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FEATURES

SWITCH SPEED SETTING 
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Before operating this unit,  Please read the instruction manual carefully.

BL 300
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1.  Measuring cap
2.  Lid
3.  Jug  
4.  Stainless steel blade

1.  P = Pulse
2.  0 = Off
3.  1 = Low
4.  2 = High

5.  Safe Switch
6.  Housing
7.  Switch 
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When using electrical appliance, basic safety precautions Should always 
be followed including the following

1. Read all instructions.
2. To protect against risk of electrical shock do not put housing in water or 
other liquid. 
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near 
children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off 
parts, and before cleaning. Make sure appliance is “O” when not in use, 
before putting on or taking off parts, and before parts.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the 
appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return 
appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair 
or electrical or mechanical adjustment.
7. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer 
may cause fire, electrical shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hung over edge of table or counter.
10. Do not let cord contact hot surface, including the stove.
11. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the 
risk of severe injury to persons or damage to the blender.  A  scraper  may 
be used but must be used only when the blender is not running.
12. Blades are sharp, handle carefully.
13. Do not blend hot liquids.
14. Do not operate without this cover in place.
15. The blender is not to be operated with empty blending unit (i.e. without 

1. First remove the mains plug from the wall socket. Do not immerse the 
motor housing in water. You can clean the motor housing with a humid 
cloth. Do not use abrasive cleaning materials.
2. Disassemble the other parts after each use and wash them in soapy 
water. Then rinse with clean water and dry thoroughly. Do not wash these 
parts in a dishwasher.
3. Cleaning is easiest when done immediately after use, or empty the jug 
and fill it with water. turn the switch several times into the “pulse” setting 

 CLEANING

IMPORTANT SAFEGUARDS
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solid or liquid foodstuff)
16. Do not operate the blender more than 180 second with any loading. 
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer 
of its service agent of a similarly, qualified person in order on avoid a 
hazard.

 SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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Note
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یادداشت
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10-ازتماسس��یمبرقدستگاهباسطوحداغوسایرمنابعگرمایشیماننداجاقهای
گازیوبرقی،خوددارینمایید.

11- بهمنظورجلوگیریازآسیبدیدگیشدیدکاربرودستگاه،هرگزدرطولعملکرد
دستگاه،دستخودیالوازمآشپزخانهراواردآننکنید.استفادهازیککاردکیاقاشق
برایزدودنموادازپارچیاتیغه،مناسباست،امابهشرطیحتمًادرهنگامثابتبودن

وعدمکارکردِندستگاهانجامگیرد.
12-هنگامبرداش��تن،جابهجاییونصبتیغۀمخلوطکن،دقّتکنید،چراکهبسیارتیز

وبُرندهاست.
13-ازایندستگاهبرایمخلوطکردِنمایعاتداغاستفادهنکنید.

14-هرگ��زدرص��ورتعدمقرارداش��تِندرپوشب��ررویپارچ،دس��تگاهرابهکار
نیندازید.

15-هیچگاهنبایددس��تگاهراباپارِچخالی)بدونموادغذاییجامدیامایعدرونآن(
بهکاربیندازید.

16-هرگزبهمدتبیشاز180ثانیۀبیوقفه،باایندستگاهکارنکنید.
17-بهمنظورجلوگیریازبروزخطراتاحتمالی،درصورتآسیبدیدگیسیمبرق
دس��تگاه،تعمیریاتعویضآنحتمًاٌبایدتوس��طیکیازمراکزمجازخدماتفلریابه

دستتکنسینیماهرانجامگیرد.

این دستورالعمل ها را برای مراجعات بعدی در آینده نزد خود نگه دارید.
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 هشدارهای مهم ایمنی

هنگاماستفادهازدستگاههایبرقي،هموارهبایدهشدارهايایمنياولیهوموارداحتیاطی
زیررادرنظرداشتهباشید:

1- پیش از به کارانداختن دستگاه، تمامي دستورالعمل ها را بخوانید. 
2-ب��رايپیشگی��ريازخطربرقگرفتگي،ازفروبردنس��یمبرق،دوش��اخهیاخود

دستگاهدرونآبیامایعاتدیگر،جداًخوددارینمایید.
3-هنگاميکهکودکانازدس��تگاهاس��تفادهميکنندیادرحضورآناندستگاهرابهکار

مياندازید،نظارتدقیقوکاملشماالزامیست.
4-پیشازآغازهرگونهعملیاتتمیزکاري،درصورتعدماستفادهازدستگاهوپیش
ازاقدامبهسرهمبنديیاجداکردناجزایآن،تاخنکشدِنکاملدستگاهصبرنمایید.

5-ازدستزدنوایجادتماسبااجزایمتحّرکدستگاهخودداریکنید.
6-درصورتآس��یبدیدگیس��یمبرقیاس��ایرقسمتهایدس��تگاهوهمچنیندر
صورتمش��اهدۀهرگونهنقصیااش��کالیدرنحوۀعملکردآن،استفادهازدستگاهرا
متوقّ��فک��ردهوآنرابرایتعمیر،آزمایشیاتعویِضقطع��ات،بهنزدیکترینمرکز

خدماتپسازفروشفلرتحویلدهید.
7-اس��تفادهازلوازمجانبيِغیراصلیکهموردتاییدس��ازندۀدستگاهنباشند،میتواند

منجربهآتشسوزی،برقگرفتگیوآسیبدیدگیدستگاهوکاربرشود.
8-هرگزدرمحیطهایبازوفضایبیرونازخانه،ازایندستگاهاستفادهنکنید.

9- نگذاریدس��یمبرقلِهش��ده،ازلبۀسطحآویزانش��ودیاباسطوحداغتماسپیدا
کند.

تمیزکاری دستگاه

1.پیشازانجامهرگونهعملیاتتمیزکارییامراقبتازدس��تگاه،دوش��اخۀآنرااز
پریزبرقبیرونبکش��ید.هرگ��زمحفظۀموتوررادرآبفرونکنی��د؛برایتمیزکاری
آن،میتوانیدازیکپارچۀنمداراس��تفادهکنید.هرگزبرایتمیزکردِندس��تگاه،ازمواد

شویندۀسایاواسکاچهایسیمییازبر،استفادهننمایید.
2.پسازهرباراستفاده،برایتمیزکردنسایراجزایدستگاه،نخستآنهاراازپایهو
بعدازیکدیگرجداکنید،وبعدآنهاراباآبومایۀظرفشوییتمیزنمایید.وسپس،
آنهارازیرآبروان،آبکشینمودهوکاماًلخشکنمایید.ازقراردادِنایناجزادرون

ماشینظرفشوییخودداریکنید.
3.تمیزکردنوشستش��ویاجزایدستگاه،بالفاصلهپسازاستفاده،آسانترینحالت،
برایتمیزکاریدس��تگاهخواهدبود؛ی��ااینکهمیتوانیدمحتویاتپارچراتخلیهکرده
وآنراپ��رازآبکنی��د.کلیدتنظیمعملکردراچندینب��اردرحالتپالس)عملکرد

ضربهای(قراردهید.
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توصیف اجزای دستگاه

تنظیمات سرعت دستگاه

1.پیمانۀاندازهگیری
2.درپوشپارِچشیشهای

3.پارچشیشهای
4.تیغۀبرشازجنساستیِلضّدزنگ

5. کلیدایمنی
6.محفظۀموتور

7.پیچتنظیمعملکرددستگاه

P.1یعنیپالس)عملکردضربهای(
0.2یعنیخاموشبودن
1.3یعنیسرعتکم
2.4یعنیسرعتزیاد

سی
فار

پیش از استفاده از این دستگاه، دستورالعمل های ایمنی را به طور کامل بخوانید.
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