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. دستگاه غذاساز تنها در صورتي عمل خواهد كرد كه چفت ايمني درجايش محكم شده باشد: نكته
. قرار دهيد) 17(و درپوش ) 20(روي بدنه  خروجي مواد بر ظرف مواد غذايي را در زير دهانة-1
. بزرگ را برش دهيد تا در دهانة ورودي دستگاه به راحتي فرو روندقطعات . جات را آماده كنيدسبزي و ميوه-2
مواد غذايي را در . موتور آغاز به كار خواهد كرد. روشن كنيد) 8(دوشاخه را به برق بزنيد و دستگاه را با كليد تنظيم سرعت -3

. به آرامي به سمت پايين فشار دهيد) 16( فشاري نة ورودي بريزيد و با دستةدها
شود كه پسماندها را پس از يك دقيقه توصيه مي(تيغة غذاساز و درپوش آن را بالفاصله پس از فرايند غذاسازي تميز كنيد -4

. تا موتور مسدود نشود) عملكرد مداوم تميز كنيد

تميزكاري 
تمامي قطعات را . شيدكغذاساز را خاموش كنيد و دوشاخه را از برق ب/كنمخلوط/گيريد، دستگاه آب ميوهپس از پايان عملكر-1

. خشك نماييدجدا كنيد و با آب ولرم و مايعي شوينده بشوييد و كامالً
. دار تميز كنيداي نم اصلي را با آب نشوييد، با پارچهبدنة-2
.  صافي را به دقت تميز كنيدبايد شبكة پس از استفاده مي هر بار،يابي به بهترين نتايجبراي دست-3

:توجه كنيد
. هاي اين دفترچة راهنما به كار اندازيددستگاه را بر روي سطحي صاف و پايدار قرار دهيد و آن را مطابق با دستورالعمل-1
درستي نصب شده باشند، دستگاه را به اي در دستگاه وجود دارد كه تنها در صورتي كه اجزاي دستگاه به تمهيد ايمني ويژه-2

. اندازدكار مي
اين كار ممكن است سبب . غذاساز را به طور مداوم بيش از يك دقيقه به كار نيندازيد/كنمخلوط/گيريدستگاه آب ميوه-3

. شدن بيش از حد معمول دستگاه شودداغ
 دستگاه را به تعميركاري مجاز تحويل دهيد تا ؛يداگر سيم برق يا دوشاخة دستگاه آسيب ديده بود، آن را به كار نينداز-4

.  تنظيم و تعمير شود،آزمايش
. دار تميز كنيداي نمبدنة اصلي را با آب نشوييد؛ با پارچه-5
. به كودكان يا افراد ناوارد اجازه ندهيد از دستگاه استفاده كنند-6
. داري كنيدر جايي خشك و داراي تهويه نگهكنيد، آن را داگر براي مدت زماني طوالني از دستگاه استفاده نمي-7
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گيري عملكرد آب ميوه
. سوار كنيد) 7(بخش موتور /را بر روي بدنة اصلي) 4(بدنة مياني -1
. محكم فشار دهيد تا جا برودآن را . وصل كنيد) 5(قرار دهيد و به محور گردان ) 4(را در بدنة مياني ) 3(گيري ميوهتيغة آب-2
 روي بدنة مياني خروجي تفالهكه درپوش با مطمئن شويد . قرار دهيد) 4(را بر روي بدنة مياني ) 2(گيري ميوهدرپوش آب-3

. را محكم كنيد) 6(تراز شده باشد و چفت ايمني هم
: نكته

 خروجي آب ميوه بدنة را در زير دهانة) 9(رف آب ميوه ظ. قرار دهيد) 4(را در زير دهانة خروجي بدنة مياني ) 10(دان تفاله-4
).  رجوع كنيد3به دياگرام صفحة(مياني قرار دهيد 

ميوه يا سبزيجات را در دهانة ورودي قرار دهيد و . ))8(خاموش /كليد روشن(دوشاخه را به برق بزنيد، دستگاه را روشن كنيد -5
. گيري قرار گيرند فشار دهيد تا تمام مواد در داخل آب ميوهبا دستة فشاري آنها را به آرامي به سمت پايين

: هشدار
. هنگام عملكرد، دست يا اشياي ديگر را در دهانة ورودي قرار ندهيد•
 پيش از جداكردن قطعات براي .شودميگيري  فشاري را محكم فشار ندهيد؛ اين كار سبب افت كيفيت آب ميوهدستة•

. دان، دستگاه را خاموش كنيدآب ميوه و تفالهتميزكاري يا برداشتن ظرف 
. ها در آن جمع شوددان قرار دهيد تا تفالهشود كيسه فريزري در تفالهبراي تميزكاري آسان، توصيه مي•
توصيه (گيري تميز كنيد گري را بالفاصله پس از فرايند آب ميوهمانده در داخل درپوش آب ميوههاي باقيدان و تفالهتفاله•

. گيري شودتا از مسدودشدن موتور پيش)  آنها را تميز كنيد،شود پس از هر يك دقيقه عملكرد مداوم دستگاهمي

كن عملكرد مخلوط
، به طوري هاي ديگر را قاچ كنيد، سپس به آن آب اضافه كنيدسيب، هويج يا ميوه: براي مثال. ميوه و سبزيجات را آماده كنيد-1

خواهيد يخ را خرد كنيد، چند تكه يخ نيز اضافه كنيد و اگر مي.  گنجايش روي ظرف بيشتر نباشد نشانگر حداكثرعالمتكه از 
). 11(سپس درپوش را سرجايش قرار دهيد 

سپس . و دستة فشاري مواد غذايي را جدا كنيد) 2(گيري ، درپوش آب ميوه)3(گيري ، تيغة آب ميوه)4(ابتدا بدنة مياني -2
. يدرا پايين آور) 6(ها چفت

ال عمل كنيد تا كليد ايمني بدنة اصلي فع) 7(اي را بر روي بدنة اصلي قرار دهيد، مطابق نشانة روي بدنه اصلي پارچ شيشه-3
. كندغير اين صورت، موتور كار نميدر . شود

سپس، آن را بر روي .  بار بچرخانيد5 يا 3 (P)اي را بر روي عملكرد تكانه) 8(دوشاخه را به برق بزنيد و كليد كنترل سرعت -4
شود براي توصيه مي. تان تنظيم كنيدكني دلخواه بر اساس ميزان مخلوط،)زياد(يا دومين گزينه ) كم(نخستين گزينه سرعت 

. خردكردن يخ از عملكرد تكانه استفاده كنيد

عملكرد غذاساز 
را در بدنة ) 19(دارندة آن و نگه) 18(غذاساز تيغة . قرار دهيد) 7(بخش موتور /را در بدنة اصلي) 21(محور چرخان غذاساز -1

. متصل نماييد) 21( به موتور سپس،. قرار دهيد) 20(غذاساز 
. دهدكند و ديگري مواد غذايي را برش ميها مواد را رنده مياز لبه يكي ؛اش قابل استفاده است غذاساز از هر دو لبهتيغة: نكته

تراز با دهانة خروجي تفاله بر روي بدنة قرار دهيد، مطمئن شويد كه درپوش هم) 20(را بر روي بدنة غذاساز ) 17(درپوش -2
).6(غذاساز قرار گيرد و چفت ايمني را محكم نماييد 
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هشدارهاي مهم ايمني
:بايد در نظر گرفت زير را مياوليههاي هشدارهايهنگام استفاده از وسايل برقي، نكات و 

. ها را كامل و بادقت بخوانيدپيش از استفاده، همة دستورالعمل-1
 به كودكان اجازة استفاده از دسـتگاه را  گاههيچ. هنگام استفاده از دستگاه در حضور كودكان، نظارت دقيق شما ضروري است  -2

. بدون نظارت خودتان يا افراد با صالحيت ندهيد
يـا   يـا برقـي   ي اجاق گازينزديكدر /و آن را بر رويهميشه از دستگاه بر روي سطحي خشك و صاف و پايدار استفاده كنيد           -3

.ح داغ به كار نبريدوسط
.  آن شودنقص عملكرد دستگاه زمين افتاد يا ضربه خورد، ممكن است باعث اگر. جا كنيددستگاه را به دقت جابه-4
.  يا با سطوح داغ تماس پيدا كندنگذاريد سيم برق دستگاه از لبة سطح كار آويزان شود-5
دستگاه را هرگز در آب يـا مايعـات ديگـر فـرو         ) موتور(گرفتگي، سيم برق، دوشاخه، و بدنة اصلي        براي محافظت در برابر برق    -6

. نبريد
بـه  دسـتگاه را . ، بـه كـار نيندازيـد   نقـص عملكـرد آن  در صورت ديده يا اي را با سيم برق يا دوشاخة آسيب     هيچ وسيلة برقي  -7

. تان تعمير كنندازفروش فلر تحويل دهيد تا آن را برايترين مركز مجاز خدمات پسنزديك
. بكـشيد  از بـرق   راكنيد، هميـشه دوشـاخة دسـتگاه        ده نمي  كه از آن استفا    هنگاميكردن قطعات دستگاه يا     به هنگام سرهم  -8

همچنـين  . ها استفاده نكنيـد   هاي رابط يا چندراهي   از سيم . شده باشد دوشاخه را تنها بايد به پريزي وصل كرد كه خوب ارت          
عـث ايجـاد بـار    ، باايـن كـار  طور مشترك با وسيلة برقي ديگري، همزمان به يك پريز يا يك مدار برقـي نزنيـد؛                 دستگاه را به  

.  شودديدن وسايل برقي مييباضافي در مدار و در نتيجه، آس
در اين صورت، از يك برقكـار مـاهر         . ز يا دوشاخه شود   يشدن پر ، ممكن است باعث داغ    ه است تان شل شد  اگر پريز برق منزل   -9

. تان عوض كندبخواهيد تا پريز را براي
شـدن  زخمـي  يـا  گرفتگـي ، برق سوزي، ممكن است منجر به آتش     باشد نكرده   اي كه توليدكننده توصيه   كاربرد وسايل جانبي  -10

.  شودكاربر
. پيش از استفاده از دستگاه، همة قطعات را كامل و بادقت سر هم كنيد-11
. جا كردن آنها مراقب باشيدكني بسيار تيز است، هنگام تميزكاري يا جابهگيري و مخلوطتيغة آب ميوه-12
توان براي خردكردن يخ،    كن را مي  پارچ مخلوط . ها و سبزيجات مناسب است    كردن ميوه طيري و مخلو  گاين دستگاه براي آب   -13

. استفاده كردتوانميكردن و برش مواد از غذاساز براي رنده. به كار برد...  وكردن مواد غذاييمخلوط
.  تا به سطح دستگاه آسيبي نرسداستفاده نكنيد) خورندة سطوح(هنگام تميزكاري دستگاه، از مواد شويندة سايا -14
. كن بپرهيزيدكن يا پارچ مخلوطمخلوط/گيريهنگام عملكرد دستگاه از فروبردن دست يا اشيا در دهانة تغذيه آب ميوه-15

:عملكردهاي اصلي
...و هاي ديگر، سبزيجات ج، ميوهسيب، هوي: گيريميوهآب

.ر ديگهايميوهخردكن يخ، سيب، هويج و : كنمخلوط
. كن، خردكن، برش دهندهزميني، خيار، رندههويج، سيب: غذاساز
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