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  قطعات نام

    

 
  

  
a-  دکمـه روشــن و خــاموشb- ی دیجيتــال شصــفحه نمـایc-  کوبــهd- ســينی 

 -iمـار پـيچ  -h محـل مـار پـيچ -gحلقـه تزیينـی  -fپيچ چفـت کـردن  -eگوشت 
(بـرای درسـت  B وسـيله جـانبی -j (برای درست کردن کبه) A وسيله جانبی

 -mصـفحه مشـبک درشـت  -nصـفحه مشـبک متوسـط  -l تيغه -k کردن کبه)
  بدنه اصلی-P مھره درپوش -oریز مشبک  صفحه
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 توجه :

 را از برق بکشيد. دوشاخه، جداکردن قطعات  و ھنگام سوارکردن .1
 این دستگاه را دور از دسترس کودکان نگھدارید. .2
ھنگام جابجایی دستگاه، بدنه آن را با دو دست بگيریـد و از بلنـدکردن  .3

 خودداری نمایيد. گوشت ينیسدستگاه با استفاده از 
صـفحات تيغه و ردن کبه، از درست ک یجانب ایلوسھنگام استفاده از  .4

 مشبک استفاده نکنيد.
از انگشـتان دسـت یـا ھرگـز ، گوشت در درون دستگاه دادن برای قرار .5

 استفاده نمایيد. کوبهاشياء دیگر  استفاده نکنيد. فقط از 
 مثـل اسـتخوان و آجيـل از این دستگاه برای چـرخ کـردن مـواد سـخت .6

 استفاده نکنيد. پوستدار سخت
 ، سـختدارای اليـاف مـواد زنجبيـل و برای چرخ کـردن از این دستگاه  .7

 استفاده نکنيد.
باعـث گرفتگـی تيغـه و  يـد زیـرامواد را با فشار زیاد در دستگاه فرو نکن .8

صفحه مشبک می شود. درصورت جمع شدن مواد سـخت در اطـراف 
تيغه و صفحه مشبک، فوراً دسـتگاه را خـاموش کـرده و مـواد را از دور 

 پاک کنيد.تيغه و صفحه مشبک 
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، دسـتگاه را ی که مدار دستگاه به طور خودکار قطع می شـود ھنگام .9
 روشن نکنيد.

خودتـان تعميـر ، آنرا  دوشاخهو برق سيم دستگاه یا در صورت خرابی  .10
 برای بررسی و تعمير به تعميرگاه مجاز ببرید.نکنيد و 

 این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است. .11
آن را فقـط بـا یـک سـيم ، سـتگاهرق دبـ در صورت معيـوب بـودن سـيم .12

 مشابه تعویض نمایيد.
 ينیسـھنگامی که دستگاه در حال کار اسـت، از بـازکردن یـا بسـتن  .13

 خودداری نمایيد. مھره درپوشو  يچمارپ یجا، گوشت
ــا  .14 ــات ی ــداکردن قطع ــت، از ج ــار اس ــال ک ــه دســتگاه در ح ــامی ک ھنگ

ن، خـودداری فروکردن انگشتان، کارد و چنگـال یـا اشـيای مشـابه در آ
 کنيد.

  
  قبل از استفاده:

  که مشابه باشد. کنيد اژ برق را با ولتاژ روی دستگاه بررسیولت
بـه اسـتثنای قطعـاتی کـه بـا مـواد غـذایی تمـاس ندارنـد قطعات دستگاه (

  بشویيد. و مایع ظرفشویی) را با آب گرم p و، a ،b ،e ،fیعنی قطعات 
ه دکمـه خـاموش و روشـن قبل از زدن دوشاخه به بـرق، مطمـئن شـوید کـ

  کردن دستگاه روی خاموش باشد.
  

 برای چرخ کردن گوشت

  

 سوارکردن دستگاه
 نه دستگاه سوارکرده و با پيچو تيغه را در محل خود روی بد يچمارپ یجا - 1

محکـم در جھـت حرکـت عقربـه ھـای سـاعت چفت کـردن روی بدنـه، آنـرا 
 ).1(شکل  نمایيد

ــرارداده و  يچمــارپ یجــارا از طــرف ســر دراز آن در  مــارپيچ - 2  کمــیق
 ).2(شکل  بچرخانيد تا جا بيفتد

آن به طـرف بيـرون  سوار کنيد به نحوی که طرف تيز  تيغه را روی مارپيچ - 3
، و یـا بـرعکس نصـب شـود  اگـر ایـن تيغـه درسـت جـا نيفتـدباشد. 

 ).3(شکل  گوشت چرخ نمی شود
 .)4(شکل  صفحه مشبک مناسب را روی تيغه سوار کنيد  - 4
 مراقب باشيد کـه زیـاد محکـم نشـود. .)5(شکل  را ببندید شمھره درپو - 5

گوشت را در با_ی دستگاه نصب کنيـد. دسـتگاه را روی یـک سـطح سينی 
صـاف و محکـم بگذاریـد. مراقــب باشـيد کـه زیــر و اطـراف دسـتگاه مســدود 

 نباشد تا ھوا به خوبی در اطراف دستگاه جریان داشته باشد.
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  چرخ کردن گوشت
ت کوچک تقسيم کنيد تا بـه راحتـی وارد دسـتگاه شـود. گوشت را به قطعا

 دوشاخه را به برق بزنيد و دستگاه را روشن نمایيد.
ـــهبـــا اســـتفاده از  - 6 ، قطعـــات گوشـــت را بـــه داخـــل دســـتگاه فـــرو کوب

   .)6(شکل نمایيد
ممکـن اسـت ھنگـام کـار کمـی  يچمـارپ یجاتوجه داشته باشيد که نکته: 
چفـت کـردن را  ، پـيچحرکـت از ایـنکه عادی است. برای جلـوگيری  بچرخد

 نباید زیاد محکم کنيد.
  

  درست کردن کبه
  :داخلیمواد 

  گرم 100گوشت گوسفند                
  یک و نيم قاشق غذاخوری       روغن زیتون               
  یک و نيم قاشق غذاخوری        پياز خردشده            

  یک سوم قاشق چایخوری              ادویه                 
  نصف قاشق چایخوری         نمک                      

  یک و نيم قاشق غذاخوری       آرد                           
  

گوشت را یک یا دوبار چرخ کنيد. پياز را سرخ کرده تا طbیی شود. گوشـت، 
  ادویه، نمک و آرد را به آن اضافه نمایيد.

  :پوشش)مواد بيرونی(
  گرم 450            بدون چربیگوشت 

  عدد یک                      گردو          
  قاشق غذاخورییک       ادویه                         

  به اندازه _زم        فلفل و پودر فلفل قرمز
  گرم  150  -  200    آرد                              

  
گوشــت را ســه بــارچرخ کنيــد. کليــه مــواد را در یــک ظــرف مخلــوط نمایيــد. 
گوشت بيشتر و آرد کمتـر باعـث خوشـمزه تـر شـدن و یکنـواختی پوشـش 

 خواھد شد. مخلوط را سه بار چرخ کنيد.
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  جداکردن قطعات دستگاه
 5پس از چرخ کردن گوشت، برای جداکردن صفحه مشـبک و تيغـه، مراحـل 

  نجام دھيد.را برعکس ا 3تا 
) را سوارکرده به نحوی Bو  Aمربوط به درست کردن کبه ( وسایل جانبی - 7

 ).7(شکل  قرارگيرد مارپيچدر شيار  اکه برآمدگی روی آنھ
 ).8(شکل  را ببندید. زیاد محکم نشود مھره درپوش - 8
 ).9(شکل  و پوشش کبه را درست کنيد را تکرار نمایيد 6و  5مراحل  - 9

  تھيه کرده و خوب سرخ کنيد. کبه را مطابق تصویر زیر
  

  

  

جمع شدن چربی، خرده استخوان و الياف گوشت به 
   دور تيغه

به طـور خودکـار دسـتگاه را خـاموش کنـد یـا  ، ھنگامی که قطع کننده مدار
وقتی که موتور کار کند اما گوشـتی از چـرخ گوشـت خـارج نشـود، بـه ایـن 

را  ه و مـارپيچان و چربـی گوشـت اطـراف تيغـمعنی است که خرده اسـتخو
    و مانع انجام کار شده است. دستگاه را خاموش نمایيد.پوشانده 

  دستگاه را به کار نيندازید.دوشاخه را بکشيد و پيش از پاک کردن تيغه، 
  

  تميزکردن دستگاه

  )جداکردن قطعات دستگاه(
از توقــف کامــل موتــور دســتگاه اطمينــان حاصــل کنيــد. دوشــاخه را از بــرق 

  ، قطعات را جدا نمایيد.1تا  5م برعکس مراحل بکشيد. با انجا
ــاز کــردن  -10 ــرای راحــت ب ــيیــک ، مھــره درپــوشب ــين پ چ گوشــتی را ب

 ).10(شکل  را بازکنيد برآمدگی ھای آن قرارداده و مھره درپوش
پــيچ گوشــتی را بــين یــک بــرای جــداکردن آســان صــفحه مشــبک،  -11

  ).11(شکل  قرارداده به بيرون فشاردھيد مارپيچصفحه و 

  )ردنزک(تمي
کـرده و قطعـات را بـا آب گـرم و صـابون بشـویيد.  جدا گوشت و مواد دیگر را

کمـی روغـن سـا_د روی برای روغن کاری ، و خشک کردن  پس از شستن
  بریزید. nتا  hقطعات 
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  توجه :

استفاده از محلول ھای شوینده کلـردار باعـث ازبـين رفـتن رنـگ قسـمت  •
 ھای آلومينيومی خواھدشد.

 را در آب فرونکنيد. آن را با یک پارچه نمدار تميز نمایيد.موتور دستگاه  •
 بنزین و تينر باعث خرابی رنگ دستگاه می شود. •
 قطعات را با ماشين ظرفشویی نشویيد. •
  را حتماً پس از شستن خشک کنيد تا زنگ نزنند. oو  d ،gقطعات  •
  

  کارکرد آنراھنمای استفاده از صفحه کليدھا و 
  

 "-"و عbمت  يد. صدای بوق شنيده می شودرا به برق بزندوشاخه  .1
  می شود. روی صفحه نمایش ظاھر

 دھيد. سرعت یکبار فشاررا  )a1روی بخش ( روشن و خاموش دکمه .2
می شود. صدای بوق شنيده  روی صفحه نمایش ظاھر "6" شش

درجه سرعت را می توانيد  8شده و چرخ گوشت آماده کار می گردد. 
 ھشت .انتخاب کنيد  )a2( روی بخش "-" یا و "+" دکمه با فشردن

 سرعت است. برای کمترین درجه "1" یک و درجه بيشترینبرای  "8"
را  )a1( روشن و خاموش روی بخش دکمه ، اگر ھنگام کار دستگاه .3

داده می شود، نشان نمایش روی صفحه  "-"فشاردھيد، عbمت 
 گاه خاموش می گردد.تصدای بوق شنيده شده و دس

 ، با فشردن و نگهآماده به کار قرار دارد تگاه در حالت ھنگامی که دس .4
، عbمت چرخش در جھت ) a3معکوس روی بخش (داشتن دکمه 

ظاھر شده و روی صفحه نمایش عکس حرکت عقربه ھای ساعت 
ثانيه این کار  3با برداشتن فشار، پس از  د.عکس می چرخدستگاه بر

 متوقف می شود.

شدن گوشت و چربی دور تيغه،  ھنگام کار دستگاه، درصورت جمع .5
به صدا در می آید و بوق بار  4دستگاه به صورت خودکار متوجه شده و 

و چرخ گوشت به  نشان داده می شودروی صفحه نمایش  "0"عQمت 
تيغه پاک شود. پس از آن،  دور برعکس کار می کند تا  3صورت خودکار 

 دستگاه به حالت عادی باز می گردد.

اه، درصورت جمع شدن استخوان و مانند آن دور تيغه، ھنگام کار دستگ .6
روی صفحه  "E"دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود و عbمت 

نشان داده می شود و بوق به صدا درمی آید. در این زمان لطفاً نمایش 
گاه خارج نمایيد و تاز دس ق بکشيد و مواد جمع شده رادوشاخه را از بر

 ق بزنيد.دوشاخه را به بر دداً جم
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  حفاظت از محيط زیست
برای حفاظت از محيط زیست، وسایل برقی از کار افتاده را بر اساس 
مقررات کشور خود و مطابق استاندارد تعيين شده در کيسه ھای آشغال 

  جداگانه بگذارید.
  

 


