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  يگرام يمشتر
    ن ي، خواهشمند است اضمن تشکر از حسن انتخاب شما  

  د.ييادفترچه راهنما را قبل از استفاده با دقت مطالعه نم

  

   لتر و غذاسازين با فاب و مخلوط کيآس

 .  

  يه قطعات اصليست کليل -۱

  

A-  دستگاه يه اصليو پاموتور 
B –  کوپل سر موتور  

C – د انتخاب سرعت يکل 

D – ن يريز درپوش 

E – ينييقطعه تز   
  

   

  

  

  

  

   

 

  

F –   درپوش  ثابت کننده 

G –  درپوش پارچ مخلوط کن  

    
J –  خلوط کن پارچ م 
 

K – يحلقه آب بند  

L – غه ها ياتصال ت  

  

  

  

  

T – اب يظرف آس  

  

U– يحلقه آب بند  

V – ابيغه آسيصب تن  

  

W– درپوش غذا ساز  

X –   غذا ساز  
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P  د روش /خـاموش  يکل دستگاه است.  يسرعت لحظه ا

  رد.يگ يثابت قرار نم P يچگاه رويه



  

 
 
  

  توجه :      
     يخشک و خنک نگهدار يد آنرا در جايکن يکه از دستگاه استفاده نميهنگام -۱     

  د.يينما      

  د.يمراقب باش يا جداسازيز است. هنگام نصب يار تيغه بسيت -۲    

  خدمات پس از فروش    يندگيده است با نمايم برق دستگاه صدمه ديچنانچه س  -۳    

  د. يريلتون تماس بگيهام     

   ک محافظت از يستم اتوماتيک سي يموتور دستگاه دارا     

  ش از حد داغ شود يموتور ب . هرگاه استاد يز يدما     

  د يصبر کن د يشود و با يک خاموش ميدستگاه بطور اتومات     

  د.ييور خنک شود سپس شروع بکار نماتا موت    
  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اب و روش استفاده از آن يآس      

  
سـطح   يمو تور را بر رو يه اصليپا -۱    

  د. يقرار ده يصاف و مسطح

اب  را يظــرف آســ  – ۲    

رار داده و بصورت واژگون قـ 

را درون آن  ييمــــواد غــــذا 

  ها  غهيد. سپس مجموعه تيزيبر

ه قــرار داد ه و يــپا يرا بــر رو

 يآنرا در جهت عکس عقربه ها

  د. يساعت بچرخان

ــرف آســ  -۳    را  Tاب يظ

بطرف باال نگاه داشته وآنگـاه  

قـرار   يه اصـل يپا يآنرا بر رو

ن ييد. سپس آنرا بطرف پـا يده

ن بر فشار داده و بطور همزما

                يخالف جهت عقربه ها

   د تا يبچرخان يساعت بنحو   

   مربوطه در محل  يره هايگ    

 .محکم گردد" خود کامال    
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  :  يمشخصات فن   
  ACولت  ۲۲۰ولتاژ : 

  هرتز  ۵۰فرکانس : 

  وات۴۰۰قدرت : 

  ش    يد بير :  نبازمان مستمر کا

  قه باشديک دقياز  



  

 
 
  

   مخلوط کن     
  سطح يه دستگاه را بر رويپا -۱   

  د. يقرار ده يصاف و مسطح   

     يرا بر رو  Jمخلوط کن  پارچ -۲   

   و آنرا  ديدهقرار  يه اصليپا   

  ن فشار داده ودر ييبطرف پا    

  ساعت  يجهت خالف عقربه ها   

   يه هايد تا پايبچرخان يبنحو   

  در محل خود بر   کنمخلوط     

    قفل " موتور کاماله يپا يرو   

   شود.   
  ز يرا به قطعات ر ييمواد غذا -۳   

  کن  مخلوط و در خرد نموده   

   را  پارچ پوش  د. در يقرار ده    

    ره يگذاشته و آنرا در محل گ    

  د. يينما  محکم     

  دستگاه را نگاه کدست يبا  -۴  

  گر دستگاه را يو با دست د داشته    

  عمل مخلوط  د تا ييروشن نما   

  رد.يکردن انجام گ     

  

  

  

  لتريمخلوط کن با فنحوه استفاده از        
  

  قابل استفاده   ينرم مانند  هندوانه و توت فرنگ يوه هاياستفاده ازم يلتر برايف        

  است.        

    لتر داخل        يشکاف ف ۳د يد. دقت کنيلتر را در وسط پارچ مخلوط کن قرار دهيف -۱       

  رد.يدنده پارچ مخلوط کن قرار گ ۳        

    يد.  گاهيزيلتر بريدرون ف را ينرم مانند هندوانه و توت فرنگ ييمواد غذا -۲       

  د. ييآب هم اضافه نما ياوقات الزم است مقدار       

    ا يقه هندوانه يدق ۱د. در مدت ييدستگاه را به برق وصل نموده و روشن نما -۳       

  وان يوه را درون ليکه آب م يوقت مخلوط شده آماده است. يتوت فرنگ       

  ماند. يلتر ميد تفاله درون فيزير يم       

  

  

      

  

  

  

  

  لتريف   
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  روش استفاده از غذاساز        
         

  د.يقرار ده يسطح صاف و مسطح يرا بر رو Aه دستگاه يپا -۱      

  ن فشار ييد و آنرا بطرف پايقرار ده يه اصليپا يرا بر رو  Xظرف غذاساز  -۲      

  يهاداده ودر جهت خالف عقربه        

    ه يد تا پايبچرخان يساعت بنحو       

  غذاساز  ر محل خود بر  يها       

   قفل " ه موتور کاماليپا يرو      

   شود.       
  

  ز يرا به قطعات ر ييمواد غذا - ۳     

   غذاساز خرد نموده و در ظرف      

   ا آنرپوش  د. در يقرار ده       

   ره يگذاشته و آنرا در محل گ       

  د. يينما  محکم        

  

  کدست دستگاه را نگاه يبا  -۴      

  گر دستگاه را يداشته  و با دست د     

  د تا  عمل مخلوط ييروشن نما     

  رد.يکردن انجام گ      

  
  

  

  

      دارشه  

  
  د.يرا روشن نکن يد و هرگز دستگاه خاليزينر ييش از اندازه مواد غذايبچگاه يه -۱

  د. يزيخشک مناسب است. هرگز آب درون آن نر ييمواد غذا ياب فقط برايآس -۲

اب يک سوم تا دو سوم کل حجـم آسـ  ياب حدود يآس يبرا ييمقدار مناسب مواد غذا

  است.

  باشد. يعات هم مياست مخلوط کن مخصوص ما يهيبد -۳

  

  ز کردن دستگاهيو تم ينگهدار

هـر  از  يريـ جهـت جلـو گ  را برق  يم اصليز کردن دستگاه سيقبل از تم -۱

  . ديبکشاز برق  يکينوع شوک الکتر

تـوان در آب  يگـر را م يد يه قسـمت هـا  يـ کل يه اصـل يـ بجز موتور در پا - ۲

 شستشو دادو سپس خشک نمود. 
 جهت روان شدن راحـت مـواد   يلتر صافيف يز بر رويهر گونه ذرات ر - ۳

  .ز گردديتم" کامال يستيبا
کـه    يبـه آبـ  توان يآب گرم و چند قطره مواد پاک کننده را م يمقدار کم -۴

ــوط کــن و آســ  افه نمــود. ضــشــود ايدر آن شستشــو داده م اب يمخل

ع تنهـا بـا روشـن    يز کننـده سـر  يـ د تميتوان با استفاده از کلين ميهمچن

ن ينمـود. همچنـ   زيـ دسـتگاه را تم ه يـ ثان ۱۰مـدت   يکردن دسـتگاه بـرا  

 د. ييز نمايدر آب با برس آنرا تم ديتوانيم
  د.  يينما يآنرا در محل خشک نگهداردر هنگام عدم استفاده از دستگاه  -۵

  

A
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