
 BBL 800  برویل مدل مخلوط کن

 

 توصیه های ایمنی برویل  

  برویل مخلوط کنآشنایی با  

  مخلوط کنطرز کار دستگاه 

  مخلوط کنجدا کردن اجزای 

  تمیز کردنمراقبت و 

 جمع کردن دستگاه 

 جدول مخلوط کن 

 بایدها ونبایدها 

 مشکالت احتمالی 

 

 



 برویل به داشتن ایده های جدید افتخار می کنیم. سری جدید مخلوط کن های حرفه ای ما، با تیغه ای منحصر به فرد طراحی شده است.ما در 

دن یکنواخت غذا ، کار کرد بدون صدای دستگاه و تیجه آن نرم شاز حرکت مداوم و خرد کردن مساوی غذا ا لهام گرفته ایم و طراحی تیغه آن به شکلی است که گیر کردن غذا در ظرف را به حداقل میرساند. ن

 دوام و بقای آن است. 

 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. 

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

 .قبل از استفاده سیم برق را کامل باز کنید 

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

 .دستگاه  روشن را  لبه نیمکت یا صندلی قرار ندهید 

 ی سطح صاف ، تمیز وخشک  قرار دارد. اطمینان حاصل کنید که دستگاه رو 

 ن صورت دستگاه کار نمی کند. همیشه قبل از روشن کردن مخلوط کن و وصل کردن برق آن اطمینان حاصل کنید که اجزای دستگاه درست در جای خود قرار گرفته است. در غیر ای 



 تمیز کنید دستگاه را با دکمه  همیشه اگر از دستگاه استفاده نمی کنید یا می خواهید آن را جمع کنید یا/FO/OO ( خاموش/OO .کنید. بعد سیم را از برق بکشید ) 

  .مواظب باشید که سیم از لبه میز یا پیشخوان آویزان نباشد یا گره نخورده باشد 

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

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

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

 تگاه را از برق بکشید هیچ چیزی را وارد مخلوط کن نکنید. هر گونه دست 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. 

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

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

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

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

  .دستگاه را همیشه تمیز نگه دارید 

 وتور آن گرم شود دستگاه به صورت خود کار از حرکت د و مدستگاه به وسیله موتوری که به صورت اتوماتیک درجه حرارت را کنترل می کند حفاظت می شود. اگر از دستگاه برای مدت طوالنی استفاده کنی

 دقیقه با آن کار نکنید. وقتی دستگاه کامال خنک شود دوباره شروع به کار می کند. 03می ایستد. برای اینکه دستگاه دوباره کار کند آن را خاموش کنید و از برق بکشید و حدود 



  ر سنگین انجام ندهید. اجازه دهید دستگاه یک دقیقه بین هر استفاده استراحت کند. ثانیه( با دستگاه کا 03برای مدت طوالنی )بیشتر از 

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

  .همیشه از ظرف و درپوش مخصوص خود دستگاه  استفاده کنید 

 کم بسته شده است.همیشه اطمینان حاصل کنید که درپوش دستگاه مح 

  .دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید 

 .موقع استفاده از دستگاه مراقب دست و انگشتان خود باشید تا با سطح متحرک یا چرخان دستگاه در تماس نباشد 

 .دور از دسترس کودکان نگهداری شود 

 ید.برای جلوگیری از شوک الکتریکی هیچ وقت  سیم برق یا دستگاه را در آب فرو نکن 

 ه نکنید. این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از آن نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن استفاد 

 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   نباشد، وصل کنید. برای این کار با یک برق

 کار حرفه ای صحبت کنید . 

 ایندگی های برویل انجام شود.هر گونه نگهداری  به جز تمیز کردن دستگاه باید در نم 

                                                                               پیشنهاد می شود که به صورت منظم دستگاه را چک کنید          

  مایندگی برویل برای تعمیر یا تعویض برگردانیداگر سیم برق، پریز یا دستگاه صدمه دیده است از آن استفاده نکنید. کل دستگاه را به نزدیکترین ن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیغه جراحی استنلس استیل

مدت طوالنی تیز باقی برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که تیغه آن به )

می ماند از تیغ جراحی استیل و ضد زنگ استفاده کردیم. تیغه های 

 (میانی برای برندگی بیشتر دندانه دار هستند.

 تیغه قابل جابجایی

 شده که راحتتر تمیز شود.تیغه آن از نظر مهندسی طوری طراحی ) 

 

 ( برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که تیغه آن به مدت

طوالنی تیز باقی می ماند از تیغ جراحی استیل و ضد زنگ 

استفاده کردیم. تیغه های میانی برای برندگی بیشتر دندانه 

 (دار هستند.

 حلقه ای درپوش به همراه دسته

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

 درجه بندی شدهپارچ 

 (،نشکن و ضد زنگ 2،  اتپلی کربناز جنس )

 جنس بدنه استنلس استیل

 موتور هوشمند قوی

 وات با تیغه های بسیار کارآمد و بدون صدا( 2000)

 برنامه های اسموتی، مخلوط کن، یخ خردکن



 طرزکار دستگاه

 قبل از اولین استفاده :

 نرم و نمناک تمیز کنید.  را با محلول آب گرم وصابون بشویید. با یک دستمال  نرم آن را خشک کنید . موتور دستگاه را هم می توانید با یک دستمالدرپوش ، ظرف و تیغه مخلوط کن 

 دستگاه غیر از موتور آن را می توانید در طبقه باال ماشین ظرفشویی بشویید. ظرف مخلوط کن را در پایین ترین طبقه بگذارید. همه اجزای

 

 

 

 

 

 را سرجایش بگذارید بعد تیغه را روی آن بگذارید. واشر . ابتدا 0شکل 

 . ظرف را برگردانید و تیغه را ته ظرف جا دهید. 2شکل 

 . تیغه را بر خالف جهت عقربه ساعت بچرخانید تا آن را محکم کنید.0شکل 

 .  4شکل 

 در روی موتور بگذارید. ودی پایه موتور را در جایی صاف و خشک قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است و از برق کشیده شده است. دستگاه را به صورت عم 

 ولت وصل کنید و آن را روشن کنید.  203/ 243مخلوط کن را به برق 

 4شکل  3شکل  2شکل  1شکل 



هید همه چراغ را بزنید. چراغ آن روشن خواهد شد. و شروع به چشمک زدن می کند که نشان می دهد دستگاه روشن است. وقتی که ظرف را روی موتور آن قرار د F/برای روشن کردن مخلوط کن دکمه  .0

 های آن روشن می شوند که نشان دهنده آماده به کار بودن دستگاه است. 

 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 :نکته

 نیست.  MAXمایع یا غذا را در مخلوط کن بریزید و مطمئن شوید که حجم آن بیشتر از عالمت  .2

 (5قرار بگیرد. )شکل  . درب میانی وسط درپوش اصلی مخلوط کن را محکم سر جایش قرار دهید و یا بر خالف جهت عقربه ساعت یا به جهت آن بچرخانید تا در جای خود0

یا نزدیک آن رسیده دستتان را روی درب مخلوط کن بگذارید تا از تکان خوردن آن جلوگیری کند. مواد  XAMخیلی پر شده و تا خط  وقتی که مخلوط کن نکته:

 داغ را در مخلوط کن نریزید. اجازه دهید خنک شود و بعد در ظرف بریزید. 

  

و جا به جا شدن  دسته ای که روی درپوش مخلوط کن وجود دارد برای برداشتن راحت تر آن تعبیه شده است. درپوش مخلوط کن طوری طراحی شده که از تکان خوردن

 (6)شکل آن جلوگیری می کند. حلقه روی آن هم کمک می کند که به راحتی و مثل یک اهرم درپوش باز شود. 

 5شکل 

 6شکل 



 همچنان روشن خواهد بود.  rewop. عملکرد مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه آن را فشار دهید. چراغ آن روشن خواهد شد و دستگاه شروع به کار می کند و چراغ دکمه 4

 واهد شد و چراغ قبلی خاموش می شود. سرعت دستگاه می تواند هر زمانی که می خواهید در حین کار تغییر کند. هر سرعتی را که انتخاب کنید چراغ آن روشن خ

 استفاده کنید. دستگاه شروع به کار می کند و چراغ آن روشن می شود.  Ice /Auto Pulse. برای شکستن یخ یا موادی که احتیاج به ضربه دارند از 5

 Iceو  eieeoomoثانیه کار کردن با  63ثانیه کار کردن متوقف می شود و بعد از 023از دستگاه فقط همان اندازه که نیاز هست کار بکشید. بیشتر از آن به دستگاه فشار خواهد آورد.  مخلوط کن بعد از  نکته:

/Auto Pulse  .از کار باز می ایستد تا فشار بیش از اندازه به آن وارد نشود 

 

 

 

 

 

  .هر یک از برنامه ها طوری طراحی شده اند که برای زمان خاصی کار کنند 

 

 

 زمان عملکرد

dnolB 023 ( 2ثانیه ) دقیقه 

eieeoomo 63 ( 0ثانیه ) دقیقه 

Ice /Auto Pulse 

 
 دقیقه ( 0ثانیه ) 63



 را فشار دهید. آگر می خواهید آن را روشن کنید باز هم این دکمه را فشار میدهید. در این صورت همه چراغ ها روشن می شوند.  Rewop. برای متوقف کردن عملکرد دستگاه دکمه 6

 دارای یک خاصیت منحصر به فرد است که می تواند مواد فشرده تر را با سرعت پایین مخلوط کند تا مواد غلیظ تر شوند. eieeoomo نکته:

، آن را خاموش کرده اید. و سپس آن را از برق بکشید. قبل از حرکت دادن دستگاه یا تمیز کردن و جدا کردن اجزا آن مطمئن شوید که تیغه  Rewop. در پایان کار اطمینان حاصل کنید که با فشار دادن دکمه 7

 آن کامال از حرکت ایستاده است. 

  نکته: 

 نید و از برق بکشید. درپوش آن را بردارید و با کاردک مخصوص در حال مخلوط کردن مواد در دستگاه ممکن است مواد به دیواره آن بچسبد. برای اینکه مواد را از دیواره آن پاک کنید دستگاه را خاموش ک

 دستگاه را ببندید.  مواد را به سمت پایین هل دهید. قبل از اینکه دوباره  شروع به کار کنید درپوش

 موتور مشاهده کردید دکمه  اگر هر گونه رطوبت یا مایعی رویRewop  دستگاه را فشار دهید و دستگاه را از برق بکشید. ظرف مخلوط کن را بردارید. موتور را فوراً با یک دستمال خشک و حوله ای تمیز

 کنید. دقت کنید که ظرف مخلوط کن را درست سر جایش گذاشته اید. 

 یز کنید. دستگاه دوباره شروع به کار خواهد کرد. اگر تیغه ها گیر کردند دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود. برای دوباره کار کردن دستگاه  آن را خاموش کنید. ظرف را با کاردک تم 

 

 



 جداکردن اجزای آبمیوه گیری

 

  .همیشه مطمئن شوید که دستگاه را خاموش کرده و از برق کشیده اید 

  . ظرف مخلوط کن را با چرخاندن آن و باال آوردن آن از روی موتور بردارید 

  (7با چرخاندن تیغه بر خالف جهت عقربه ساعت آن را از ظرف جدا کنید. )شکل  

  (8واشر را از تیغه جدا کنید. )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 7شکل 

 8شکل 



 مراقبت و تمیز کردن

  .موتور را با یک  دستمال نمناک و نرم تمیز کنید و بعد خشک کنید 

  .هر گونه خرده های مواد غذایی را از روی سیم آن پاک کنید 

 کردن تیغه ، درپوش ، درب میانی و ظرف مخلوط کنتمیز 

  همه اجزا را با محلول آب و صابون و دستمال نرم تمیز کنید. از یک برس مخصوص شستشو برای 

 پاک کردن لکه های سخت استفاده کنید. خوب آب بکشید و خشک کنید. 

 بر طرف کردن لکه های سخت و بوی بد

 رف مخلوط کن و در آن را به غذاهایی مثل  سیر و ماهی یا سبزیجاتی مثل هویج ممکن است بوی شدید و لکه هایی از خود به جای بگذارند. برای از بین بردن این لک ها ظ

 ید و کامل خشک کنید. دقیقه درمحلول آب  گرم و صابون قرار دهید. بعد با یک ماده شوینده مالیم و آب گرم آن را بشویید ، آب بکش 5مدت 

 دستگاه                                                                       کردنجمع 

هیچ وسیله ر جای خاصی قرار دهید. مخلوط کن برویل  را به صورت قائم)عمودی( با درپوش بسته و به صورتی که ظرف روی موتور قرار گرفته باشد یا کنار آن گذاشته شده باشد د

 ای روی دستگاه نگذارید.

از اجسام تیز و زبر برای تمیز کردن مخلوط کن استفاده نکنید. چون باعث نکته:

 صدمه به سطح آن میشود. 

 

تمام اجزا دستگاه به جز موتور آن را میتوانید در طبقه باال ماشین ظرفشویی نکته:

 بشویید. ظرف مخلوط کن را در طبقه پایین آن بشویید.

 

تیغه دستگاه بسیار تیز است. هنگام استفاده مواظب دست و انگشتان احتیاط : 

 خود باشید. در هنگام حرکت یا جمع کردن دستگاه احتیاط کنید.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 غذا آماده کردن/استفاده کمیت عملکرد زمان )ثانیه(

 گرم Blend or Auto Pulse 253 ثانیه 23-03
سانتی خرد  2چربی و رگ و پی آن را بگیرید و به تکه های 

 کنید.
 استفاده: گوشت قیمه

 گوشت/مرغ

 گرم Blend or Auto Pulse 033 ثانیه05-03
 ها و پوست آن را جدا کنید. استخوان

 استفاده: تکه های کوچک
 ماهی/غذاهای دریایی

 گرم Auto Pulse 233 ثانیه 03-03
 سانتی خرد کنید. 2تا  0/5پوست بکنید و به تکه های 

 استفاده: سوپ، پوره، پر کردن شکم مرغ یا ماهی
 سبزیجات خام

 گرم Auto Pulse 233 ثانیه 03-03
 پوست آن را بکنید.

 استفاده: کیک و تزیین
 آجیل

 ثانیه 03-03
Auto Pulse 

 گرم 033 
سانتی کنید و بیسکوییت ها را خرد  2نان ها را تکه های 

 کنید.
 استفاده: چیز کیک

 نان یا بیسکوییت خرد شده

 گرم Blend 025 ثانیه 05-03
 زرده تخم مرغ و سرکه را مخلوط کنید و روغن اضافه کنید.

 استفاده: سس ساالد
 مایونز

 ثانیه 03
 بار 0-2

Blend or Auto Pulse 033 میلی لیتر 
 اگر مایل بودید شکر یا وانیل اضافه کنید.

 استفاده: تزیین
 خامه زده شده

 فنجان Blend or Auto Pulse 0 ثانیه 03-23
 کامل با خرد شده

 استفاده: سس
 سبزیجات/ طعم دهنده ها

 میلی لیتر eittooms 833 ثانیه 63-23
 شیر ، ماست، بستنی، میوه تازه

 استفاده: میلک شیک
 اسموتی

 گرم Blend 253 ثانیه 03-23
 کامل یا خرد شده

 استفاده: سس دسر
 میوه های تازه

 گرم Auto Pulse 033 ثانیه 03-23
 میوه خرد شده

 استفاده: میوه ریز ریز
 میوه خشک شده

 Ice /Auto Pulse ثانیه 23-03

 

 خرد شده گرم 253
 استفاده: نوشیدنی ، کوکتل

 یخ



 باید ها و نباید ها 

 بایدها 

  از دکمهBlend کردن نوشیدنی ها استفاده کنید.  برای نوشیدنی ، کوکتل و مخلوط هایی مثل سس مایونز ، چاشنی ها و مزه دار کردن غذا و خرد کردن آن و همچنین درست کردن پوره و گاز دار 

  از ترکیبBlend و Ice /Auto Pulse .برای مخلوط کردن غذاها استفاده کنید 

 از eittooms  . برای مخلوط کردن میوه ها ، بستنی و ماست استفاده کنید تا آن ها را به صورت غلیظ یا میلک شیک در آورید 

  ازIce /Auto Pulse   یخ یا آجیل هابرای غذاهایی که احتیاج به ضربه های کوچک دارند استفاده کنید مثل 

  برای نوشیدنی هایی که یخ یا میوه یخ زده دارند  ازIce /Auto Pulse  .استفاده کنید 

  شده اند. در این صورت مخلوطی یک دست خواهید داشت. سانتی تقسیم  2-0قطعات اطمینان حاصل کنید که مواد به 

  فنجان دیگر هم می توانید اضافه کنید.  0 ½فنجان مواد گرم قبل از شروع به کار در مخلوط کن برویل نریزید. بعد از اینکه کار را شروع کردید کم کم  2بیش از 

  پر کنید تا دستگاه بهتر کار کند.  ½تا  ¼مخلوط های غلیظ و پوره مانند را بهتر است 

 می کنید بهتر است یک یا دو بار در  ی کنید همیشه مایعات را قبل از مواد جامد بریزید مگر اینکه چیزی غیر از این در روش تهیه غذا باشد. اگر از مواد خشک و غلیظ استفادهوقتی از مواد مختلف استفاده م

 حین کار مخلوط کن را خاموش کنید و با کاردک مواد را به سمت پایین هل دهید. 



 نباید ها 

  .از وسایل فلزی استفاده نکنید. ممکن است به تیغه و ظرف صدمه بزنند 

  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 03با مخلوط های غلیظ  بیشتر از

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

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

 آرامی آن را از سوراخی که در وسط در آن وجود دارد به داخل ظرف بریزید.

 .از مخلوط کن برای نگهداری غذا استفاده نکنید 

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

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

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

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

 ا از آن خارج کنید. مواد ر

 



 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. 

 ین کار باعث تکان خوردن آن می شود. دستگاه را روی لبه میز یا پیشخوان قرار ندهید. حتما باید مخلوط کن روی یک سطح صاف ، تمیز و خشک قرار داشته باشد. لرزش دستگاه در ح

 

 مشکالت احتمالی دستگاه :

 

 

 

 مشکل راه حل آن

 گرفته باشند.چک کنید که ظرف و درپوش آن به درستی در جای خود قرار 
 را روشن کرده اید یا چراغ سرعت آن روشن است. rewopچک 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  Auto Pulseزمان کمتری مواد را مخلوط کنید یا از 
 استفاده کنید. 

 غذا زیاد از حد نرم شده یا آبکی شده

مخلوط ممکن است خیلی غلیظ باشد. مقداری مایع به آن اضافه کنید یا از سرعت 
 پایین تر استفاده کنید. 

 غذا به تیغه و ظرف چسبیده است


