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 نکات مهم

 دستورالعمل ها را قبل از استفاده مطالعه فرمائیداین 

احتیاط زیادی هنگام استفاده از دستگاه های برقی الزم است و این شامل موارد 

 زیر می باشد:

 مطمئن شوید که ولتاژ دستگاه با برق منطقه همخوانی داشته باشد. .1

دستگاه را هنگامی که به برق است رها ننمائید، پس از هر استفاده از  .2

 پریز برق خارج نمائید.

 دستگاه را هرگز روی یا نزدیک منابع حرارتی قرار ندهید. .3

 همیشه هنگام استفاده دستگاه را در سطحی صاف قرار دهید. .4

هرگز دستگاه را در مجاورت پدیده های طبیعی قرار ندهید )نور  .5

 آفتاب، باران ...(

 مطمئن شوید که کابل برق در تماس با منبع حرارتی نباشد.  .6

این دستگاه تنها در صورتی قابل استفاده توسط افراد معلول ذهنی و  .7

جسمی و یا کودکان می باشد که زیر نظر یک فرد سالم باشد و یا اینکه 

 نحوه و روش استفاده از دستگاه به آنها کامل آموزش داده شده باشد.

 دکان با دستگاه بازی ننمایند.ومینان حاصل نمائید که کاط .8

کابل برق را داخل آب و یا مایعات دیگر قرار ندهید، هرگز بدنه،  .9

 همیشه با یک دستمال تمیز نمائید.

همیشه دستگاه را قبل از اتصال یا جدا نمودن قطعه ای و یا تمیز  .10

 خارج نمائید.  از پریز نمودن دستگاه

از خشک بودن دست خود قبل از دست زدن و استفاده از دستگاه و یا  .11

 ریز برق اطمینان حاصل فرمائید. پخارج نمودن کابل از 

برای خارج نمودن کابل سری آن را گرفته و از پریز خارج نمائید.  .12

 کشید.نهرگز کابل برق را 

هرگز از دستگاه هنگامی که کابل آن آسیب دیده است استفاده ننمائید.  .13

دستگاه حتما باید توسط دفتر خدمات مورد تأیید آریته کنترل و تعمیر 

 گردد. 

باید مناسب با قدرت دستگاه  سیار سیم ٬ت استفاده از سیم سیاردر صور .14

برای جلوگیری از خطر برای مصرف کننده و امنیت محیطی که 

می تواند  ٬غیر مناسب ٬دستگاه در آن استفاده می شود باشد. سیم سیار

 مشکالتی را برای کاربر ایجاد کند.
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،جایز برداشته شود کان. هرگز ا آویختن سیم در جایی که شاید توسط کود1۵

 نیست.

. ایمنی دستگاه را با استفاده از قطعاتی که اصلی نیستند یا چیزهایی که مورد 1۶

 تایید سازنده نیست به خطر نیندازید.

. این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده است و نباید برای استفاده 17

 تجاری یا صنعتی از آن استفاده شود.

 EMCو  EC/2006/95. این دستگاه مورد تایید دستورالعمل های 18

2004/108/EC  و برای مقررات(EC) No.1935/2004   27/10/2004از 

 است. مناسب با توجه به مواد در برخورد با مواد غذایی

. هر تغییری در این محصول صراحتا توسط سازنده مورد تایید نمی باشد 19

 ائه گارانتی پوچ و خالی باشد.شاید هدایت مشتری به ار

ما پیشنهاد می کنیم  ٬دستگاه را دور بریزید که . اگر در سانحه بنابر آن شد20

دستگاه را با قطع سیم برقش غیر کاربردی کنید. ما همچنین توصیه می کنیم هر 

کسانی که  ٬بخصوص برای کودکان ٬کنید را امنقطعه ای که می تواند خطرزا 

 ا قطعات آن بازی کنند. دستگاه ی باشاید 

،قرار امکان خطر برایشان هست که . بسته بندی نباید در دسترس کودکانی21

 گیرد.

 . اگر تیغه و غلتک دستگاه خراب شده از آن استفاده نکنید.22

 . دستگاه را هنگام استفاده حرکت ندهید.23

 اجتناب کنید. تماس از زمانی که قطعات در حال حرکتند تا . کامال2۴

 . هرگز از دستگاه بطور خالی استفاده نکنید.2۵

همیشه دستها و  ٬. برای جلوگیری از زخمی شدن فرد و خرابی دستگاه2۶

 وسایل اشپزخانه را دور از تیغه های عامل و غلتک قرار دهید.

. تیغه های غلتک تیز هستند و باید هنگام دست زدن به آن مراقب باشید؛ 27

 ستیکی نگه دارید.همیشه آنها را در قسمت پال
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هرگز غلتک ها را قبل از ثابت کردن قیف  ٬جراحت. برای جلوگیری از 28

 جاگذاری نکنید. در موتور  اصلی در جایش 

. اطمینان حاصل کنید قبل از متصل کردن و شروع کار دستگاه قیف و 29

 با قفل محکم چفت شده اند. دیگرغلتک با هم

ایی را اضافه کنید و هرگز از فشار دست . همیشه با وسیله فشاری مواد غذ30

 برای اضافه کردن آنها استفاده نکنید.

 . هرگز غلتک را هنگان استفاده از دستگاه عوض نکنید.31

. هرگز بیش از ظرفیت قیف و هرگز بیش از یک مورد در هر دفعه مواد 32

 غذایی را اضافه نکنید.

متناسب با زمان  ٬اهبرای جلوگیری از گرمای بیش از حد دستگ همیشه.33

.در صورت استفاده متوالی قبل شروع دقیقه چند لحظه صبر کنید  2حداکثری 

 به کار از خنک شدن دستگاه مطمئن شوید.

. از دستگاه برای خرد کردن غذا های سخت ) مثل: کیوب های یخ( استفاده 3۴

 نکنید.

ته شده . این دستگاه فقط برای خرد کردن میوه و سبزیجات در نظر گرف3۵

 است.

برای دور انداختن محصول به با توجه به دستور العمل اروپا  لطفا .3۶

2009/96/CEبروشور ارائه شده همراه با محصول را مطالعه  ٬راهنمایی ٬

 کنید.

 این دستورالعمل را دور نریزید

 (1قطعات همراه )شکل 

A کلید خاموش روشن 

 Bموتور اصلی 

 C سبز(غلتک برای خرد کردن زیگ زاگ( 
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 D)غلتک برای خرد کردن ضخیم )قرمز 

 E)غلتک برای خرد کردن شبکه ای )زرد 

 F)غلتک برای خرد کردن باریک )نارنجی 

 G)غلتک برای خرد کردن حلقه ای )سفید 

 Hدکمه قفل غلتک 

 Iحل دهنده 

 Lقیف 

 چگونگی استفاده

به  ٬اولین بارقبل از استفاده برای  ٬هشدار: بعد از خارج کردن دستگاه از جعبه

 درستی تمام قطعاتی که با مواد غذایی برخورد دارند را با آب و صابون بشویید.

( وصل کنید؛ قیف را به صورت  B( را به موتور اصلی ) Lقیف ) -

 (2افقی وارد کرده و آنرا ساعت گرد بچرخانید تا بایستد. )شکل 

به ( تا مطمئن شوید Lسپس غلتک مورد نیاز را وارد قیف کنید ) -

 (3خوبی جا رفته و با موتور اصلی جفت شده است. )شکل 

( با Bآنرا به موتور اصلی )  ٬(Lبا نگه داشتن غلطک داخل قیف ) -

 ( غلتک مناسب محکم کنید.Hوارد کردن پین قفل کناری )

( خالف ساعت گرد بچرخانید تا غلتک قفل شود بنابراین Hپین را ) -

ی شوند و شکافهای روی باله های مرتبط به خوبی بر هم سوار م

 (۴( )شکل Bموتور اصلی با جفت می گردند. ) 

دوشاخه دستگاه را وصل کرده و مواد غذایی را برای خرد شدن وارد  -

 (Lبازشو مناسب بر روی قیف کنید )

 ( را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.Aدکمه ) -

قیف  ( برای حل دادن مواد غذایی به داخلIهمیشه از حل دهنده ) -

 (۵( )شکل Lکمک بگیرید. )

توصیه می شود برای آسان  ٬در حالی که دستگاه را استفاده می کنید -

 شدن برش مواد غذایی با کفگیر مناسب آنها را بیرون آورید.
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آن فقط  ٬شروع را به روش نادرست فشار می دهیدشاید  هشدار: زمانی که دکمه 

ارد شاید زمانی که سبزیجات دستگاه وقتی مشکلی د ٬(۶یک حالت دارد )شکل 

 را خرد می کند خوب کار نکند.

مطمئن شوید که تمام قطعات درست سوار  ٬قبل از اینکه دستگاه را استفاده کنید

 شده و محکم قفل شده اند.

 (Iهرگز از دست یا هر وسیله دیگری غیر از قطعه حل دهنده استفاده نکنید. )

تا از کاهش سرعت موتور یا ساییدگی ( Iحل دهنده را خیلی محکم فشار ندهید)

 غلتک ها جلوگیری کنید.

 بعد از استفاده

 دو شاخه را از پریز جدا کنید. -

( ساعت گرد Hدستگاه را از هم جدا کنید با چرخاندن پین قفل غلتک ) -

 و خارج کردن آن.

غلتک استفاده شده را خارج کنید و قیف را  ٬با موتور خاموش -

سپس بیرون  ٬بچرخانید به خالف ساعت گرد ۴/1( Lبچرخانید )

 بیاورید.

 نکات مفید

 مواد غذایی را برای راحت وارد کردن به داخل قیف برش دهید.

مواد غذایی را به صورت عمودی  ٬برای بدست آوردن قطعات کوچک -

 وارد کنید ) بیشتر از یه قطعه در هر بار وارد نکنید(

قطعات را برش داده  ٬ایبرای بدست آوردن قطعات بلندتر یا حلقه  -

(. این Lبنابراین آنها می توانند به صورت افقی وارد قیف شوند )

 برش درشت توصیه شده است. اً برایروش مخصوص

خرد  تکه های  بهترین نتیجه ها برای رسیدن به مواد غذایی مناسب

 شده است.

دستگاه را برای ریز کردن مواد غذایی سخت استفاده نکنید )مثل: 

 های یخ(کیوب 

در صورت داشتن غذاهای بیش از حد نرم و یا بیش از حد فشاری و 

ا ساییده هممکن است موتور بایستد یا غلتک  ٬استفاده مداوم سنگین
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دو شاخه  ٬بالفاصله دستگاه را خاموش کنید ٬شوند؛ اگر این اتفاق افتاد

غلتک و قیف را خارج کرده و بطور کامل آنها را  ٬را از پریز بکشید

 میز کنید.ت

 تمیز کنید

 بالفاصله بعد از استفاده قطعات را بشویید. ٬برای تمیز کردن آسان

( می توانید با آب بشویید یا در قسمت Aتمام وسایل را بجز موتور اصلی )

 باالیی ماشین ظرف شویی قرار دهید.

می موتور اصلی می تواند تمیز شود با پارچه کمی مرطوب و بطور کامل پاک 

 شود.

توصیه می شود آنرا با  ٬صورتی که دستگاه بعد از استفاده دچار لک شد در

 روغن نباتی یا سس مایونز تمیز کنید.

 جدول غذایی

برش  

خاللی 

 صاف

برش 

خاللی 

 حالت دار

برش 

 نازک

برش 

 درشت    

برش 

 شبکه ای

  X X X X هویج

  X X X X کدو

  X X  X سیب زمینی

  X X  X خیار

     X پیاز

     X کرفس

  X   X سیب
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  X   X گالبی

 X     پنیز پارمزان

 X     پنیر طعم دار

     X سوسیس

 X  X   شکالت

نان / 

 بیسکویت
    X 

فندق/ گردو/ 

 بادام
    X 

 

اینها باید به اندازه کافی سفت باشند از طرف دیگر می توانند غلتک و قیف را *

 قفل کنند.

 


