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لطفا قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

RO1108-50WB
دفتـرچه راهنمـای خردکن تک الکتریک

مدل :



User manual

2



User manual

3

RO1108-50WB
دفتـرچه راهنمـای خردکن تک الکتریک

مدل :
حفاظت های مهم:

برای استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت نمایید:

ــده  ــوع در آین ــرای رج ــد و آن را ب ــل بخوانی ــتورالعمل را کام ــن دس ــتگاه ای ــتفاده از دس ــل از اس 1-  قب
ــد. نگهداری

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

خنــک شــود. 
4-  سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.

5-  دستگاه را نزدیک حرارت و یا بخار داغ قرار ندهید.
ــا امولســیون ســاز جــدا  ــه و ی ــا تیغ ــردن دســتگاه، از تمــاس دســت ، قاشــق و ... ب ــن کار ک 6-  در حی

ــری شــود. ــی دســتگاه جلوگی ــا خراب ــی و ی ــا از خطــر آســیب دیدگ خــودداری کنید،ت
7-  سیم یا بدنه دستگاه را داخل آب نکنید زیرا باعث افزایش)شوک الکتریکی(اتصالی می شود.

ــک  ــرد، در صــورت نزدی ــرار نگی ــوان ق ــراد نات ــودکان و اف ــوان در دســترس ک ــچ عن ــه هی 8-  دســتگاه ب
ــک ضــروری اســت. ــه دســتگاه نظــارت از نزدی ــوان ب ــراد نات شــدن کــودکان و اف

ــازی  ــیله ب ــا وس ــه ب ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــوند ت ــارت ش ــتی و نظ ــد سرپرس ــودکان بای  9-  ک
نمی کنند.

10-  از تماس دست با قطعات متحرک خودداری کنید.
11-  از لوازم جانبی که توسط سازنده توصیه نمی شود به هیچ عنوان استفاده نکنید.

12-  اگــر ســیم و یــا بدنــه دســتگاه آســیب دیــد حتمــا بــه خدمــات پــس از فــروش بدرســان الکتریــک، 
نمایندگــی هــای مجــاز و یــا بــه افــراد متخصــص بــرای تعمیــر دســتگاه مراجعــه نماییــد، بــه هیــچ عنــوان 

خودتــان تعمیــرات دســتگاه را انجــام ندهیــد.
ــا  ــی فیزیکــی، حســی ی ــا ناتوان ــه کــودکان ( ب ــراد )از جمل ــرای اســتفاده توســط اف ــن وســیله ب 13-  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.
14-  از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید.

15-  قبل از کار کردن دستگاه را در مکانی صاف و خشک قرار دهید.
16-  قبل از کار کردن با دستگاه از قفل شدن درب دستگاه مطمئن باشید.

17-  ایــن دســتگاه صرفــا بــرار کاربــرد خانگــی و مشــابه آن در نظــر گرفتــه شــده اســت. ازقبیآلشــپزخانه 
هــا، ادارات، ویالهــا، اتــاق هــای هتــل هــا و متــل هــا

18- از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.
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معرفی دستگاه:

                        

قبل از اولین استفاده:
قبــل از اســتفاده بــرای اولیــن بــار از دســتگاه  کاســه و تیغــه دســتگاه را بشــویید و خشــک کــرده ســپس 

اســتفاده کنید.)قابلیــت شستشــو بــا ماشــین ظرفشــویی را دارد(
بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید و به هیچ عنوان آن را در آب فرو نکنید.

نحوه استفاده از دستگاه:
1- کاســه دســتگاه را روی ســطح صــاف قــرار داده ســپس تیغــه را در جــای خــود بگذارید.)مراقــب باشــید 

تیغــه بــه دســتتان برخــورد نکنــد (
2- مواد مورد نظر مانند)هویج،سیب زمینی، سبزی،گردو، بادام و ...(داخل کاسه دستگاه بریزید.

3- درب کاســه را روی آن قــرار دهیــد و ســپس بدنــه را روی درب بگذاریــد و دندانــه هــای زیــر بدنــه در 
شــیار هــای درب فــرو رفتــه و دســتگاه قفــل مــی شــود.

4- دکمه باالی بدنه دستگاه را فشار داده و دستگاه شروع به کار کردن می کند.

کلید دستگاه برای شروع به کار کردن

بدنه دستگاه )موتور(

درب کاسه

تیغه

کاسه

الستیک زیر دستگاه

امولسیون ساز

کابل
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توجه:

این محصول دارای دکمه پالس می باشد، بیشتر از 30 ثانیه به طور مداوم از این حالت استفاده نکنید.
برای موادی که نیاز دارند خرد ریز شوند از پالس های کوتاه استفاده کنید.

5- قبل از برداشتن درب دستگاه مطمئن شوید که تیغه کامال ثابت شده باشد سپس درب دستگاه را 
برداشته تیغه را با دقت بیرون آورده و مواد را خالی کنید.)برای نگه داری مواد غذایی از کاسه دستگاه 

استفاده نکنید.(

احتیاط:
از دســت زدن بــه تیغــه هــای تیــز بــرش دنــده هــا در حیــن خالــی کــردن ظــرف و تمیــز کــردن آن بایــد 

دقــت و احتیــاط شــود.
ــی  احتیــاط گــردد در صــورت ریختــن مایعــات داغ ممکــن اســت باعــث خــارج شــدن بخارهــای ناگهان

شــود.
قبل از تمیز کردن و سوار کردن قطعات دستگاه حتما کابل دستگاه از پریز برق جدا باشد.

در صورت معیوب بودن و یا ترک بودن مخزن از وسیله استفاده نگردد.
جهت جدا نمودن متعلقات حتما از جدا بودن کابل دستگاه از پریز برق اطمینان حاصل نمایید.

ــروش ــس از ف ــات پ ــماره خدم ــه ش ــا ب ــوی نامطبوعلطف ــمام ب ــا استش ــص و ی ــاهده نق ــورت مش  در ص
)54563-021( تماس حاصل نمایید و سریعا گزارش دهید.

نحوه استفاده از امولسیون ساز:
1- کاسه دستگاه را روی سطح صاف قرار داده سپس قطعه امولسیون ساز را در جای خود بگذارید. )مواد 

مورد نظر مانند تخم مرغ  را به درون کاسه بریزید.(
2- درب کاسه را روی کاسه قرار دهید سپس بدنه را روی درب بگذارید، دندانه های زیر بدنه در شیار های 

درب فرو رفته و دستگاه قفل می شود.
3- دکمه پالس را فشار داده و به مدت 2 دقیقه با دستگاه این کار را انجام دهید.

قبل از برداشتن درب دستگاه مطمئن شوید که چرخش کامال ثابت شده باشد سپس درب دستگاه را 
برداشته و امولسیون را با دقت بیرون آورده و مواد را خالی کنید.)برای نگه داری مواد غذایی از کاسه 

دستگاه استفاده نکنید.(

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

کاسه دستگاه را بعد از استفاده با آب گرم / خنک و یا در ماشین ظرفشویی گذاشته و بشویید.
بدنه دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید،به هیچ عنوان بدنه را در آب غوطه ور نکنید.

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



User manual

6

راهنمای خرید:

نکات آماده سازیمواد غذایی

نان تست و یا بیسکویت
برای خرد کردن این مواد 1 تکه نان و یا 3تا 4 
عدد بیسکویت را در کاسه ریخته و با توجه به 

اندازه دلخواه مواد را خرد کنید.

سیب زمینی،هویج،پیاز و ...
تعداد دو عدد سیب زمینی،هویج ویا پیاز را با 
چاقو نصف کرده و داخل کاسه ریخته سپس با 

توجه به اندازه مورد نظر مواد را خرد کنید.

سبزیجات مانند)جعفری،کرفس و ...(

سبزیجات شسته و به اندازه ای که در کاسه 
جا می گیرند با چاقو نصف کرده سپس به 
اندازه دلخواه سبزیجات را با دستگاه خرد 

کنید.)اگر بعضی از قسمت های سبزی خرد 
نشده بود درب دستگاه را برداشته با یک 

کاردک سبزی ها را جابجا کنید و مجددا به 
خرد کردن ادامه دهید(

100 گرم گردو و یا بادام را در کاسه بریزید و آجیل مانند گردو، بادام، پسته و ...
به اندازه دلخواه مواد را خرد کنید.

گوشت قرمز و یا مرغ

ابتدا گوشت تازه را به مدت 2 ساعت در فریزر 
گذاشته تا کمی خودش را گرفته سپس 200 
گرم گوشت را در کاسه ریخته و شروع به خرد 
کردن کنید .)گوشت قرمز و یا مرغ خرد ریز 
شده برای غذاهایی مانند کوفته ،کتلت و ... 

مناسب می باشد.(
توجه: 

برای ریزتر شدن تمام مواد غذایی می توانید از عملکرد پالس استفاده کنید.

محیط زیست:
شما می توانید در مراقبت از محیط زیست کمک کنید، لطفا تجهیزات الکتریکی غیر قابل استفاده را به 

مراکز خدمات پس از فروش و یا به مکان های مناسب تحویل دهید.
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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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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


