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S. قيف 

  کات ایمنی مھمن
فقــط بــرای مصــارف خــانگی اســت و بــرای مصــارف ایــن دســتگاه  •

 .صنعتی ساخته نشده است
 .کنيد خارجدو شاخه را از برق  ،ھنگام باز و بسته کردن دستگاه  •
بعمـل ھنگامی که کودکـان نزدیـک ھسـتند  مراقبـت و توجـه زیـاد  •

 .آورید
ه را بـا دو کنند تغذیه بدنه و صفحه ،ھنگام جا به جا کردن دستگاه •

کننده  آن را جـا بـه جـا  تغذیه با گرفتن سر و صفحه. دست بگيرید
 .نکنيد

پنجره خروجـی ھنگام استفاده از ملحقات خرد کن از تيغه برش و   •
 .استفاده نکنيد

 .دھنده غذا استفاده کنيد فشاراز .مواد را با دست فشار ندھيد •
 ...ومواد خوراکی سخت را خرد نکنيد مثل استخوان،خشکبار  •
 ...مواد خوراکی با بافت سخت را خرد نکنيد مثل زنجبيل و •
 ۵از بعد . دقيقه استفاده کرد ۵نباید از چرخ گوشت بيش از  :توجه •

ــور آن ســرد شــود بعــد ــا موت ــاره دقيقــه اســتفاده صــبر کنيــد ت  دوب
 .استفاده کنيد

به منظور جلو گيری از قفل کردن دستگاه آن را تحت فشار اضافی  •
 .قرار ندھيد

 .اگر فيوز قطع شد اقدام به روشن کردن دستگاه نکنيد •
 .نکنيد اتھرگز اقدام به تعمير دستگاه یا تعویض قطع •

  قبل از اولين استفاده
 .برق دستگاه را با برق محل استفاده مطابقت دھيد •
رم بـا مـایع ظـرف شـویی گـرا در داخـل آب ) بجز بدنه(تمام قطعات •

 .يدیبشو
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کليد روشـن برق مطمئن شوید که  قبل از متصل کردن دستگاه به •
 .است" خاموش  "روی حالت  خاموش / 
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  دستور العمل استفاده

  چرخ گوشتسوار کردن 
 مارپيچ را در سر قرار داده  قطعه .١
تيغه برش را روی مارپيچ قرار داده به صـورتی  •

اگر به درستی .که تيغه به سمت بيرون باشد
به خوبی خرد نمی دستگاه قرار نگرفته باشد 

مـورد نيـاز را جلـوی تيغـه پنجره خروجـی .کند
 .برش قرار دھيد

را نگھداشته و بـا پنجره خروجی دست یک با  •
 در محل خـودش دست دیگر مھره قفل کننده 

بيش از حد  دقت کنيد .و سفت کنيد قرار داده
 .مھره را سفت نکنيد

را نگھداشـــته  و  ســـر را  دکمـــه آزاد کننـــده  
ام جـا زدن ھنگـ داخل سـر خروجـی قـرار داده

ســر توجــه کنيــد کــه نشــان روی ســر و ســر 
 . خروجی با ھم ھماھنگ باشند

٢.

ســاعت گــرد  در جھــت مخــالف عقربــهســر را  •
  .چرخانده تا سفت شود

کننده را روی سـر دسـتگاه قـرار  تغذیه صفحه .٣
 .داده

۴ .دستگاه را در جای مستحکم قرار دھيد .

  چرخ گوشتاستفاده از 
ون رگ و بـدون اسـتخوان،بد(غذا را خرد کـرده •

ــی  ــدون چرب ميلــی  ۶٠×٢٠×٢٠در حــدود ) ب
 .متر تا به راحتی وارد تغذیه کننده شود

ـــرق زده و  • ـــه ب ـــد دســـتگاه را ب / روشـــن کلي
 .قرار داده "روشن  "را در حالت  خاموش 
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دھنـده غـذا آن را  فشـارغذا را در تغذیه کننده دستگاه ریخته و بـا  •
 .فشار دھيد

  سوسيس سازسوار کردن 
 چ را در سر قرار داده مارپي قطعه .١
را روی مــارپيچ قــرار داده بــه  جــدا کننــده •

بـه سـمت بيـرون  جدا کنندهصورتی که 
اگر به درستی قرار نگرفتـه باشـد .باشد

 .به خوبی خرد نمی کنددستگاه 
ـــا  • ـــک ب ـــازدســـت  ی را  سوســـيس س

با دسـت دیگـر مھـره قفـل نگھداشته و 
ـــده  ـــرار داده در محـــل خـــودش کنن و  ق

ــد ــددقــت ک .ســفت کني ــيش از حــد  ني ب
 .مھره را سفت نکنيد

را نگھداشته  و  سر را  دکمه آزاد کننده  .٢
ھنگـام جـا  داخل سر خروجی قـرار داده

زدن سر توجه کنيد که نشـان روی سـر 
 . و سر خروجی با ھم ھماھنگ باشند

سـاعت  در جھـت مخـالف عقربـهسر را  •
  گرد چرخانده تا سفت شود

 کننده را روی سر دسـتگاه تغذیه صفحه .٣
 .قرار داده

 .دستگاه را در جای مستحکم قرار دھيد .۴

 سوسيس سازاستفاده از 
بـدون اسـتخوان،بدون (غذا را خـرد کـرده •

در حـــــــدود ) رگ و بـــــــدون چربـــــــی 
ميلی متر تا به راحتی وارد  ۶٠×٢٠×٢٠

 .تغذیه کننده شود
/ روشـن کليـد دستگاه را به بـرق زده و  •

 .قرار داده "روشن  "را در حالت  خاموش 
دھنـده غـذا آن را  فشـاررا در تغذیه کننده دستگاه ریخته و بـا غذا  •

 .فشار دھيد
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  حالت دھندهسوار کردن 
 مارپيچ را در سر قرار داده  قطعه .١
را روی مارپيچ قـرار داده  حالت دھنده •

به سمت  حالت دھندهبه صورتی که 
ــرون باشــد ــرار .بي ــه درســتی ق ــر ب اگ
به خـوبی خـرد دستگاه نگرفته باشد 

 .نمی کند
و بـا را نگھداشـته  فيـقدست  یک با •

در محل دست دیگر مھره قفل کننده 
 .و ســـفت کنيـــد قـــرار داده خـــودش 
بيش از حد مھره را سفت  دقت کنيد

 .نکنيد
را نگھداشـــته  و   دکمـــه آزاد کننـــده  

 سر را داخـل سـر خروجـی قـرار داده
ھنگــام جــا زدن ســر توجــه کنيــد کــه 
نشان روی سر و سر خروجی با ھـم 

 . باشندھماھنگ 

٢.

 در جھــــت مخــــالف عقربــــهســــر را  •
  ساعت گرد چرخانده تا سفت شود

ـــه صـــفحه .٣ ـــده را روی ســـر  تغذی کنن
 .دستگاه قرار داده

ــرار  . دســتگاه را در جــای مســتحکم ق
 .دھيد

۴

ھوا از پـایين و اطـراف دسـتگاه عبـور  •
محــل عبــور ھــوا را بــاز .مــی کننــد
 .گذاشته

 حالت دھندهاستفاده از 
بــــــدون (غــــــذا را خــــــرد کــــــرده •

ميلـی  ۶٠×٢٠×٢٠در حـدود ) تخوان،بدون رگ و بـدون چربـی اسـ
 .متر تا به راحتی وارد تغذیه کننده شود
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 "را در حالــت  خــاموش / روشــن کليــد دســتگاه را بــه بــرق زده و  •
 .قرار داده "روشن 

دھنـده غـذا آن را  فشـارغذا را در تغذیه کننده دستگاه ریخته و بـا  •
 .فشار دھيد

 .برق آن را خارج کنيداز خاموش کرده و در اتمام کار دستگاه را  •

 معکوس کننده
 دستگاه را خـاموش کـرده بعـد کليـد.در زمانی که دستگاه گير کرد •

 .بزنيد رامعکوس 
مارپيچ دستگاه در جھت عکس شروع به حرکت می کننـد و  قطعه •

 .سر آن خالی می شود
  .را تميز کنيد آناگر درست عمل نکرد دستگاه را خاموش کرده و  •

 کردن و نگھداری دستگاه تميز

 جدا کردن دستگاه از ھم
 .اطمينان حاصل کنيد که موتور  دستگاه  کامل موقف شده است

 .دستگاه را از برق بکشيد
 .جدا کنيدھم  از سوار کردن عکسدستگاه را به صورت 

ــرای  ــيچ گوشــتی پنجــره خروجــی برداشــتن آســان ب ــوان از پ مــی ت
 .رداستفاده ک

 .شار دھيد و سر دستگاه را خارج کنيدرا ف دکمه آزاد کننده

 تميز کردن 
خارج کـرده و آن را بـا آب گـرم و مـاده شـوینده را گوشت و مواد دیگر 

 .بشویيد 
موتور دستگاه را در آب قرار ندھيد فقط با دسـتمال نمنـاک آن را تميـز 

 .کنيد
تينر و دیگر  مواد نفتی باعث ترک خوردن و تغييـر رنـگ دسـتگاه مـی 

 .شود
   .قطعات برش را از آب و چربی پاک کنيد تمام
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  یک سال ضمانت نامه
, در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتـی طبـق دسـتور العمـل 

مـدت یـک سـال از تـاریخ خریـد، دارای ه بـ چـرخ گوشـتاین دستگاه 
  .ضمانت نامه گارانتی است 

  ضمانت یدارا یکاال طیشرا
  .کارت خواھد بود یه بر روشد ديق خیضمانت نامه تا تار نیا اعتبار •
بـه جداگانـه صـورت ارایـه  برچسـب(ضمانت نامه  برچسب داشتن •

  )می شود
ــاال • ــمع یک ــا پــس از تســت و تا وبي ــتنھ ــع دیي ــو ا بي توســط  رادی

  .خواھد شد ريکارشناسان شرکت اقدام به تعم

  خارج از ضمانت موارد
  ضمانت برچسب نداشتن .١
  و برچسب الیبودن شماره سر مخدوش .٢
 برداشـتن، تـاب ،یدگيخراشـ ،یشکستگ ،یکیزيربه فگونه ض ھر .٣

کـاال در اثـر نوسـانات  یکـيقطعـات الکترون یو سـوختگ یزنگ زدگ
  برق

  نکردن به دستورات در دفترچه راھنما  تیاز رعا یناش یخراب .۴
  مجاز  ريتوسط افراد غ یو دستکار راتيھر گونه تعم انجام .۵

  مھم نکات
 یبـه مشـتر یدگيرسگونه  چيبدون ھ ٢و١مشمول بند  یھا کاال •

  شوند یباز گردانده م
  .باطل خواھد شد ۵،۴،٣،٢مشمول بند  ینامه کاال ھا ضمانت •
  .است داریبه عھده خر رگاهيکاال تا تعم حمل •
ممکـن  ریاجتنـاب ناپـذ طیو شـرا یوارداتـ یھـا تیمحـدود ليدل به •

  .شود یدستگاه طوالن رياست زمان تعم
  .گردد ینم ضیتعو یطیشرا چيتحت ھ دستگاه •
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موارد زیر باید توسـط فروشـنده پـر شـود در غيـر ایـن صـورت 
  :فاقد اعتبار است 

  

  :نام فروشنده 

  :تاریخ 

  :مھر و امضا 
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  یاداشت
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