
 

 راهنمای استفاده از مخلوط کن
Blender 5080 

 

 

 استفاده اولین از پیش
 و د،نمایی تمیز گرم مرطوب پارچه یک با را کن مخلوط پایه کنید، استفاده بار اولین برای خود کن مخلوط از نکهاز آ پیش 

 خشک و کشیده آب را قطعات. بشویید دار کف و  گرم آب با را مخزن و درپوش پارچ،. نمایید خشک نرم پارچه یک با سپس

 .نمایید

 

 

 ریزپ یک به را برق سیم کار به شروع از قبل

 .کنید وصل زمین به اتصال دارای برق

 

 دستگاه از استفاده

 استفاده از پیش

 در. تاس شده محکم دستگاه پایه در پارچ که شوید مطمئن دستگاه از استفاده از قبل

 نخواهد کار کن مخلوط باشند، نشده محکم خود جای در درپوش و پارچ صورتیکه

 از تیغه ترمز بردارید، پایه از را پارچ شود، متوقف کن مخلوط اینکه از اگرقبل. کرد

 .شود می متوقف ثانیه چند از پس تیغه کند، می جلوگیری تیغه حرکت

 

 

 

 

 

 

 شده تنظیم برنامه چهار دارای کن مخلوط

 ،شیک میلک یخی، یا مالیم نوشیدنی: است

 شما به همچنین. آبمیوه و ها سس/ ها سوپ

 را مختلف های پالس و سرعت انتخاب امکان

 دستورالعمل تمامی اجرای امکان تا میدهد

 .باشید داشته را آشپزی برای الزم های



  

 رهاسازی اهرم. کنید پر را آن تا بردارید پایه از را پارچ 1

 تهدس. کند کمک پارچ برداشتن به تا بکشید را پارچ

 رداشتهب تا بکشید خود سمت به و بگیرید محکم را پارچ

 .شود

 ابتدا. بریزید پارچ داخل را مواد 2

 غذاهای سپس کنید، اضافه را مایعات

 در را زده یخ میوه یا یخ آنگاه و نرم

 حد از بیشتر را پارچ. کنید اضافه آخر

 پر آن روی شده مشخص ماکزیمم

 با کار هنگام خصوص به -نکنید

 پارچ دهانه بر را درپوش ابتدا. مایعات

 هیدد فشار پایین به سپس دهید قرار

 نزدیک که را درپوش کناری قسمت و

 از تا دهید فشار دارد قرار پارچ دسته

 تا .کنید حاصل اطمینان آن استحکام

 خود جای در را درپوش وقتی

 .کرد نخواهد کار کن مخلوط نگذارید،

 

 

 یزانم پایه باالیی قسمت با را پارچ باالیی لبه ابتدا 3

 رارق پایه داخل را پارچ پایین قسمت سپس و کنید

 اطمینان کن مخلوط صحیح گرفتن قرار از. دهید

 .کنید حاصل

 ود بین شکاف در باید پارچ روی نوار 4

 وطمخل پایه روی شکل مثلثی زبانه

 به کن مخلوط وقتی. بگیرد قرار کن

 بگیرد، قرار خود جای در درستی

 .میشود شنیده کلیک صدای
 

 : توجه

 دبای پایه روی خالی فضای سانتیمتر یک حدود پارچ دور

 .باشد داشته وجود

 

 

 

 



 

 

 

 یا نظر مورد برنامه تا بچرخانید را انتخاب درجه 5

 .کنید انتخاب را نظرتان مورد سرعت

 .دهید فشار را start/pause دکمه 6

 

 

 کار گامهن تا کنید استفاده قیف یا پیمانه از میتوانید 7

 دارای پیمانه. کنید اضافه آن به را مواد دستگاه،

 .باشد می گیری اندازه نشانگر

 روی را درجه پالس، حالت از استفاده برای 8

PULSE دکمه سپس بگذارید 

START/PAUSE دلخواه، مدت به را 

 .دارید نگه و فشرده

 
 

 برنامه پایان از بعد خودکار طور به کن مخلوط  9

 یم زنگ کار پایان از بعد دستگاه. میشود متوقف

 دکمه فشردن با میتوانید همچنین. زند

START/PAUSE دستی صورت به را دستگاه 

 .کنید خاموش

 آوردن بیرون به تا بکشید را رهاسازی اهرم 11

 پارچ و بگیرید محکم را دسته. کند کمک پارچ

 .بکشید خود سمت به را



 انیدمید اما. اند شده ساخته آشپزی دستورات بندی دسته اساس بر شده تنظیم پیش از برنامه چهار

 زینهگ کدام از دهید تشخیص باید خود نیاز به توجه با و نیستند هم شبیه وجه هیچ به دستورها که

 هترب یخی های نوشیدنی حالت در زده یخ میوه با ها شیک میلک بعضی مثال، برای. کنید استفاده

 به تنسب را ریزتری بافت است ممکن مالیم، های نوشیدنی تهیه هنگام همچنین،. شوند می ترکیب

 ار برنامه بهرین خود، تجربه اساس بر که است این ما پیشنهاد. دهید ترجیح( JUICE) آبمیوه برنامه

 GGGGGGGHTTTTH.کنید پیدا مختلف غذاهای برای

 
H 
 
 
 

  مواد زمان مخلوط شدن توضیح تنظیمات

ICY DRINKS/ 

SMOOTHIES 
 برای سریع های پالس

 های تکه کردن خرد

 یخ، مثل غذا بزرگ

 یا زده یخ سبزیجات

 زده یخ های میوه

 یخی های نوشیدنی 1015

 شده خرد یخ

 یخ شده خرد میوه

 زده

 آب آن یخ بگذارید)

 نوک با تا شود

 شود چاقوسوراخ
MILKSHAKES با شدن مخلوط 

 و آهسته سرعت

 تهیه برای طوالنی

 و یکنواخت محصولی

 مخلوط هنگام نرم

 نوچ های میوه کردن

 داری نوشیدنیهای 1039

 بستنی

 شیر های نوشیدنی

 شربت/دار

 دارای های نوشیدنی

 زده یخ ماست

 زمینی سیب پوره

 داری نوشیدنیهای

 بستنی

 شیر های نوشیدنی

 شربت/دار

 دارای های نوشیدنی

 زده یخ ماست

 زمینی سیب پوره
SOUPS/SAUCES تدریجی افزایش 

. قدرت و سرعت

 مخلوط برای مناسب

 داغ مواد کردن

 داغ های نوشیدنی 1025

 سوپ

 ساالد مواد

 داغ سس

JUICE 
 

 تیغه باالی سرعت

 کردن مخلوط برای

 یا فیبردار غذاهای

 دانه و پوست دارای

 زده یخ میوه آب 1029

 میوه های نوشیدنی

 ای

 یا سبزیجات سس

 سرد میوه

 خرد خیلی تازه میوه

 شده

 شده ریز ریز سبزی
PULSE برای کامل کنترل 

 مخلوط مقدار و زمان

 .شدن

 پستو دقیقه 2تا 

 دیپس

 گوشت ساالد

 شده رنده سفت پنیر

 دسر برای نرم ژالتین

 کیک یا

 پنیری کیک

 موس

 


