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 هشدار : 

  خطر بریدگی

 .تیغه ها را با احتیاط حمل کنید 

 می شود .  دستورالعمل منجر به بریدیگیعدم توجه به این 

 پیش از استفاده 

پیش از استفاده از دستگاه خردکن غذا برای اولین بار ، کاسه ، درب و تیغه را با آب داغ و صابون بشویید . این لوازم در  – 1

 طبقه ی باالی ماشین ظرف شویی نیز قابلیت شست و شو دارند . 

 خواندن دستورالعمل دستگاه خرد کن برای گرفتن نتیجه بهتر توصیه می شود .   - 2

 طعات دستگاه خرد کن جدا سازی ق

 برای جدا سازی قطعات جهت تمیز کردن و پاک کردن مواد باقی مانده از کاسه  دستورالعمل های زیر را دنبال کنید :

 مطمئن شوید که دستگاه به برق متصل نیست  – 1

   

کاسه را همانگونه که نشان 

داده شده بچرخانید . برای باز 

کردن و برداشتن پایه ، کاسه 

را در جهت عقربه های ساعت 

 بچرخانید

جهت باز کردن و برداشتن تیغه  .4

از کاسه آن را مستقیم به سمت 

 باال بکشید .

درپوش را همانگونه که نشان  .3

داده شده نگه دارید . درب را 

برای باز کردن و برداشتن 

کاسه در جهت عقربه های 

 ساعت بچرخانید .

2. 



 استفاده از دستگاه خرد کن 

 .  مطمئن شوید که دستگاه به برق متصل نیست .  1

  

تیغه را روی میله که در مرکز کاسه  قرار دارد 

بگذارید ، بچرخانید و به سمت پایین فشار دهید تا 

 در محل خود قفل شود . 

 

3. روی پایه تراز کنید . بر  Lلبه ی کاسه را با شکاف  

خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا در کاسه را 

 جای خود قفل شود . 

 

2.  

 

 .  مواد غذایی را درون کاسه بریزید . 4

 

درب را بر روی کاسه قرار دهید . لبه ی کاسه را با   .5

بر روی درب تراز کنید . درب را خالف عقربه  Lشکاف 

ود قفل شود ، های ساعت بچرخانید تا در جای خ

 نشان داده شده است .همانگونه که در باال 



 :  توجه

 برای انجام کار با دستگاه کاسه و درب آن حتما باید در جای خود قفل شوند . 

 دو شاخه را به پریز برق متصل کنید .  . 6

 برای شروع کار دکمه سرعت یک یا دو را فشار دهید و نگاه دارید .  . 7

 :  توجه

 در صورتیکه که دو دکمه همزمان فشار داده شود ، دستگاه کار نخواهد کرد .  

 کنید . انواع عملکرد برای نتیجه بهتر را مشاهده کنید .  اضافه کاردستگاه هنگام در را مایع افزودنیهای دلخواه صورت در – 8

 هنگامیکه مواد به اندازه دلخواهتان خرد شد ، دکمه ی سرعت یک یا دو را رها کنید .   - 9

 

 

 

  خارج کردن مواد غذایی

 بعد از اینکه تیغه کامال ایستاد ، درب را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود و آن را بردارید .   - 1

کاسه را جهت عقربه های ساعت بچرخانید و آن را از پایه جدا کنید و بردارید . هنگامی که مشغول خارج کردن مواد از   - 2

 درون کاسه هستید تیغه در محل خود قفل بماند . 

 از یک کاردک برای بیرون آوردن مواد از کاسه کمک بگیرید .  – 3

 برای تمییز کردن تیغه آن را مستقیم به سمت باال و کشید و از داخل کاسه در بیاورید .  – 4

 

 

 

 

 

 

 



 نتایج بهتر  نکاتی جهت گرفتن 

 

گرم گوشت در یک زمان  225برای  2جهت رسیدن به نتایج مطلوب برای چرخ کردن گوشت خام از دکمه سرعت  .1

 استفاده کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت رسیدن به نتایج مطلوب ، دکمه سرعت یک یا دو را  .2

فشار دهید و رها کنید ) به صورت مقطع ( این کار را تا 

زمانی که مواد به اندازه دلخواه شما رسیده باشند ادامه 

 دهید . 

 

 

 

 



 

هر گونه مایعی را  با استفاده از اضافه کننده مواد مایعات .3

مثل روغن زیتون در زمان انجام کار دستگاه  میتوانید 

 اضافه کنید.

 

 

 .  از این دستگاه می توانید برای خرد کردن نان ، کرک ) نوعی شیرینی ( و کوکی نیز استفاده کنید . 4

 

 

5. 

جهت خرد کردن و قوام یک دست غذا ، سبزیجات اعم از 

، پیاز و قارچ را قبل از ریختن هویج ، کرفس ، فلفل سبز 

 سانتیمتری خرد کنید. 3تا  2داخل کاسه به قطعات 

 

 



 .  از این دستگاه برای خرد کردن آجیل ، جعفری ، ریحان ، پیاز ، سیر و سایر گیاهان استفاده کرد .  6

تهیه کنید . پوره سبزیجات پخته . غذای کودک به صورت پوره سبزیجات پخته شده و میوه را میتوانید توسط این دستگاه  7

 شده و میوه می تواند به عنوان پایه ی سس یا سوپ مورد استفاده قرار گیرد .

 . از این دستگاه برای خرد کردن قهوه و ادویه جات سفت مثل جوز استفاده نکنید زیرا به دستگاه آسیب میزند .  8

 بپرهیزید. ثانیه به طور مداوم  33.  از خرد کردن مواد بیش از  9

 


