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 مهمترین توصیه های ایمنی برویل

 

ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله  برقی احتیاط کنید  در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصوالتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به عالوه

 واز این موارد احتیاطی پیروی کنید. 

 قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطربسپارید 

 بسته بندی را قبل از اولین استفاده از دستگاه جدا کنید. هرگونه برچسب تبلیغاتی و 

 ، تمیز وخشک  قرار دارد. لرزش دستگاه در حین کار باعث حرکت آن می شود.  دستگاه روشن را لبه نیمکت یا صندلی قرار ندهید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه روی سطح صاف 

  .دستگاه مخلوط کن را نزدیک گاز و سطوح داغ یا جایی که با حرارت در تماس باشد قرار ندهید 

  .همیشه اطمینان حاصل کنید که اجزای دستگاه کامال جا افتاده اند 

   .پارچ مخصوص دستگاه مخلوط کن و درپوش که برای آن تهیه شده است را استفاده کنید 

 درپوش مخلوط کن محکم بسته شده است.  همیشه قبل از کار با دستگاه مطمئن شوید که در 

  همیشه  با فشار دادن دکمهREWOP از حرکت دادن دستگاه یا جدا کردن اجزای آن یا تمیز کردن آن مطمئن شوید که موتور و  اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است. بعد  آن را از برق بکشید. قبل

 .ثابت شده است تیغه آن کامال



  ثانیه( با دستگاه کار سنگین انجام ندهید. اجازه دهید دستگاه یک دقیقه بین هر استفاده استراحت کند.  01برای مدت طوالنی )بیشتر از 

  های این  دستگاه برای کار سنگین با آن در نظر گرفته نشده است. هیچ کدام از دستورالعمل 

  .دستگاه در حالت  روشن  بدون مراقبت رها نکنید 

  اگر غذا در اطراف ظرف جمع شد دستگاه را با فشار دادن دکمهREWOP  وسیله کاردک مخصوص غذای کند. به  خاموش کنید. بعد آن را از برق بکشید. اطمینان حاصل کنید که تیغه و موتور کار نمی

 اطراف ظرف را پاک کنید. از انگشتانتان استفاده نکنید چون تیغه مخلوط کن بسیار تیز است. 

 چ چیزی را وارد مخلوط کن نکنید. هر گونه تگاه را از برق بکشید هیدست ها ، انگشت ها ، مو ، لباس و کاردک و هر گونه وسیله دیگر را در حال کار با دستگاه دور از آن قرار دهید. هیچ وقت بدون اینکه دس

 استفاده نادرست باعث صدمه به شما می شود. 

  .ظرف مخلوط کن را در حین کار از جایش بلند نکنید 

 از مخلوط کن برویل فقط برای مخلوط کردن غذا و مایعات استفاده کنید.  

 از ریختن در مخلوط کن سرد شود.  غذاهای داغ یا در حال جوش را در مخلوط کن نریزید. اجازه دهید قبل 

  .ظرف مخلوط کن را تحت سرما یا گرمای شدید قرار ندهید. مثال ظرف سرد را در آب گرم نگذارید یا برعکس 

 را همیشه تمیز نگه دارید. دستگاه 

 ه برای مدت طوالنی استفاده کنید و موتور آن گرم شود دستگاه به صورت اتوماتیک از حرکت می دستگاه به وسیله موتوری که به صورت اتوماتیک درجه حرارت را کنترل میکند حفاظت می شود. اگر از دستگا

 دقیقه با آن کار نکنید. وقتی دستگاه کامال خنک شود دوباره شروع به کار می کند.  01ایستد. برای اینکه دستگاه دوباره کار کند آن را خاموش کنید و از برق بکشید و حدود 



 کامال باز کنید . بل از استفاده سیم برق را ق 

  .برای حفاظت در مقابل شوک الکتریکی دستگاه و موتور آن را در آب یا هر مایع دیگر فرو نکنید 

  .اجازه ندهید سیم برق از میز یا  هرجایی که قرار دارد آویزان شود و در سطوح داغ قرار بگیرد یا گره بخورد 

 ی مسوولیت مراقبت از آن ها را داشته باشد. این دستگاه برای استفاده بچه ها و افراد ناتوان جسمی و ذهنی یا کسانی که تجربه و سواد کافی ندارند  مناسب نمی باشد. مگر اینکه شخص 

 .دور از دسترس کودکان نگهداری شود 

 در اولین فرصت برای تعمیر ویا تعویض دستگاه به نزدیک ترین نمایندگی . م برق، پریز یا دستگاه صدمه دیده است از آن استفاده نکنیدپیشنهاد می شود که به صورت منظم دستگاه را چک کنید. اگر سی

 .مراجعه نمایید

  .هر گونه تعمیر به جز تمیز کردن دستگاه باید در نمایندگی های برویل انجام شود 

 چ استفاده دیگری از دستگاه نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاده نکنید. این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هی 

 30بیشتر از  نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد میشود.  توصیه میشود یک کلید امنیتی با جریان برق قابل کنترل کهmA  ی این کار با یک برق نباشد وصل کنید. برا

 .  کار حرفه ای صحبت نمائید

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایدسته حلقه درپوش به همراه 

 )دسته ای که به باز شدن درپوش کمک می کند( 

 درپوش اندازه گیری داخلی

 )برای اضافه کردن مواد در حال مخلوط کردن(

 

 ایو سیستم کاسه  xiteniKتیغه 

ته ظرف به گونه ای است که غذا در آن گیر نمی کند. تیغه های )

 (م  برای خرد کردن بهتر غذا هستنددندانه دار آن ه

 درجه بندی شدهپارچ 

 (ضد ضربه، نشکن، محافظ در ماشین ظرفشویی)

سرعت مختلف برای مخلوط  5

 کردن



 طرز کار دستگاه

 

 مخلوط کن ، درپوش و تیغه آن را در محلول آب گرم و  صابون بشویید. آب بکشید و کامل خشک کنید . موتو دستگاه را با یک پارچهظرف قبل از اولین استفاده 

 خیس  پاک کنید و سپس کامال خشک کنید.

 پایه موتور را در جایی صاف و خشک مثل یک نیمکت قرار دهید. مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و از برق کشیده شده است.   مرحله اول :

قسمت متحرک تیغه را بر خالف عقربه  ساعت . اریدپارچ مخلوط کن را به باال بچرخانید تیغه را سر جایش درون ظرف بگذتیغه بگذارید . برای نصب پارچ مخلوط کن، واشر مخصوص را روی   مرحله دوم :

 (2و0)شکل بچرخانید تا سر جایش قفل شود. 

 پارچ مخلوط کن را به صورت عمودی قرار دهید و روی موتورجا دهید. دسته پارچ مخلوط کن باید سمت راست یا چپ دستگاه قرار بگیرد.  مرحله سوم :

درپوش مخلوط کن را باالی ظرف محکم سر جایش قرار دهید. درپوش داخلی آن را که تمیز کرده اید سر جایش بگذارید و به  نباشد XAM توجه کنید که مواد ریخته شده در ظرف باال تر از خط : 4مرحله 

 (0)شکل  جهت عقربه ساعت بچرخانید.

  :نکته

 بین خواهد رفت.  وقتی برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید ممکن است متوجه بویی شوید که از موتور می آید. این نرمال است و با استفاده بعدی از 

 .تیغه همزن فوق العاده تیز است. دست یا انگشت خود را به آن نزدیک نکنید 

 2شکل  1شکل 

 3شکل 



می باشد که  روی آن جا می افتد و طوری طراحی شده که در حین کار حرکت نمی کند. یک دسته حلقه مانند باالی آن  مخلوط کن برویل دارای یک درپوش محکم

 (4وجود دارد که شما به راحتی می توانید درپوش را باز کنید. این دسته نقش اهرم را بازی می کند. )شکل 

 ولت وصل کنید و دستگاه را روشن کنید.  201/241دوشاخه را به برق  : 5مرحله 

 آن روشن خواهد شد و چشمک می زند.  REWOPسمت چپ دستگاه  را فشار دهید. چراغ   REWOPدکمه  : 6مرحله 

 پر شده از تغییر مکان و باز کردن در آن در حین کار خودداری کنید.   XAMپر نکنید. وقتی ظرف بیش از حد پر شده یا تا  نزدیک خط   XAMظرف مخلوط کن را بیشتر از خط  :نکته

هم روشن می شود و شروع  REWOP( انتخاب کنید. دستگاه شروع به کار می کند و چراغ سرعتی که انتخاب کرده اید روشن می شود. چراغ 0-5برای انتخاب سرعت مورد نظر یکی از دکمه ها را ) : 7مرحله 

 ی کند. به چشمک زدن م

 مواد را به اندازه مورد نیاز در دستگاه بریزید. بیش از اندازه مخلوط نکنید. 

 شروع به چشمک زدن می کند.  REWOPو     POER ثانیه کار به صورت اتوماتیک از کار کردن متوقف می شود و چراغ 021دستگاه بعد از  : 8مرحله 

 

 

 4شکل 

 در مخلوط کن نریزید.هرگز چیزی به جز غذا یا مایعات را  :احتیاط

 



 را فشار دهید کل دستگاه خاموش می شود.  REWOP یا سرعت انتخاب شده را فشار دهید. اگر دکمه POERدستگاه را متوقف کنید دکمه بخواهید هر زمان که 

دستگاه استفاده کنید. وقتی دکمه پالس را فشار می دهید شروع به چشمک زدن می کند. با ضربه های کوچک دکمه پالس را فشار دهید تا  Pulseبرای موادی که به سرعت زیاد احتیاج دارند از دکمه  : 9مرحله 

 وقتی که مواد شما کامال مخلوط شوند. 

 برای مخلوط کردن غذاهای ضخیم استفاده می شود.  Pulseنکته: از دکمه 

ا مطمئن شوید که دستگاه خاموش شده است. سپس  دستگاه را از برق بکشید. قبل از اینکه بخواهید دستگاه را حرکت دهید یا تمیز کنید یا اجز REWOPشار دادن دکمه در آخر کار ، همیشه با ف : 11مرحله 

 آن را از هم جدا کنید اطینان حاصل کنید که تیغه نمی چرخد و کامال متوقف شده است. 

  نکته:

  دقیقه( از کار کردن متوقف می شود. این برای حفاظت بیشتر از دستگاه شما در مقابل استفاده بیش از اندازه است.  2ثانیه ) 021مخلوط کن بعد از 

 برای متوقف کردن دستگاه هر زمانی که مایل بودید، دکمهPOER انتخاب شده را فشار دهید. دکمه  یا دکمه سرعتREWOP توانید فشار دهید ولی در این صورت کل دستگاه خاموش  را هم می

 می شود. 

  قبلی خاموش می شود.سرعت دستگاه هر زمانی که مایل باشید در حین کار قابل تغییر می باشد. هر سرعتی را که انتخاب کنید چراغ آن روشن می شود و چراغ سرعت 

 د. برای اینکه دیواره ظرف را تمیز کنید ، اول دکمه در طول کار با دستگاه ممکن است مواد به دیواره ظرف بچسبREWOP  را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. بعد آن را از برق بکشید. درپوش

 ارید. جای خود بگذ پالستیکی آن را باز کنید و از کاردک مخصوص دستگاه برای تمیز کردن دستگاه استفاده کنید. برای اینکه کار را ادامه دهید درپوش را  سر



  اگر هر گونه خیسی یا مایعی روی موتور مخلوط کن در حین کار ریخته شد ، دکمهREWOP  را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. بعد آن را از برق بکشید. ظرف مخلوط کن را بردارید. موتور را با

 گذارید دقت کنید که کامال در جای خود قرار گرفته باشد.  شک کنید. وقتی ظرف را سر جایش میکند خ یک دستمال تمیز و نمناک  پاک کنید. بعد با دستمالی که آب را کامال جذب می

 

 سیستم حفاظتی در مقابل کار اضافی با دستگاه

گر با مخلوط کن به مدت طوالنی کار کنید ممکن است دستگاه برای جلوگیری از سوختن دستگاه هنگامی که کار زیاد از آن می کشید ، دستگاه مجهز به سیستمی است که به صورت اتوماتیک خاموش می شود. ا

دقیقه با آن کار نکنید.  01را خاموش کرده و از برق بکشید و برای  آنآن جلوگیری می کند. برای اینکه دستگاه دوباره کار کند بیش از اندازه داغ شود. اگر این اتفاق بیفتد ، سوئیچ امنیتی دستگاه از کار کردن 

 وقتی دستگاه خنک شد دوباره آماده استفاده است. 

 

 جدا کردن اجزای دستگاه

 روی دستگاه برویل اطمینان حاصل کنید که خاموش است. بعد دستگاه را از برق بکشید.  REWOPمرحله اول : همیشه با فشار دادن دکمه 

 مرحله دوم : دستگاه را با گرفتن دسته آن و چرخاندن آن به سمت باال از بدنه جدا کنید. 

 شدن نمی باشد. با برگرداندن دستگاه ، پیچ انتهای آن را به جهت عقربه ساعت بچرخانید و آن را از پایه جدا کنید. پالستیک مدور در زیر ظرف قابل جدا  5مرحله سوم : مانند شکل 

 واشر را از قسمت تیغه جدا کنید. :  4مرحله 

 گرم یخ است. 251کل مقدار یخی که مخلوط کن میتواند خرد کند یک قالب استاندارد یخ یا  احتیاط:

 5شکل 

 ممکن است تیغه آن به شما صدمه بزند. هنگام کار کردن با دستگاه مراقب تیغه آن باشید چون بسیار تیز است. اگر مراقب نباشید  احتیاط:

 



 نصب مجدد

 

 مطمئن شوید همه اجزای دستگاه تمیز هستند و خشک شده اند.  مرحله اول :

 ( 6برای گذاشتن تیغه دستگاه سر جایش واشر را در قسمت تیغه بگذارید. )شکل  مرحله دوم :

 تیغه را به خالف جهت عقربه ساعت بچرخانید تا وقتی که کامال سفت شود./   مخلوط کن را برگردانید و تیغه را سر جایش در زیر ظرف قرار دهید:  7شکل 

 

 مراقبت و تمیز کردن دستگاه

 

 تمیز کردن بدنه  موتور 

 

  .بدنه موتور را با یک دستمال نرم و نم دار تمیز کنید و بعد کامل خشک کنید 

  .تمام لک های غذا را از روی سیم برق تمیز کنید 

 از دستمال یا پد های زبر برای تمیز کردن موتور دستگاه استفاده نکنید. چون ممکن است روی آن خراش ایجاد کند.  نکته:

 7شکل  6شکل 



 درپوش کوچک داخلی و ظرف مخلوط کن تمیز کردن تیغه ، درپوش آن ،

 

  .همه قسمت ها را با آب و صابون و دستمال تمیز و نرم بشویید 

  .برای قسمت هایی که مواد باقیمانده از غذا  سفت شده اند ، از برس شیشه شور آشپزخانه استفاده کنید. آب بکشید و کامل خشک کنید 

 نگذارید گرمای ماشین ظرف شویی بشویید. قبل از گذاشتن در ظرف شویی درپوش و تیغه آن را جدا کنید و آن را وارونه در ظرف شویی بگذارید.  اگر وارونه  می توانید ظرف مخلوط کن را در حالت معمولی در

 آب به بدنه آن صدمه خواهد زد.

 از بین بردن لک های سخت و بوهای شدید 

 

 دقیقه در آب گرم  5است بوی شدید و لکه هایی از خود به جای بگذارند. برای از بین بردن این لک ها ظرف مخلوط کن و درپوش آن را به مدت  غذاهایی مثل  سیر و ماهی یا سبزیجاتی مثل هویج ممکن

 صابونی قرار دهید. بعد با یک ماده شوینده مالیم و آب گرم آن را بشویید ، آب بکشید و کامل خشک کنید. 

 جمع کردن دستگاه

 

 قرار دهید. هیچ وسیله ای روی دستگاه نگذارید.  مخلوط کن برویل را به صورت عمودی با در بسته و به صورتی که ظرف روی موتور قرار گرفته باشد یا کنار آن گذاشته شده باشد در جای خاصی 

 

 تیغه دستگاه بسیار تیز است. هنگام استفاده مواظب دست و انگشتان خود باشید. در هنگام حرکت یا جمع کردن دستگاه احتیاط کنید.  احتیاط:

 



 بایدها :

 

 از سرعت پایین (Low) (2-0 برای درست کردن کوکتل ، نوشیدنی ها ، محلول هایی مثل سس مایونز ، سس ساالد ، سس پیاز و سرکه ،غذاها  )یی که احتیاج به کمی برای مخلوط کردن یا خرد کردن

 مخلوط کردن دارد و خمیرها استفاده کنید. 

 ( از سرعت باالHigh) (5-4 برای سوپ پوره یا گاز دار کردن )مایعات برای پوره 

  ازPulse برای غذاهایی که فقط به کمی مخلوط کردن احتیاج دارند استفاده کنید ، مثال برای خرد کردن آجیل 

  سانتی تقسیم شده اند تا راحت تر به نتیجه دلخواه برسید.  0-2اطمینان حاصل کنید که همه غذا ها به مکعب های خدودا 

  فنجان( از درپوش داخلی آن کم کم اضافه کنید.  0و  2/0خلوط کن نریزید. وقتی مواد اولیه مخلوط شدند بقیه مواد را )فنجان مواد در م 2در ابتدای کار بیشتر از 

  مخلوط کن باشند راحتتر  به پوره تبدیل می شوند.  ½تا  ¼محلول های  غلیظ اگر 

 امد در مخلوط کن بریزید مگر اینکه در دستور غذایی غیر از این باشد. وقتی از چند ماده غذایی با هم استفاده می کنید ، مواد مایع را قبل از مواد ج 

  پاک کنید.  از مسایل فلزی برای این کار استفاده نکنید چون به وقتی مواد غلیظ و خشک را مخلوط می کنید الزم است که حتما کار را متوقف کرده و مواد را یک تا دوباربا کاردک پالستیکی به سمت پایین

 رف صدمه میزند. بدنه ظ

 

 



  نبایدها

 

  گاه استفاده نکنید. بعد از یک ثانیه از دستگاه استفاده نکنید. برای مخلوط های نرمال مثل سس مایونز یا چاشنی ها بیشتر از یک دقیقه در هر بار بدون خاموش کردن دست 01با مخلوط های غلیظ  بیشتر از

  دقیقه دستگاه را خاموش کنید مخلوط را هم بزنید و دوباره شروع به کار کنید.

 کوچک وسطی را باز کنید و مواد را از آنجا اضافه کنید. وقتی می خواهید روغن یا یک مایع دیگر را اضافه  بدون بستن درپوش مخلوط کن شروع به کار نکنید. برای اضافه کردن مواد در حین کار ، درپوش

 یزید. کنید به آرامی آن را از سوراخی که در وسط درپوش آن وجود دارد به داخل ظرف بر

  مواد را بیشتر از خطXAM  در مخلوط کن نریزید.  وقتی مخلوط کن پر یا نزدیک به خطXAM  .است دست خود را روی در دستگاه بگذارید تا در آن در حال کار جا به جا نشود 

  .وقتی دستگاه در حال کار هست هیچ موادی به جز مایع و غذا در آن نریزید 

 سیب زمینی له شده را مخلوط نمی کند.  مخلوط کن موادی مثل خمیر یا 

  وقتی مخلوط کن در حال کار هست آن را حرکت ندهید. همیشه اطمینان حاصل کنید که دکمهREWOP  .را زده ایدو چراغ آن خاموش شده و سپس آن را از برق کشیده اید 

 تگاه می شود. اگر بیش از اندازه پر شده بود دستگاه را با فشار دادن دکمه مخلوط کن را بیش از اندازه پر نکنید چون فشار زیادی باعث از حرکت ایستادن دسREWOP  خاموش کنید ، از برق بکشید و

 مقداری از مواد را از آن خارج کنید. 

  .مواد داغ و در حال جوش را  در مخلوط کن نریزید. قبل از ریختن مواد داغ داخل مخلوط کن صبر کنید تا کامال سرد شود 



 

 

 زمان کیفیت کمیت آماده سازی غذا

 سانتی خرد کنید. 2چربی و رگ و پی گوشت را بگیرید و به قسمت های  گوشت نازک / مرغ
 استفاده : ریز ریز کردن

 گرم 251
Chop / speed 2 

 ثانیه 21-01

 سانتی خرد کنید 2استخوان ها و پوست را جدا کنید و به قسمت های  ماهی/غذاهای دریایی
 ریز ریز کردناستفاده : 

 گرم 011
Chop / speed 2 

 ثانیه               05-01

 سانتی خرد کنید.  2تا  5/0سبزیجات را پوست بکنید و به تکه های  سبزیجات خام
 برای سوپ ، پوره ،برای پر کردن شکم مرغاستفاده : 

 گرم 211
Chop / speed 2 

 ثانیه              01-01

 پوست آن را بکنید. آجیل
 برای کیک و تزیین  استفاده : 

 گرم 211
Chop / speed 2 

 ثانیه 01-01

 سانتی تقسیم کنید، بیسکوییت را خرد کنید. 2نان را به تکه ها ی نان یا بیسکوییت
 برای چیزکیک استفاده : 

 گرم 011
Chop / speed 2 

 ثانیه 01-01

 مخلوط کردن تخم مرغ و سرکه. روغن هم اضافه کنید.  مایونز
 برای چاشنی استفاده : 

 Mix / speed 1 گرم 025
Blend / speed 3 

 ثانیه 05-01
 ثانیه 61

 شکر و وانیل اگر مایل بودید اضافه کنید.  خامه زده شده
 برای تزییناستفاده: 

 Mix / speed 1 میلی لیتر 011
Pulse 

 ثانیه    21-01
           بار 2-0

 یا نصف خرد شده گیاهان دارویی یا چاشنی ها

 
 فنجان 0

Chop / speed 2 
 ثانیه 01-21

 شیر ، میوه تازه ، ماست ، بستنی  اسموتی
 )فراپه(sepaarfبرای میلک شیک و استفاده : 

 میلی لیتر 011ماکسیمم 
Smoothie 

 ثانیه  61

 انواع توت ها ، نصف شده یا کامل میوه های تازه
 برای دسراستفاده : 

 گرم 251
Blend / speed 3 

 ثانیه 01-21

 میوه های خشک را خرد کنید.  میوه های خشک
 برای میوه خرد شدهاستفاده : 

 گرم 011
Chop / speed 2 

 ثانیه 01-21

 خرد شده یخ
 برای نوشیدنی ها ، کوکتل استفاده : 

 ماکسیمم یک قالب
Chop / speed 2 

 ثانیه 21-01



 مشکالت احتمالی دستگاه

 

 
 مشکل راه حل آن

 که ظرف و درپوش آن به درستی در جای خود قرار گرفته باشند. چک کنید

 را روشن کرده اید یا چراغ سرعت آن روشن است. aewreچک کنید که دکمه 

 چک کنید که دوشاخه کامال در پریز باشد و پریز روشن باشد.

موتور روشن نمی شود یا تیغه آن نمی 
 چرخد

 یا مقدار زیادی غذا همزمان در دستگاه ریخته اید یا تکه های آن خیلی بزرگ بوده اند. 

 سعی کنید تکه های غذا را کوچک کنید.
 غذا به صورت نابرابر خرد شده

 برای کنترل بیشتر مواد استفاده کنید. PULSE / ICE CRUSHزمان کمتری مواد را مخلوط کنید یا از 
 شده یا آبکی شدهغذا زیاد از حد نرم 

 مخلوط ممکن است خیلی غلیظ باشد. مفداری مایع به آن اضافه کنید یا از سزعت پایین تر استفاده کنید.
 غذا به تیغه و ظرف چسبیده است

موتور این دستگاه برای جلوگیری از سوختن آن دارای یک سوییچ اتوماتیک حرارتی است. اگر از مخلوط کن زیاد از 

ید یا به دلیل استفاده طوالنی موتور گرم شود این سوییچ امنیتی شروع به کار می کند و دستگاه به حد استفاده کن

 01صورت خودکار از کار می ایستد. برای اینکه دستگاه دوباره کار کند آن را خاموش کنید ، از برق بکشید و بگذارید 

 ده دوباره است.دقیقه استراحت کند. وقتی دستگاه کامال خنک شود ، آماده استفا

 مخلوط کن زیاد از حد پر شده است


