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  مهم 
 هنگام استفاده از وسايل الكتريكي رعايت نكات ايمني زير الزم است:  
 پيش از استفاده از دستگاه، اين دفترچه راهنما را به طور كامل مطالعه كنيد.  
 استفاده مطابقت دهيد ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل.  
 براي جلو گيري از شوك الكتريكي از فرو بردن سيم ،دو شاخه و دستگاه در آب و ساير مايعات جدا خودداري كنيد.  
 هنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند نياز به مراقبت و توجه زياد است.  
 ستگاه را از برق خارج كنيدزماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد و يا پيش از تميز كردن حتما د.  
  هنگامي كه سيم صدمه ديد بايد . 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.  
 اين دستگاه براي اموري كه براي آن طراحي نشده است استفاده نكنيد از.  
 از لوازم جانبي توصيه نشده استفاده نكنيد زيرا موجب صدمه به شما و دستگاه مي شود.  
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 اين دستگاه براي افرادي كه توانايي جسمي و ذهني و تجربه كم دارند طراحي نشده است.  
 گاه بازي نكننداطمينان حاصل كنيد كه كودكان با دست.  
 هرگز سيم را زير دستگاه قرار ندهيد.  
 اين دستگاه براي مصارف خارج از منزل تعبيه نشده است.  
 اين دفترچه را نگهداري كنيد. 
  از حد روشن بماند بيشنبايد دستگاه دقت كنيد.  
 اين دستگاه فقط براي مصارف خانگي ساخته شده است.  

 قبل از اولين استفاده
را دور  ي غير ضروريبسته بندي ها.هستند برندهتيغه ها بسيار  و توجه داشته باشيد كه تمام بسته بندي ها را با دقت باز كنيد

  .جابجايي هستند حين توليد و ها فقط براي محافظت از تيغهتيغه ها  بسته بندي .بريزيد
  .م تميز بودن بشوييدغرا علي رلوازم جانبي قطعات 

  سرعت دستگاه نتعيي 
سرعت يتظرفحداكثر  كاربرد لوازم جانبي

  گرم گوشت500
  

 گرم سبزيجات500

2،1-2،2 اول(خورد كردن گوشت و سبزيجات با هم:قيمه كردن
 )گوشت را بريزيد

نكدرختيغه 

  گرم آرد500
 ميلي ليتر آب280

2 خمير درست كردن كن خمير

 1-2 كالباس،رنده كردن غذا و سبزيجات از قبيل ورقه و
 ...و پنير ،هويج 

ورقهاههحفص -
  كن و رنده درشت

ورقه  اه هحفص -
  كن و رنده ريز

 

 1 آب گيري مركبات آب پرتقال گير

  غذا ساز  كار روش
  .وصل كنيد محور جدا شونده را به بدنه اصلي .1
  .چرخانيد تا دستگاه قفل شودرا در جهت گردش عقربه هاي ساعت بته سد را در جاي خود قرار دهيد و كاسهسپس  .2
  .لوازم جانبي را روي محور سوار كنيد .3
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  را بايد روي دستگاه نصب كنيد سپس مواد غذايي را داخل كاسه بريزيد لوازم جانبيتوجه داشته باشيد اول كاسه و. 
  .قرار دهيد كاسهسپس در را روي  اطمينان حاصل كنيد كه محور در وسط در قرار دارد و .4
 استفاده كنيد)0/1(خاموش/روشن كليداز استفاده نكنيد ؛هميشه  دستگاهكردن  خاموش/روشن از در براي.  
  .روشن كنيد و سرعت مناسب را انتخاب كنيددستگاه را  .5
  جاي خود به درستي قرار نگرفته باشد ،دستگاه عمل نمي كند در كاسهاگر در و.  
 كليد از مدت و لحظه اي براي عملكرد كوتاه)P( استفاده كنيد لحظه اي.  
  .انجام دهيد كاسهبرداشتن در ،لوازم جانبي و  عكس دستورالعمل باال را براي .6
 از برداشتن در دستگاه را خاموش كنيد هميشه قبل.  

  نك خرد تيغه
 براي  خرد شدن به زمان استفاده از تيغه وابسته است اندازه .است نك خرد يكي از پر كاربرد ترين لوازم جانبي تيغه

  .استفاده كنيد) P( لحظه ايدرشت تر از عملكرد  قطعات بدست آوردن
  خرده نان براي بيسكوييت و نان  همچنين درست كردن سبزيجات ،مغز،پوره و براي درست كردن نك خرد تيغهاز

  .استفاده مي شود

  

  نكات
  خرد كنيد)مكعبي(سانتي متر  2تقريبي  به اندازه دستگاهرا قبل از ريختن داخل .... گوشت ،نان ،سبزيجات و.  
 غذا ،  وديمجراي ورروشن است از راه  دستگاهبايد به قطعات كوچك تقسيم شوند و در زماني كه  مواد غذايي

  .اضافه شوند
 ، خرد كنيد و)مكعبي(سانتي متر2را بالفاصله به اندازه تقريبي  آنبعد از خارج كردن از يخچال  براي خرد كردن كره 

  .بريزيد دستگاهدر 
  از حد روشن بماند بيشنبايد دستگاه دقت كنيد.  

  خمير زن
 استفاده كنيدخمير زن تهيه خمير از   براي. 
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  زن يرخم نكات
 اضافه كنيد  به تدريج مايعات را است گردشدر حال  زن خميرقرار دهيد و هنگامي كه  كاسه ا داخلخشك ر مواد

  .بدست مي آيدثانيه  90تا  30مدت خمير در .و قابل ارتجاع بدست آيد اين عمل را ادامه دهيد تا يك خمير صاف.
  باعث صدمه ممكن است  زيرانمي شود غذا ساز توصيه  كاسهداخل  خميردادن  ورز.خمير را فقط با دست ورز دهيد

  .شود به دستگاه

  ورقه كن نازك و كلفت اه صفحه
   پنير  براي ورقه كردن كه ورقه كن آن به سمت باال باشد،تيغه قرار دهيد كه روي محور  صفحه را به صورتي

  .استفاده كنيد ...و پياز ،ندرغ،كلم ،خيار،كدو سبز،چسيب زميني  ،هويج ،

  رنده ريز و درشت اهصفحه 
 پنير ،هويج ،  براي رنده كردنكه رنده آن به سمت باال باشد، تيغه قرار دهيد كه روي محور  به صورتي  صفحه را

  .استفاده كنيد... سيب زميني ،كلم ،خيار،كدو سبز،چغندر، پياز و

  خالل كن  صفحه
 براي خالل كردن سيب زميني،درست كردن انواع ساالد،و خالل كردن هويج،كدو سبز،خيار 

   نكات
 ذايي تازه استفاده كنيداز مواد غ.  
 اين عمل باعث جلو گيري از لغزش غذا .عرض مجراي ورودي را به طور مناسب پر كنيد. غذاها را خيلي ريز نكنيد

  .كنيد مجراي ورودي غذا ها را يك به يك از داخل.مي شود كاربه اطراف هنگام 
 جراي ورودي كنيدهنگام استفاده از صفحه خالل كن مواد غذايي را به طور افقي وارد م.  
  غذا هايي كه بطور عمودي گذاشته مي شوند كوتاهتر از غذاهايي هستند كه بطور افقي ،هنگام ورقه يا رنده كردن

  .گذاشته شده اند
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  كار روش 
  .سوار كنيدروي بدنه بر را  كاسهمحور و  .1
  .يردبه طوري كه در وسط كاسه قرار گ ،از سمت مناسب روي محور قرار دهيد صفحه را .2
  .در را در جاي خود قرار دهيد .3
فشار دهنده دو قسمت دارد . متناسب با طولي يا عرضي بودن غذا از مجراي ورودي كوچك يا بزرگ استفاده كنيد .4

يك قسمت از فشار دهنده كه انتهاي آن سوراخ است براي كوچك كردن مجراي ورودي استفاده مي شود و قسمت 
 يدورو يارجم لك زا ديهاوخ يم رگا اما .دنك يم لمع كچوك يارجم هدنهد راشف ناونع هبدوم در اين حالت 

 نآ زا سپس دينك لفق ار نآ ،قسمت ود نآ شخرچ اب و ديهد رارق مه لخاد ار دهنده راشف تمسق ود دينك هدافتسا
  .دينك هدافتسا گرزب هدنهد راشف ناونع هب

  .غذا قرار دهيد مجراي وروديغذا را داخل  .5
  .دهيدفشار  دستگاه را روشن كنيد و با فشار دهنده بطور يكنواخت به پايين .6
  نكنيد مجراي وروديهرگز انگشتان خود را در. 
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  آب پرتقال گير
  .استفاده مي شود) ترش،و گريپ فروت پرتقال ،ليمو،ليمو(براي گرفتن آب مركبات 

 سر مخروطي   
 تفاله گير  

  ارك روش
  .را روي بدنه سوار كنيد كاسهمحور و  .1
 كاسهتفاله در وضعيت قفل در باالي دسته  زبانه صافيقرار دهيد و اطمينان حاصل كنيد كه  كاسهتفاله را در صافي  .2

  .قرار گرفته باشد
  .سر مخروطي را بر روي محور قرار دهيد و آن را با دست جابجا كنيد تا به درستي در جاي خود قرار گيرد .3
  .سر مخروطي فشار دهيد رويسپس دستگاه را روشن كنيد و ميوه را .نيم كنيد وه را به دومي .4
 عمل نمي كندآب پرتقال گير بطور صحيح قفل نشده باشد  در صورتي كه سر مخروطي. 

  

  نگهداري و شستشو
  برق خارج كنيد ازهميشه قبل از تميز كردن دستگاه را خاموش و.  
 هستندبرنده آنها بشدت  ،ها احتياط كنيد هنگام شستشو و جابجايي تيغه.  
 صدمه نمي زند و  كاسهاين كامال طبيعي است و به . شوند موجب تغيير رنگ پالستيك بعضي غذاها مي توانند

  .رنگ زدايي كنيدپارچه آغشته به روغن گياهي  با ماليدن.را بد مزه و بد بو نمي كند غذاي شما
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  بدنه اصلي 
 قسمتهاي حفاظتي و سطح دستگاه از اطمينان حاصل كنيد كه روي .س خشك كنيدبا پارچه مرطوب پاك و سپ

  .باقي مانده غذا كامال پاك شده است

  لوازم جانبي
 سپس خشك كنيد ،با دست شسته.  
 دهيدشستشو  شويي با دماي كم ظرفقسمت باالي ماشين  مي توانيد آنها را در.  

  نقشه مداري
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  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 ضمانتمعيوب تنها پس از تست و تاييد  كاالي.  

  موارد خارج از ضمانت
  نداشتن كارت ضمانت يا دفترچه .1
  مخدوش بودن شماره سريال و برچسب .2
 در هر گونه ضربه فيزيكي، شكستگي، خراشيدگي، تاب برداشتن، زنگ زدگي و سوختگي قطعات الكترونيكي كاال .3

  اثر نوسانات برق
  خرابي ناشي از رعايت نكردن به دستورات در دفترچه راهنما  .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  
  دباطل خواهد ش 5،4،3،2ضمانت كاال هاي مشمول بند.  
  مشتري ارسال براي حمل كاال تا تعميرگاه به عهده خريدار است و تحت هيچ شرايطي كاال به صورت غير حضوري

  .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. 
 بجز تعطيالت رسمي( شنبه الي چهارشنبه روز هاي 15:00 الي 9:30زمان پاسخ گويي(  
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