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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- ایــن دســتگاه تنهــا بــرای مصــارف خانگــی و محیــط هــای بســته مــی باشــد، از دســتگاه بــرای مقاصــد 

تجــاری یــا در محیــط بــاز اســتفاده ننماییــد.
2- دستگاه و سیم برق را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

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

5- قبل از استفاده از دستگاه بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
6- 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 بــه شــماره 
تلفــن  54563-021 تمــاس حاصــل نماییــد و از تعمیــر دســتگاه توســط خــود یــا مراکــز متفرقــه جــدا 

خــودداری نماییــد.
7- 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.
8- دســتگاه را داخــل آب قــرار نــداده و اجــازه ندهیــد ســیم بــرق و دوشــاخه بــا آب یــا مایعــات دیگــر 

تمــاس داشــته باشــد.
9- ایــن وســیله بــرای اســتفاده توســط افــراد )از جملــه کــودکان( بــا ناتوانــی فیزیکــی، حســی یــا 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.
10- کــودکان بایــد سرپرســتی و نظــارت شــوند تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه بــا وســایل بــازی نمــی 

کننــد.
11- تا زمانی که میله ها متوقف نشده است آنها را از درون کاسه خارج ننمایید.

12- قبــل از جداســازی یــا تمیــز کــردن، ابتــدا دســتگاه را از منبــع بــرق جــدا کــرده و بگذاریــد دســتگاه 
کامــا خنــک شــود.

13- از جمع کردن سیم به دور دستگاه جهت جلوگیری از آسیب به سیم برق خودداری نمایید.
14- مادامی که دستگاه به برق شهر متصل می باشد، نباید بدون حضور کاربر رها شود.

15- برای جدا کردن دستگاه از پریز برق سیم دستگاه را نکشید.
16- دســتگاه را بــه ســیم ســیار آســیب دیــده و ناقــص متصــل نکنیــد و در صــورت امــکان آن را بــه پریــز 

بــرق دیــواری وصــل نماییــد.
17- در صورت هر گونه شکستگی و یا معیوب بودن قطعات از دستگاه استفاده ننمایید.
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18- دستگاه از تمام اطراف حداقل 10 سانتی متر فضای آزاد داشته باشد.

19- از دستگاه به غیر از کاربردهای مورد نظر خود استفاده دیگری نکنید.
20- زمانی که دستگاه در حال کار کردن است، آن را بدون مراقبت نگذارید.

21- جهــت جــدا نمــودن میلــه هــا از دســتگاه حتمــا از جــدا بــودن کابــل دســتگاه از پریــز بــرق اطمینــان 
ــل نمایید. حاص

22- در حیــن کار کــردن بــا دســتگاه از تمــاس دســت، لبــاس، قاشــق، کاردک و ... بــا میلــه هــای دســتگاه 
خــودداری نماییــد، تــا از خطــر آســیب دیدگــی افــراد و یــا صدمــه بــه دســتگاه کاهــش یابــد.

23- زمانی که دستگاه در حال کار کردن است میله های دستگاه را جدا نکنید.
24- از دســتگاه نمــی تــوان بــرای خــرد کــردن یــخ یــا مخلــوط کــردن مــاده ســخت و خشــک اســتفاده 

کــرد، در صــورت اســتفاده بــرای ایــن مــواد میلــه هــا تــاب بــر مــی دارد و دســتگاه آســیب مــی بینــد.

معرفی اجزای دستگاه :
1- دکمه خارج کردن میله های همزن

2- دکمه تنظیم سرعت از 1 الی 5
3- دکمه توربو

4- دستگیره
5- کابل دستگاه

6- تهویه دستگاه )به هیچ عنوان قسمت های تهویه پوشانده نشود(
7- موتور دستگاه 

8- میله های بیتر)همزن( )مخصوص مواد غذایی سبک مانند سس و تخم مرغ(
9- میله های خمیرزن )مخصوص خمیرهای سبک و یا کرم ها(

توجه: 
میله های بیتر)همزن( و میله های خمیرزن جزء قطعات مصرفی می باشند.
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راهنمای راه اندازی دستگاه:

قبل از اولین استفاده:
قبــل از اســتفاده بــرای اولیــن بــار از دســتگاه میلــه هــای آن را شســته، خشــک کــرده  و ســپس اســتفاده 

. یید نما
)دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید و به هیچ عنوان آن را در آب فرو نکنید.(

نحوه استفاده از دستگاه:
1-قبــل از مونتــاژ همــزن اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کلیــد ســرعت در موقعیــت خامــوش قــرار دارد و 

کابــل دســتگاه بــه پریــز بــرق متصــل نیســت.
2- میله های مورد نظر را انتخاب کرده، و آنها را در جای خود قرار دهید.

3-کابل دستگاه را به پریز برق وصل نمایید.
4- مــواد غذایــی مــورد نیــاز را بــرای همــزدن درون کاســه بریزیــد و ســپس دســتگاه را روشــن کــرده و 

مــواد را بهــم بزنیــد.

توجه: 
هرگز از مواد سفت و سخت برای همزدن استفاده نکنید.

5- اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کلیــد دســتگاه در حالــت خامــوش قــرار دارد، ســپس ســیم دســتگاه را 
بــه بــرق وصــل نماییــد.

6- از 5 حالت سرعت، با توجه به نیاز خود سرعت مورد نظر را تنظیم نمایید.

نکته:
کلید توربو فقط از سرعت 1 تا 4 قابل استفاده می باشد و در سرعت 5 غیر فعال می گردد.

ــار اســتفاده از دســتگاه نبایــد از 5 دقیقــه بیشــتر شــود، ســپس بایــد یــک  7- حداکثــر زمــان در هــر ب
ــه دســتگاه اســتراحت داد تــا خنــک شــود. زمــان مناســب ب

8- همــگام ورز دادن خمیــر توصیــه مــی شــود کــه انتخــاب ســرعت ابتــدا کــم و ســپس بــرای رســیدن 
بــه بهتریــن نتیجــه از ســرعت باالتــر اســتفاده کــرد.

9- زمانــی کــه کار بــا دســتگاه بــه پایــان رســید، ابتــدا ســرعت را روی حالــت خامــوش )0( قــرار داده و 
ســپس کابــل دســتگاه را از پریــز بــرق جــدا نماییــد.

توجه:
میله ها را فقط در زمانی که دستگاه در حالت خاموش )0( است از دستگاه جدا و وصل نمایید.
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10- بــرای بیــرون آوردن میلــه هــا ابتــدا دســتگاه را خامــوش کــرده روی حالــت )0( قــرار دهیــد، ســپس 
کلیــد )1( کلیــد خــارج کننــده میلــه هــا را فشــار داده و میلــه هــا خــارج نماییــد.

توجه:
هرگز از مواد سفت و خشک برای میکس کردن استفاده ننمایید.

دانش فنی دستگاه:
1- هرگز قسمت های تهویه دستگاه پوشانده نشود. )قسمت های شیار دارد در روی بدنه دستگاه(

2-بعد از 5 دقیقه استفاده از دستگاه حداقل 10 دقیقه به آن استراحت دهید.
ــه مــدت 2  ــو را حداکثــر ب ــه مــواد مــی تــوان دکمــه تورب ــردم ســرعت و شــوک دادن ب ــاال ب ــرای ب 3- ب

ثانیــه فشــار داده و رهــا نماییــد.

نظافت و نگهداری:
ــل از  ــد قب ــد و بگذاری ــرق جــدا نمایی ــز ب ــرار داده و از پری ــد )0( ق ــت خامــوش کلی دســتگاه را روی حال

تمیــز کــردن کامــا خنــک شــود.
همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه کابل آن از پریز برق جدا نمایید.

میله های دستگاه را بعد از استفاده با آب بشویید.
ــه را در آب غوطــه ور  ــوان بدن ــه هیــچ عن ــز کــرده و ب ــا یــک دســتمال مرطــوب تمی ــه دســتگاه را ب بدن

ــد. ننمایی

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

محیط زیست :
ــل  ــر قاب ــزات الکتریکــی غی ــا تجهی ــد، لطف ــد در مراقبــت از محیــط زیســت کمــک کنی شــما مــی توانی

ــل دهیــد. ــه مــکان هــای مناســب تحوی ــا ب ــروش و ی ــه مراکــز پــس از ف اســتفاده را ب
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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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