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دفتـرچه راهنمـای آسیاب مخلوط کن تک الکتریک
GB1108-50WB/BBمدل : 



2

راهنمای کاربری

فهرست دفتـرچه راهنمـای آسیاب مخلوط کن تک الکتریک

هشدارهای ایمنی  ................................................................................................. 3

معرفی اجزای دستگاه  .......................................................................................... 4

راهنمای راه اندازی دستگاه  ................................................................................. 4

نظافت و نگهداری  ................................................................................................. 6

حفظ محیط زیست با مسئولیت اجتماعی  ........................................................... 6

جـهت مشاهـده راهنمـای ویـدئویی راه انـدازی 
آسیاب مخلوط کن بـارکـد را اسـکن نـمایید.



3

هشدارهای ایمنی:
بــرای اســتفاده از لــوازم برقــی اقدامــات احتیاطــی اساســی از جملــه مــوارد زیــر را رعایــت کــرده و آن را 

بــرای رجــوع در آینــده نگهداریــد.
1 - جهت نظافت دستگاه بصورت کامل دفترچه راهنمای پیش روی  را مطالعه فرمایید.

2 - ایــن دســتگاه تنهــا بــرای مصــارف خانگــی و محیــط هــای بســته مــی باشــد، از دســتگاه بــرای مقاصــد 
تجــاری یــا در محیــط بــاز اســتفاده ننماییــد.

3 - دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
4 - قبل از استفاده از دستگاه بررسی نمایید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

5 - هرگز نگذارید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان باشد.
6 - از تماس دست با قطعات متحرک خودداری نمایید.

7 - تیغــه هــای دســتگاه بســیار تیــز و برنــده مــی باشــد لطفــا هنــگام جابــه جــا کــردن آنهــا بــرای تمیــز 
کــردن، خالــی کــردن و ســوار کــردن مراقبــت هــای الزم را اعمــال نماییــد.

8 - در صــورت بــروز هــر گونــه مشــکل و خرابــی در هــر یــک از اجــزای دســتگاه اعــم از کابــل تغذیــه و 
دوشــاخه، هرگــز از دســتگاه اســتفاده ننماییــد و فــورا بــا مراکــز مجــاز خدمــات پــس از فــروش بــا شــماره 
تلفــن  54563-021 تمــاس حاصــل نماییــد و از تعمیــر دســتگاه توســط خــود یــا مراکــز متفرقــه جــدا 

خــودداری نماییــد.
9 - در صــورت نیــاز بــه تامیــن لــوازم جانبــی لطفــا بــه مراکــز مجــاز خدمــات پــس از فــروش مراجعــه 
نماییــد و بــه هیــچ عنــوان از قطعــات مشــابه اســتفاده ننماییــد زیــرا عــاوه بــر اینکــه دســتگاه را دچــار 

آســیب مــی نمایــد ممکــن اســت باعــث بــرق گرفتگــی و آتــش ســوزی گــردد.
10 - دســتگاه را داخــل آب قــرار ندهیــد و اجــازه ندهیــد ســیم بــرق و دوشــاخه بــا آب یــا مایعــات دیگــر 

تمــاس داشــته باشــد.
11 - جهــت کار بــا دســتگاه آن را در مکانــی خشــک و صــاف قــرار دهیــد، و بــه هیــچ عنــوان آن را روی 

ســطوح داغ از جملــه اجــاق گاز، شــومینه و ... قــرار ندهیــد.
ــا  ــی، حســی ی ــی فیزیک ــا ناتوان ــودکان( ب ــه ک ــراد )از جمل ــتفاده توســط اف ــرای اس ــیله ب ــن وس 12 - ای
عقلــی، یــا افــراد بــی تجربــه و نــاآگاه، نیســت مگــر اینکــه بــا حضــور سرپرســت مســئول در قبــال ایمنــی 

آنهــا و بــا نظــارت یــا دادن دســتورالعمل اســتفاده از وســیله باشــد.
ــازی ــایل ب ــا وس ــه ب ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــوند ت ــارت ش ــتی و نظ ــد سرپرس ــودکان بای  13 - ک

نمی کنند.
14 - هرگز دستگاه را خالی روشن ننمایید.

ــر  ــدازه آن را پ ــد و بیــش از ان ــت نمایی ــارچ دســتگاه دق ــر روی پ ــدرج ب ــای م ــدازه ه ــه ان ــا ب 15 - لطف
ــد. ننمایی

16 - تا زمانی که تیغه متوقف نشده است درب دستگاه را باز ننمایید.
17 - قبــل از جداســازی یــا تمیــز کــردن، ابتــدا دســتگاه را از منبــع بــرق جــدا کــرده و بگذاریــد دســتگاه 

کامــا خنــک شــود.
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راهنمای کاربری
18 - قبل از کار کردن با دستگاه از بسته شدن درب دستگاه مطمئن شوید.

19 -  دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
20 -  در صورت ترک خوردگی یا شکستگی سطح از وسیله استفاده نکنید.

21 - این وسیله درصورت استفاده ناصحیح جراحات جانی به همراه خواهد داشت.
22 - قبــل از جداســازی یــا تمیــز کــردن، ابتــدا دســتگاه را از منبــع بــرق جــدا کــرده و بگذاریــد دســتگاه 

کامــا خنــک شــود.

معرفی دستگاه:

1 - درب پارچ
2 - دهانه ظرف

3 - پارچ شیشه ای 
4 - بدنه دستگاه )موتور(

5 - پنل دستگاه
6 -  دستگیره

7 -  آسیاب
8  - کابل دستگاه

راهنمای راه اندازی دستگاه:

قبل از اولین استفاده:
قبــل از اســتفاده بــرای اولیــن بــار از دســتگاه پــارچ آن را شســته، خشــک کــرده  و ســپس اســتفاده نمایید. 
 )بدنــه دســتگاه را بــا یــک دســتمال مرطــوب تمیز کــرده و به هیــچ عنــوان آن را در آب غوطــه ور ننمایید.(

 نحوه استفاده از دستگاه:

استفاده از مخلوط کن:

1- بدنه دستگاه را روی سطح صاف قرار داده و قبل از اتصال کابل دستگاه به پریز
 ابتدا مطمئن شود که دستگاه در حالت 0 قرار دارد.

2 - پارچ را مطابق )تصویر1( روی بدنه دستگاه قرار دهید، نیاز به چـرخاندن آن
 جـهت قفل شدن نیست زیرا در صورت چرخاندن خارهای هدایت گر آسیب خواهند

دید.

1
2

3

4

6

7

85

)تصویر1(
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نکته :
درصـــورت شکســـتگی خـــارهای هدایـــت گــر )تصویــر2( مشــکلی بــرای عملکــرد مخلــوط کــن بــه وجود 

نخواهــد آمد.

ــد، ســپس  ــر تقســیم نمایی ــه قطعــات کوچکت ــوه، ســبزیجات و ...( را ب ــد )می ــورد نظــر مانن ــواد م 3 - م
ــد. ــارچ بریزی مــواد را داخــل پ

ــرار  ــح ق ــت صحی ــن شــوید قفــل شــده و در حال ــرار داده و مطمئ ــارچ ق ــر روی پ 4 - درب دســتگاه را ب
گرفتــه اســت. )اگــر درب پــارچ دســتگاه در جــای خــود قــرار نگرفتــه باشــد دســتگاه روشــن نمــی شــود( 

توجه :
* برای راحتتر مخلوط کردن مواد بهتر است مقداری آب به مواد اضافه شود.
* این دستگاه قابلیت خرد کردن یخ )در ابعاد کوچک مثال : 2×2( را دارد.

* هرگز در مخلوط کن از مایعات داغ استفاده ننمایید.
ــارچ(  ــه پ ــن نشــانه روی بدن ــا باالتری ــر 1/5 لیتر)ت ــد حداکث ــن میتوان ــوط ک ــواد داخــل مخل ــدار م * مق

باشــد.
* در هنگام استفاده از عسل در ترکیبات مواد حتما رقیق گردد.

ــدا بهتــر  ــد، در ابت 5 - پنــل دســتگاه را روی یکــی از تنظیمــات مــورد نظــر P) Pulse(، 1و 2 بگذاری
اســت جهــت بــرش دادن بــه مــدت چنــد ثانیــه از حالــت P اســتفاده شــود، بعــد از مخلــوط کــردن دکمــه 
را رهــا کــرده تــا بــه موقعیــت 0 برگــردد، ســپس بــرای مخلــوط کــردن بــه انــدازه مــورد نظــر از ســرعت 

1 یــا 2 اســتفاده شــود.
6- هنگامــی کــه مــواد بــه انــدازه مــورد نظرتــان آمــاده شــد، دکمــه پنــل را از حالــت 1 یــا 2 بــه حالــت 

0 تغییــر دهیــد.
7- پــارچ دســتگاه را بــا دقــت از روی موتــور برداشــته )آن را مســتقیم بــه ســمت بــاال برداریــد( ســپس 

مــواد را در ظــرف مــورد نظــر ریختــه و ســرو نماییــد.

نحوه استفاده از آسیاب )آسیاب مواد خشک(:
1 - بدنــه دســتگاه را روی ســطح صــاف قــرار داده و قبــل از اتصــال کابــل دســتگاه بــه پریــز ابتــدا مطمئــن 

شــود کــه دســتگاه در حالــت 0 قــرار دارد.
ــیاب  ــزن آس ــل مخ ــل، و ...( را داخ ــن، زنجبی ــرم )دارچی ــر 35 گ ــک حداکث ــر خش ــورد نظ ــواد م 2 - م

ــد. ــزن ببندی ــیاب را روی مخ ــه آس ــمت تیغ ــپس قس ــه و س ریخت

)تصویر2(
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راهنمای کاربری
ــا تــکان دســت اطمینــان  3 - پــس از قــراردادن و چرخانــدن  آســیاب روی موتــور از  قفــل شــدن آن ب

حاصــل نمائیــد.
ــرای  ــه شــده آســیاب شــود و ب ــواد ریخت ــا م ــورد نظــر گذاشــته ت ــت م ــه ســوئیچ را روی حال 4 - دکم

ــد. ــتفاده نمایی ــت Pulse اس ــد از حال ــی توانی ــر م ــواد در آخ ــردن م یکدســت ک
5 - بعــد از اینکــه مــواد بــه انــدازه مــورد نظــر آســیاب شــد دکمــه دســتگاه را روی حالــت 0 گذاشــته 
و بگذاریــد کامــا حرکــت آن متوقــف شــود ســپس آســیاب را از روی دســتگاه بــه ســمت بــاال برداریــد و 

مــواد را در ظــرف مــورد نظــر خالــی نماییــد.

توجه:
* بیشتر از 30 ثانیه به طور متوالی دستگاه برای آسیاب کردن مواد روشن نباشد.

* هرگز از آسیاب جهت مواد مرطوب یا مایعات استفاده ننمائید.

احتیاط:
* بعد از 3 دقیقه متوالی کار کردن دستگاه، حداقل 2 دقیقه استراحت الزم می باشد.

نظافت و نگهداری:
*  همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه کابل آن را از پریز برق جدا نمایید.

* بــرای تمیــز کــردن پــارچ مخلــوط کــن چنــد قطــره مایــع ظرفشــویی و آب گــرم درون پــارچ بریزیــد و 
آن را روی دســتگاه قــرار دهیــد. ســپس چنــد ثانیــه از حالــت پالــس (P( اســتفاده شــود.

* پارچ را از روی دستگاه بردارید و آن را آبکشی نمائید.
* بدنــه دســتگاه را بــا یــک دســتمال مرطــوب تمیــز کــرده و ســپس خشــک نماییــد، بــه هیــچ عنــوان 

موتــور دســتگاه را در آب غوطــه ور نکنیــد.
* جهــت تمیــز کــردن آســیاب دســتگاه، بــا چرخانــدن کوپلینــگ انتهایــی آســیاب، مــی تــوان تیغــه را 
ــا آن  ــی باشــد، از تمــاس دســت ب ــده م ــز و برن ــه دســتگاه بســیار تی ــد. )تیغ ــز نمایی ــرده و تمی جــدا ک

ــد.( خــودداری نمایی

توجه:
* برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی و یا ساینده های چوبی یا سیمی استفاده نکنید.

محیط زیست:

شــما مــی توانیــد بــا تحویــل تجهیــزات الکتریکــی غیرقابــل اســتفاده بــه مراکــز خدمــات پــس از فــروش 
در مراقبت از محیط زیست نقش مهمی ایفا نمائید. 
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مشتری گرامی 
لطفا در هنگام خرید تحت ضمانت بدر به نکات زیر دقت فرمایید :

1- اســتفاده از خدمــات پــس از فــروش صرفــا بــا ارائــه ضمانــت نامــه صــورت مــی پذیــرد لــذا در حفــظ و نگهــداری آن کوشــا 
باشید.

2- کاال از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود، کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی باشد.
3-  هــر گونــه صدمــات ناشــی از تعمیــر توســط افــراد غیــر مجــاز، حمــل و نقل،شکســتگی، اســتفاده نادرســت، نوســانات بــرق 

و تغییــر رنــگ شــامل گارانتــی نمــی باشــد .
4- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوبل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشند.

ــویی  ــع ظرفش ــا از مای ــو صرف ــرای شستش ــوده و ب ــودداری نم ــویی خ ــین ظرفش ــزی در ماش ــات فل ــوی قطع 5-  از شستش
ــد. ــتفاده نمایی اس

ــا شــماره 5 رقمــی منــدرج در آخریــن صفحــه  6- جهــت اطــاع از مراکــز معتبــر و نحــوه دریافــت خدمــات پــس از فــروش ب
دفترچــه راهنمــا تمــاس حاصــل فرماییــد.

فـقـط بـا ضـمـانـت نـامـه بــدر
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راهنمای کاربری

دفتر مرکـــزی: تهــران، خیابــان کریمخان زنـــد، ابتــدای پل کریمخــان، پالک 69
کد پستی:1585695737

تلفن:         54563 )021(خـدمـات پـس از فـروش بـدر:

دورنما:88864692)021(

سامانه پیام کوتاه: مشــتریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزشــمندتان را به شماره 
10002237786 ارسال کنید.

کــارخـانــه  : تهــران، شهـر ری، حسـن آبـاد، شهـرک صنعتی شـمس آبـاد، بلـوار 
سروسـتان، میـدان گـاز، کوچـه گلسـرخ2، پالک 23

تلفن: 56233769 )021(کد پستی: 1834186711 

R0108-01 فقط با ضـمـانت بــدر


