی بین آنھا حرکت کند

.در ظرفھا نگذارید و آنھا را روی ھم نچینیـدمواد ،بنابراین، بیش از اندازه

.روع نماییدھمیشه از ظرف پایینی ش

.ظرف ھا را درون دستگاه قراردھید.٢

.در طول خشک کردن، این درپوش را برندارید. درپوش باالیی را بگذارید.٣
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شـروع شاخه را به برق بزنید و دکمه روشن و خاموش را در وضـعیت دو.۴

”ON“درجـه حـرارت را تنظـیم . چراغ نشـانگر قرمـز مـی شـود. قراردھید

.کنید

:جه حرارت راھنمای تنظیم در
درجه٣۵–۴٠گیاھان بوته ای

درجه۴٠سبز نخود و لوبیا

درجه۴٠–۴۵نان              

درجه۵٠–۵۵سبزیجات    

درجه۵۵–۶٠میوه ھا       

درجه۶۵–٧٠گوشت و ماھی 

دکمه روشن و خـاموش را در . پس از اتمام کار، دستگاه را خاموش کنید.۵

بسـته مواد خشـک شـده را در ظـرف . یدقراردھ“OFF”خاموش وضعیت 

.در فریزر قراردھید، سپسبندی مناسب گذاشته

.دوشاخه را از برق بکشید.۶

ظـرف آنـرا در ۵توصیه می شود که ھنگام استفاده از خشک کن، ھـر : نکته 

.مھم نیست که چند تای آن خالی باشد. دستگاه قراردھید

:مثال 

درپوش بـاال . ظرف بعدی خالیست۴قراردارد و در ظرف باالییفقط مواد .١

.را حتماً بگذارید

درپوش بـاال را . ظرف بعدی خالیست٣ظرف باالیی قراردارد و ٢مواد در .٢

.حتماً بگذارید



وه و سبزی خرد کن می FDD-24B-995

4

توصیه ھای بیشتر
.مواد را شسته و پس از خشک کردن در دستگاه بگذارید

رد، در آن بـرای خشـک آب وجـود داھـای دسـتگاهظـرفیکی ازاگر در : توجه 

.نگذاریدمواد کردن 

را میوه و سـبزیجات. وه ھا و سبزیجات را بگیریدمواد اضافی و شاخ و برگ می

زمان . که براحتی در ظروف جا بگیرندبطوریبه قطعات مناسب تقسیم کنید

اگـر مـواد درون ظرفھـا . خشک کردن به ضخامت تکه ھای مواد بسـتگی دارد

بعضی میوه ھـا را . د جای ظرفھا را تغییر دھیدیتوانخوب خشک نشدند، می

می توان با پوست یا پوشش طبیعی آنھا خشک کرد که در نتیجه به زمان

ایـن نـوع مـواد را مـی تـوان . بیشتری برای خشک شدن نیاز خواھـد داشـت

دقیقـه جوشـاند سـپس درآب سـرد گذاشـته تـا خنـک ٢قبل از خشک کردن 

دسـتمال، آنـرا در دسـتگاه گذاشـت تـا زمـان شود و پس از خشـک کـردن بـا 

.خیلی زیادی برای خشک شدن صرف نشود

زمـان الزم بـرای خشـک کـردن . زمان پیشنھادی ایـن راھنمـا تقریبـی اسـت

ضخامت قطعات خـرد مواد، به درجه حرارت و رطوبت اتاق، رطوبت خود مواد و

.بستگی دارد........ شده و 

خشک کردن میوه
.ییدمیوه ھا را بشو•

.برگ و شاخه ھای آنرا جدا سازید•

.مناسب خرد کنیداندازهبه •

آنھـا را در آب لیمـو یـا ،میـوه ھـابرای جلوگیری از پژمرده شدنبھتر است •

.آب آناناس بخوابانید

برای خوشبو شدن میوه ھا می توانید دارچین یا پودر نارگیل به آنھا اضافه •

.نمایید
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سبزیجاتخشک کردن 
.ا بشوییدسبزی ھا ر•

.برگ و شاخه ھای اضافی آنرا جدا سازید•

.مناسب خرد کنیداندازهبه •

سـپس درآب سـرد ،دیجوشـانبدقیقـه ۵تـا ١بھتر است سبزی را حـدود •

گذاشته تا خنک شود و پس از خشک کردن با دستمال، آنرا در دستگاه 

.بگذارید

گیاھان داروییخشک کردن 
.دنیم گل ھای دارویی را خشک کتوصیه می شود برگھای تازه و پرچ•

گیاھان دارویی را پس از خشـک کـردن در کیسـه  ھـای کاغـذی یـا ظـرف •

ھــای شیشــه ای دربســته گذاشــته و درجــای تاریــک و خنــک نگھــداری 

.نمایید

میوه ھای خشکنگھداری
.ظروف نگھداری میوه ھای خشک باید  تمیز و خشک باشد•

ی ماندگاری بھتر، میوه ھای خشک را در ظرف ھـای شیشـه ای بـا در برا•

) درجــه۵–٢٠درجــه حــرارت (فلــزی گذاشــته و درجــای تاریــک و خنــک 

.نگھداری نمایید

بھتر است یکھفتـه پـس از گذاشـتن میـوه ھـای خشـک در ظـرف، آنھـا را •

درصــورت داشــتن رطوبــت بایــد . کنتـرل کنیــد کــه رطوبــت نداشــته باشـد

.ا را با خشک کن خشک کنیددوباره آنھ

!!محصوالت داغ و یا حتی گرم را بسته بندی  نکنید : توجه 

آماده سازی اولیه میوه ھا
آماده سازی اولیه میوه ھا باعث می شود که طعم، رنگ و عطر طبیعـی آنھـا 

.نکندتغییر 
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خشـک بھتـر در جدول زیر چند توصیه مفید برای آماده سازی میـوه ھـا بـرای 

:در اختیار شما گذاشته شده استدن کر

ــا میــوه ای کــه مــی خواھیــد خشــک  یــک چھــارم لیــوان آب میــوه مناســب ب

. لیـوان آب مخلـوط کنیـد٢را بـا ) مثالً آب سیب برای خشک کردن سیب(کنید

.سپس میوه ھا را برای دوساعت در مایع فوق بریزید

جدول آماده سازی میوه ھا برای خشک کردن

زمان ز شرایط پس ا

خشک شدن

آماده سازی  نام 

١٣- ٢٨ نرم قاچ کرده بدون ھسته زردآلو

٨- ١٨ ترد رشته ھای دراز پوست پرتغال

٣۶ -۶ سفت پوست کنده حلقه حلقه آناناس تازه

٣۶ -۶ نرم بدون آب و خشک کنسرو 

آناناس 

٨- ٣٨ ترد پوست کنده و تکه شده موز

٨- ٣٨ نرم - انگور

٢۶ -٨ سفت ھنگام نیمه خشک 

ھسته اش خارج شود

گیالس

٨- ٣٠ نرم پوست کنده و قاچ شده گالبی

٢۶ -۶ سفت نصف شده انجیر

٣۴ -١٠ نرم ھنگام نیمه (نصف شده 

خشک ھسته اش خارج 

)شود

ھلو

٢۶ -۶ سفت بدون ھسته و نصف شده خرما

٠۵.٠۶.٠٧ نرم پاک و قاچ شده  سیب 
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سازی جدول باال پیشـنھادی اسـت و شـما مـی توانیـد بـا و روش آمادهزمان

.توجه به تجربه خود آنھا را تغییر دھید

آماده سازی اولیه سبزی ھا
توصیه می شود نخـودفرنگی، کلـم، بروکلـی، مارچوبـه و سـیب زمینـی را .١

.نکنـداین باعث می شـود کـه رنـگ طبیعـی آنھـا تغییـر . ابتدا بجوشانید

دقیقه در آب بجوشـانید سـپس آب ٣-۵به مدت برای جوشاندن، آنھا را 

.آنرا بریزید

دقیقـه در آب لیمـو ٢اگر مایلید طعم لیمو به سبزیھا بدھیـد، آنھـا را بـرای .٢

.خوابانیدب

موارد فوق فقط یک توصیه است و ضروری نیست که حتماً آنرا رعایـت : توجه 

.کنید
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ردنجدول آماده سازی سبزی ھا برای خشک ک

زمان شرایط پس از 
خشک شدن

آماده سازی  نام 

١٣ -۵ ترد نوار نازک کنگر

١٨ -۶ ترد  قاچ شدهپوست کنده و  بادنجان

٢٠ -۶ ترد دقیقه ٣-۵پوست کنده و 

بخارپز

بروکلی

١۴ -۶ سفت معمولی یا خردشده قارچ

٢۶ -٨ ترد جوشانده شدهپوست کنده و  نخودفرنگی

١۴ -۶ تسف خرد شده کلم

٨- ٣٠ ترد خرد شده کلم بروکسل

١۶ -۶ سفت جوشانده شده گل کلم

٨- ٣٠ نرم دقیقه ٨-١٠قاچ شده و 

جوشیده شود

سیب زمینی

١۴ -٨ نرم خرد شده پیاز

١۴ -٨ ترد پخته و خرد شده ھویج

١٨ -۶ سفت پوست کنده و خردشده خیار

١۴ -۴ ترد خردشده فلفل شیرین

١۴ -٨ سفت - فلفل تند

٢- ١٠ ترد خردشده جعفری

٢۴ -٨ سفت پوست کنده و خردشده گوجه فرنگی

٨- ٣٨ بدون رطوبت پوست کنده و خردشده ریواس

٢۶ -٨ ترد پخته و خرد شده چغندر

١۴ -۶ ترد خرد شده کرفس

١٠ -۶ ترد خرد شده پیازچه

١۴ -۶ ترد خردشده مارچوبه

١۶ -۶ ترد دشدهپوست کنده و خر سیر

١۶ -۶ ترد پخته و خرد شده اسفناج
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آماده سازی اولیه گوشت، مرغ و ماھی
بـرای خـوب . بـرای سـالمتی شـما ضروریسـتمـواد فـوقآماده سازی اولیـه 

توصیه می شود برای . خشک شدن، از گوشت بدون رگ و پی استفاده کنید

اگـر . خوابانیدرا در آب لیمو بیگوشتمواد دا تردشدن و حفظ طعم طبیعی، ابت

.به آن نمک ھم بزنید آبش گرفته شده و بھتر خشک می شود

:درآب لیمو خواباندن روش
س سویالیوان سنصف 

یک سر سیر خرد شده

دو قاشق غذاخوری شکر

دو قاشق غذاخوری سس گوجه

نصف قاشق ساالدخوری پیاز رنده شده

نصف قاشق ساالدخوری فلفل

.وط کنیدمواد فوق را با ھم کامالً مخل

مرغ 
آنـرا آب پـز ابتدابھتر است. مرغ باید آنرا آماده سازی کردقبل از خشک کردن 

در آنـرا سـاعت یـا تـا زمـانی کـه کـل آب آن خشـک شـود٢-٨. یا سرخ کنیـد

.خشک کنیددستگاه 

اھیم
-٨. کنیـدکبـابیا )٢٠٠دقیقه در درجه حرارت ٢٠(را آب پز ماھی بھتر است 

.بگذاریددر دستگاه آنرا آب آن خشک شودتمامی که ساعت یا تا زمان٢

گوشت و گوشت حیوانات شکاری
سـاعت یـا تـا زمـانی ٢-٨. آنھا را در معجون فوق خوابانده و سپس خرد کنیـد

.بگذاریدآنرا در دستگاه آب آن خشک شودتمامکه 
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دستگاهو نگھداری تمیز کردن 
بکشـید و بگذاریـد دسـتگاه خنـک قبل از تمیـز کـردن دوشـاخه را از بـرق •

.شود

.بدنه دستگاه را با اسفنج خیس تمیز کرده و خشک کنید•

ــردن دســتگاه ییاز ســیم ظرفشــو• ــرای تمیزک و اســفنج ھــای ســخت ب
.استفاده نکنید

دستگاهمشخصات فنی 
ھرتز٥٠ولت و ٢٢٠–٢٣٠:ولتاژ 

وات٢٤٥: قدرت 
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نکـات ایمنـی و مراقبتـی طبـق دسـتور در صورت رعایـت کـردن

.العمل ، این دستگاه دارای ضمانت است 

شرایط ضمانت نامه
.داشتن کارت ضمانت نامه –١

اعتبـار ضـمانت نامــه تـا تـاریخ قیــد شـده در کـارت ضــمانت –٢

.خواھد بود 

اطمینان از سالمت و صحت کارکرد دستگاه در زمـان خریـد –٣

.به عھده خریدار است 

ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمیـر و سـرویس دسـتگاه –٤

بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد 

ی ، نبود قطعه مـورد نیـاز و شـرایط دیگـر داتبنا به دالیل وار–٥

.ممکن است زمان تعمیر طوالنی شود 

سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضـمانت نامـه قیـد 
.شده است 


