
 BPB620 استفاده از مخلوط کن و همزن مدل راهنمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برویل ابتدا به ایمنی می اندیشد

در برویل ما به ایمنی اهمیت میدهیم. ما محصوالتی را طراحی و تولید میکنیم که برای شما مشتری گرانبها 

وسایل الکتریکی احتیاط الزم را خواهیم که هنگام کار با  ایمنی الزم را داشته باشد. به عالوه از شما می

 منظور کنید و موارد ذیل را به یاد داشته باشید.

 ه را نزد خود نگه دارید.فاده به صورت کامل خوانده و دفترچدستوارت را قبل از است

 .قبل از استفاده مواد بسته بندی و برچسب ها را باز کرده و دور بریزید 

  .کاور محافظتی سیم کابل را باز کرده و آن را دور بریزید 

 باشد و برای استفاده از قایق یا خودروی در حال حرکت ،خارج  دستگاه برای استفاده خانگی می

 باشد. استفاده نادرست خطرآفرین است. از محیط خانه و استفاده های دیگر مناسب نمی

 ستگاه و سیم کابل آن را دور از دسترس کودکان قرار کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند. د

 دهید.

  افراد دارای نقص فیزیکی، یا دارای شرایط روحی نامناسب یا افراد بدون تجربه در صورت

 نظارت افراد با تجربه و و با توجه به دستورالعمل میتوانند از دستگاه استفاده کنند.

  کنید. سطح زیر دستگاه باید مسطح،  دداریمیز خو از قرار دادن دستگاه و استفاده از آن در لب

تمیز و خشک باشد. توجه کنید که ارتعاشات دستگاه حین کار میتواند باعث تکان خوردن و حرکت 

 آن شود.

  از دستگاه در نزدیکی گاز گرم یا مشعل الکتریکی و یا سطوحی که ممکن است گرم باشند، استفاده

 نکنید.

  لبه میز جلوگیری کنید.از آویزان ماندن سیم از 

  برای جلوگیری از شوک الکتریکی، از فرو کردن سیم برق، دو شاخه یا موتور دستگاه در آب

 پرهیز کنید.

  برای جلوگیری از روشن شدن خودکار دستگاه  از اتصال ابزارهای سوئیچینگ خارجی مثل تایمر

 به دستگاه خودداری کنید.

 ا بعد از عملکرد نا صحیح دستگاه، یا در صورت افتادن در صورت آسیب دیدن سیم یا دوشاخه، ی

 از مصرف دستگاه خودداری کنید و بالفاصله با مرکز تعمیرات برویل تماس بگیرید. دستگاه،

 همزن

  ید.و تجهیزات دیگر را با آب گرم بشویقبل از اولین استفاده، کاپ ها، تیغه ها 

 اند استفاده کنید. استفاده از تجهیزات دیگری که  تنها از تجهیزاتی که برای این دستگاه طراحی شده

 ، شوک الکتریکی یا جراحت شود.سوزی توسط برویل تولید نشده اند ممکن است منجر به آتش

  مطمئن شوید که دستگاه به درستی نصب گردیده است. تیغه ها باید محکم در درون کاپ قرار

 گرفته باشند تا از جای خود خارج نگردند.

 ادن تیغه مستقیما بر روی موتور و بدون کاپ بپرهیزید.از قرار د 

 ،بیش از ده دقیقه به صورت مداوم از دستگاه استفاده نکنید. یک دقیقه اجازه دهید  تحت بار سنگین

 تا موتور خنک شود.



میلی لیتر تعریف شده است ) کاپ پر شده تا سطح ماکزیمم با  700بار سنگین برای دستگاه حدود 

ادل این ترکیب یا سنگین تر از و قسمت هویج خیس خورده و سه قسمت آب(. برای معترکیبی از د

نباید به صورت مداوم بیش از ده دقیقه در دستگاه پرداخته شود. توجه داشته باشید که هیچ کدام  آن

 از دستورهای پختی که همراه این دستگاه ارائه شده اند از این بار بیشتر نیستند.

شود  م خودداری کنید چرا که باعث اعمال فشار به موتور میکاپ بیش از حد ماکزیم از پر کردن

گردد. دقت کنید که بعضی  یف میعکرد دستگاه تضلگردد. همچنین عم و باعث نشت مواد می

 کنند. ترکیب ها با واسطه هم خوردن، حجم بیشتری پیدا می

 .فقط برای مواد خشک از آسیاب استفاده کنید 

  نباید در دستگاه  خشک ذرتو دانه  خکیگل م ،یروم انیفلوس پوست درخت، بادمثل مواد سخت

 رسانند. مخلوط شوند چرا که به تیغه آسیب می

 داری کنید.دن قطعات دستگاه در مایکروویو خود از قرار دا 

 شوند. از مخلوط کردن مایعات دارای کربونات بپرهیزید. این مواد منبسط می 

  در حین کار پرهیز کنید.از رها کردن دستگاه 

 دوشاخه ه دارید. قبل از دست زدن به موتوردست ها، انگشتها، مو و لباس را از دستگاه دور نگا ،

 را از برق بکشید.

 رهنگام تمیز کردن تیغه ها و کار کردن با آنها دقت کنید چرا که تیغه ها بسیار تیز هستند و خط 

 جراحت را به همراه دارند.

  روی موتور در حال چرخش پرهیز کنید.از نصب کاپ بر 

  تنها برای آماده سازی غذا و نوشیدنی طراحی شده است. برای مواد دیگر از آن استفاده  این دستگاه

 نکنید. از استفاده دستگاه در زمان خالی بودن کاپ اجتناب کنید. 

 .اگر تیغه یا قست دیگری از دستگاه آسیب دید، از آن استفاده نکنید 

 ن مواد گرم در دستگاه اجتناب کنید.از ریخت 

 یا بالعکس، خودداری کنید. از قرار دادن کاپ سرد در آب داغ 

 و تمیز کردن آن، به یاد داشته باشید که کاپ را در موقعیت خاموش  قبل از برداشتن مخلوط کن

“OFF” .قرار دهید و کابل را از پریز بکشید 

 یا باز کردن قطعات، دو شاخه را از پریز بکشید.نین در زمان نصب و بعد از اتمام کارو همچ 

 

 

 

 

 

 



 

 این دستورالعمل را در جای امن نگهداری کنید.

 قطعات

 

A. یکاسه و تیغه ها درکف به صورت 

قرار گرفته اند تا سرعت چرخشی 

و تیغه های  را ایجاد کنندباالیی 

مرکزی جهت برش بهتر به 

صورت دندانه دار طراحی شده 

 اند.

B. مستحکم برای  مادگی فلزی

عملکردی طوالنی و ماندگاری 

 باال

C.  وات با سرعتی  1000موتور

 باال برای نتایجی شگفت انگیز

D. بدنه فلزی با دوام 

E. را می ردن خشکبار، حبوبات و سبزیجات خشکظرف آسیاب استیل ضد زنگ امکان آسیاب ک 

 دهد.

F. درپوش 
G. میلی لیتری  700مخزن

 نشکن

H. میلی 500دومخزن

 لیتری نشکن

I. ه، و قابل ضد ضرب

استفاده در ماشین 

 ظرفشویی

کوپولیستر این کاپ ها توسط 

تریتان ساخته شده اند که پلیمری 

میباشد  BPAمحکم و عاری از 

که در ساخت ابزارآالت 

آشپزخانه با دوامی باال به کار 

روند. محصوالت ساخته  می

         ظرفشویی تمیز و بادوام باقیضربه هستند و پس از صدها بار استفاده در ماشین  شده از تریتان ضد

 مانند. می



 

 قبل از اولین استفاده

 .قبل از اولین استفاده تمامی بسته بندی ها و برچسب ها را باز نمایید 

 .هنگام کار با تیغه های تیز دقت الزم را اعمال کنید 

 س خشک کنید. لیوان ها، درپوش ها، و تیغه ها را با آب گرم کف دار و پارچه نرم بشویید و سپ

 باشند. تمامی قطعات به جز موتور قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می

  هنگام اولین استفاده از دستگاه، ممکن است بوی خاصی از دستگاه متصاعد شود. این امر کامال

 رود. طبیعی بوده و به مرور زمان از بین می

 نصب دستگاه

 دهید.را در جای خود قرار  تیغه ها را برداشته و مخزن 

 ریخته و دقت کنید که بیشتر از حد ماکزیمم کاپ را پر نکنید. مواد را در داخل مخزن 

 ید. قبل از گذاشتن تیغه را در جای خود قرار داده و یک چهارم در جهت عقربه های ساعت بچرخان

 که تیغه ها به درستی در جای خود قرار گرفته اند. مطمئن شوید مخزن

 کارکرد

 و تیغه ها به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.  صورتی کار میکند که مخزنه تنها در دستگا

 دهد. رخش را میخل دستگاه شده و به موتور امکان چفشرده شدن کلید ایمنی دااین امر باعث 

 را برگردانده و با استفاده از گرافیک  گرفتند، مخزنو تیغه ها در جای خود قرار  زمانیکه که مخزن

 موجود آن را روی موتور قرار دهید.

 را گرفته و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در موقعیت  برای مخلوط کردن، مخزنON 

 قرار بگیرد.

 را خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا موتور خاموش شود. بعد از مخلوط شدن مواد، مخزن 

 قیقه کار با مخلوط کن، دو دقیقه به آن امکان استراحت دهید.بعد از هر یک د 

  ثانیه به آن استراحت دهید. 30ثانیه کار با آسیاب،  30بعد از هر 

 .بعد از خاتمه کار، چند ثانیه صبر کنید که تیغه ها از حرکت باز ایستند 

 چکیده شوند و سپس  به درون آنرا برگردانده و چند ثانیه صبر کنید که مواد از روی تیغه  مخزن

 تیغه هارا بردارید. تیغه ها را در خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا از جای خود خارج شوند.

 .بعد از خاتمه کار، برای حصول ایمنی بیشتر، دو شاخه را از برق بکشید 

 کند. به همان صورت تیغه  لق به آسیاب به طریق مشابهی با لیوان ها کار میوسایل جانبی متع

 ارا متصل کرده و نکات باال را مد نظر داشته باشید.ه

  ثانیه داغ میشود. برای جدا کردن آسیاب  30استیل آسیاب در صورت آسیابی بیش از  سطح مخزن

 از پایه، آن را از قسمت پالستیکی گرفته و بلند کنید.

 

 



 الکتریکی اضافه بار سیستم محافظ

 لی است تا از موتور در برابر بار زیاد یا کار مداوم داخ مزن دارای محافظ اضافه بار الکتریکیه

 در میان کار شود. ممکن است این سیستم باعث توقفمحافظت کند. 

 ل از خنک دقیقه خنک شود. اگر قب 30را برداشته، از برق کشیده و اجازه دهید به مدت  مخزن

ممکن است محافظ راه اندازی شده و باعث به کار افتادن غیر مترقبه  شدن مخزن را وصل کنید،

 دستگاه شود.

  باشد. اندازه مواد را کاهش  می یا استفاده مداوم از آن عملکرد محافظ به معنای بار زیادفعال شدن

 دهید یا در میان کار به دستگاه اجازه دهید خنک شود. این کار به طول عمر موتور می انجامد.

  ممکن  د است اما بعضی از ترکیب های سنگینماکزیمم معیار خوبی برای جلوگیری از بار زیاخط

کند،  است به موتور فشاور بیاورند. اگر متوجه شدید که موتور تحت فشار است یا به کندی کار می

واند به ثانیه استفاده کنید یا مقدار مواد را کاهش دهید. اضافه کردن مایعات نیز میت 10هر بار تنها 

 کم کردن چگالی مواد کمک کند.

  توجه داشته باشید که هیج کدام از دستورالعملهای آشپزی که در اینجا ارائه شده اند دارای بار زیاد

 باشند. نمی

 نکات

 چفت میشوند و هیچ محفظه ای برای خروج بخار  واد داغ بپرهیزید. تیغه ها با مخزنزدن م از هم

 وجود ندارد.

  یک پیشنهاد ما این است که هیچ گاه مواد را از مقدار زمان ذکر شده در دستور پخت یا بیش از

ممکن است گرم شده  و به چفت ها فشار بیاورند که باعث میشود  دقیقه هم نزنید. مواد داخل مخزن

هنگام  باز کردن آن سخت شود یا مواد بعد از باز شدن پاشیده شوند. اجازه دهید مواد خنک شوند و

 باز کردن مراقب باشید.

  همیشه جهت مخلوط کردن از مایعات استفاده کنید تا نتیجه بهتر شود. اگر مخلوط کن نتوانست مواد

 را بچرخاند، مایعات بیشتری اضافه کنید.

 .اگر ماده حاصله خوب هم نخورد، مایعات را کمتر کنید 

 اموش کردن دستگاه به مواد شوک اگر غذا غلیظ است، سعی کنید با چرخاندن کاپ و روشن خ

 دهید. این کار به چرخش بهتر مواد کمک میکند.

 .از اضافه کردن مواد بیشتر از حد ماکزیمم مشخص شده، بپرهیزید 

 را در خالف عقربه های ساعت بچرخانید. برای توقف همزن، مخزن 

 قطعه است. این امر شامل میوه های یخ زده نیز  4کند  تواند خرد می ماکزیمم یخی که این دستگاه

 شود. میوه ها را قبل از یخ زدن به اندازه قالب یخ برش دهید. می

 .آسیاب برای گرفتن کره بادام مناسب نیست 

 

 



 

 رفع مشکالت

 .پریز برق را چک کنید 

 .ممکن است سیستم محافظ بار اضافی فعال شده باشد 

 ر اضافی است تا از آسیب رسیدن به موتور جلوگیری کند. در صورت این دستگاه دارای محافظ با

را بردارید و اجازه دهید موتوربرای سی دقیقه  تور، دوشاخه را از برق بکشید، مخزنتوقف مو

 بعد از آن مطابق معمول از دستگاه استفاده کنید. خنک شود.

 را مخلوط  درحجم های کمتر آنها دهیم که مواد را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و ما پیشنهاد می

 سانتیمتر حجم نداشته باشند.2قطعات مواد بیش از  کنید. برای حصول نتیجه بهتر، 

  ممکن است غلظت زیاد مواد باعث ایجاد مشکل شده باشد. سعی کنید آب بیشتری اضافه کنید ویا

 به واسطه خاموش روشن کردن، به مواد ضربه وارد کنید.

 

 مراقبت و نگهداری

 بعد از مصرف کابل برق را از پریز بکشید.

 ها ودرپوش ها مخزن

ها و درپوش ها، از ماندن باقی مانده غذا و خشک شدن آنها جلوگیری کنید. بعد  برای حفظ تمیزی مخزن

 از مصرف در اولین فرصت اقدامات زیر را انجام دهید.

 ید.تیغه ها و مخزن و درپوش را زیر آب بشوی 

 ظرفشویی و اسفنج نرم استفاده کنید. از آب گرم و مایع 

 از یک پارچه نرم و تر استفاده کنید و سپس به طور کامل آن را خشک برای تمیز کردن بدنه ،

 نمایید. هر گونه کثیفی را از روی کابل برق پاک نمایید.

 د.از اسفنج های زبر وخشن استفاده ننمایید. تنها از آب گرم کف آلود و پارچه نرم استفاده کنی 

 

ثانیه نیز تمیز  10ها را میتوان با اضافه کردن آب سرد و وصل کردن تیغه و کار دستگاه به مدت مخزن 

 ید.نک

تواند  مهم: در صورت استفاده از آب گرم یا مایع شوینده خطر ایجاد فشار وجود دارد. بخار تولید شده می

  مایع ظرف شویی نیز خطر آفرین می باشد. کند که خطر آفرین است. به همین ترتیب استفاده ازایجاد فشار 

 لیوان ها، درپوش ها و تیغه ها را میتوان در طبقه باالی ماشین ظرفشویی شستشو داد.

و بعضی سبزیجات مثل هویج میتوانند بو یا لکه از خود  زیو گشن رهیزبعضی از غذاها با بوهای قوی مثل 

دقیقه  5بریزید و برای  را تا درجه ماکزیمم در مخزن ف آلودبر جای بگذارند. برای حذف آنها، آب گرم ک



ها را جدا از درپوش نگه  سپس با مایع مالیم و آب گرم بشویید و خشک نمایید. مخزن بگذارید باقی بماند.

 داری کنید.

آنرا شسته و فورا خشک کنید. را پایین بیاورد.  مرکبات میتواند شفافیت و دوام مخزن های نشکنروغن 

 مخلوط کردن مرکبات احتیاجی به خیس خوردن نیست. در صورت

ز نگهداری دستگاه در نصب شده نگه داری کنید. ابه صورت نصب شده و با تیغه و مخزن دستگاه را 

" قرار دارد بپرهیزید، زیرا به محض وصل شدن دوشاخه کار Onدر حالت روشن " حالتی که مخزن

 خواهد کرد.


