
 راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی

Hand Blender 2571 

 نصب و راه اندازی مخلوط کن 

پیش از آنکه از مخلوط کن دستی برای اولین بار استفاده کنید بدنه ی موتور و آداپتورهای آن را با یک دستمال مرطوب تمییز 

می توانید برای شست و شو استفاده کنید اما پاک از روی آن پاک شود . از صابون  نیز کنید تا هر گونه گرد و خاک و آلودگی 

 کننده های ساینده را به کار نبرید . 

  توجه :

 بدنه ی موتور و آداپتور را داخل آب فرو نبرید . 

. همه ی اجزا و قطعات را با دست و یا در طبقه ی باالی ماشین ظرف شویی  با یک دستمال نرم آن ها را خشک کنید 

 بشویید . 

همیشه پیش از آن که قطعات را نصب و یا  توجه :

به پریز متصل جدا کنید مطمئن شوید که دو شاخه 

 . نباشد 

 

 

 

 

 

 

 

 را مشاهده فرمایید .  آداپتور خش طرز استفاده از، ب نصب و یا باز کردن آداپتوربرای کسب اطالعات بیشتر جهت 

 

 ) محافظ تیغه (گارد بل 

به آرامی تیغه را چفت کنید و در زمانی که از آن استفاده نمیکنید 

 درون محافظ قرار بدهید .

 

 



  توجه :

  و با گیره های پایه بین محفظه های مطمئن شوید که گارد بل نصب شده

 تیغ  قرار گرفته است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  محافظ تابه پن گارد )

 پن گارد با تیغه ها چفت میشود . از مخلوط کن دستی و لوازم آشپزخانه خود به خوبی نگهداری کنید . 

 

مطمئن شوید که پن گارد  نصب شده و با گیره های پایه بین  توجه :

 مخرج های  تیغ  قرار گرفته

 است .  

 

 

 

 

 

 



 طرز استفاده از بازوی مخلوط کن 

کن می توانید برای درست کردن انواع اسموتی ها ، میلک شیک ، سوپ ، سبزیجات پخته و غذای کودک  از بازوی مخلوط

 استفاده کنید

  

بازویی را داخل محفظه تیغ قرار دهید ) راهنمای نصب  .1

 را مشاهده کنید ( بچرخانید تا قفل شود و صدا بدهد . 

 

دهید و قسمت باالی بازویی را درون بدنه موتور قرار  .2

 بچرخانید تا قفل شود و صدا بدهد . 

 

 . دو شاخه را به پریز برق بزنید .  3

 بگذارید . تنظیم سرعت از طریق دکمه ی کنترل سرعت در باالی مخلوط کن امکان پذیر است  1. سرعت دستگاه را بر روی 4

 (  قرار بدهید .  غذایی . مخلوط کن را درون ترکیب ) مواد 5

را کامل داخل مایعات یا  : فقط بدنه ی مخلوط کن داخل مایعات فرو می رود . هرگز مخلوط کن و بدنه ی موتور توجه

 ترکیبات دیگر فرو نبرید زیرا مایعات از درون درزها به داخل موتور نفوذ می کنند و به دستگاه آسیب می زند . 

 را برای روشن شدن دستگاه فشار دهید .  POWER. دکمه ی  6

 را رها کنید .  POWER. هر گاه ترکیبتان آماده شد پیش از آنکه مخلوط کن را از آن خارج کنید دکمه ی  7

 گزین کنید ، دو شاخه را از پریز بکشید .اینکه دستگاه را بردارید یا جای .  قبل از 8

 

 

 

 

 



داخل پارچ حاوی  ی را به همراه بازویی را به صورت زاویه دارمخلوط کن دست

مواد ترکیبی قرار دهید . از دست آزاد خود برای پوشش باالی پارچ استفاده 

کنید . این کار به ثبات پارچ و جلوگیری از پاشیدن مواد به بیرون کمک می 

کند . به خاطر داشته باشید که مخلوط کن را قبل از اینکه از داخل پارچ 

 ون نپاشد . خارج کنید متوقف کنید تا مواد به بیر

 

 

 

 

نگه  مخلوط کن را چند لحظه در ته پارچ قرار دهید سپس در زاویه دار

دارید و آن را به سمت باال بکشید و دوباره در طرف دیگر پارچ قرار 

دهید . با این روش ترکیباتی که در ته پارچ هستند به سمت باال می 

ه دلخواه آیند و این عمل تکرار می شود تا حدی که ترکیبات به انداز

 شما مخلوط می شوند . 

 

 

 

 

با استفاده از مچ دستتان حرکت دورانی انجام دهید و ترکیبات را به شکل 

ین عمل را دورانی از ته پارچ به سمت باال بکشید و دوباره پایین ببرید  ا

 . چندین بار تکرار کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زن طرز استفاده از هم

 

 

زن می توان برای زدن  خامه ، سفیده تخم مرغ ، پودینگ فوری ، از هم

 موس و انواع مایونز استفاده کرد . 

 را داخل آداپتورش قرار دهید .  همزن . 1

را از قسمت باالیی داخل بدنه ی موتور قرار دهید ، بچرخانید تا  همزن . 2

 قفل شود و صدا دهد . 

 رای هم زدن را تنظیم می کند . آداپتور به صورت خودکار سرعت مناسب ب

 دوشاخه را به پریز برق بزنید .  .  3

بگذارید . تنظیم سرعت از طریق دکمه ی  1سرعت دستگاه را بر روی  . 4

 کنترل سرعت در باالی مخلوط کن امکان پذیر است .

 دستگاه را درون ترکیب ) مواد ( قرار دهید .  . 5

به روکش ظروف نچسب آسیب  ممکن است همزنفوالد ضد زنگ تیغه ی 

 بزند ) ایجاد خط و خراش (  بنابراین از ظروف نچسب استفاده نکنید . 

: فقط بدنه ی مخلوط کن داخل مایعات فرو می رود . هرگز مخلوط کن و بدنه ی موتوررا کامل داخل مایعات یا  توجه

 ترکیبات دیگر فرو نبرید زیرا مایعات از درون درزها به داخل موتور نفوذ می کنند و به دستگاه آسیب می زند .

 ظروف گود استفاده کنید . برای جلوگیری از پاشیدن مواد به خارج از ظرف بهتر است از 

 را برای روشن شدن دستگاه فشار دهید .  POWERدکمه ی  . 6

 را رها کنید .  POWERهر گاه ترکیبتان آماده شد پیش از آنکه مخلوط کن را از آن خارج کنید دکمه ی  . 7

 گزین کنید ، دو شاخه را از پریز بکشید .اینکه دستگاه را بردارید یا جای قبل از  . 8

 

 

 

 

 

 



 طرز استفاده از خرد کن 

 :  هشدار

 خطر بریدگی 

 تیغه ها را با احتیاط حمل کنید . 

 عدم پیروی از این دستورالعمل منجر به بریدگی می شود .

، نان و آجیل استفاده  ، پنیر ، سبزیجات از خرد کن برای خرد کردن تکه های کوچک مواد غذایی مثل گوشت پخته شده 

 کنید . 

 . تیغه خرد کن را داخل کاسه قرار دهید .  1

 . تکه های کوچک مواد غذایی را داخل کاسه بریزید .  2

 .آداپتور خرد کن را به کاسه وصل کنید . 3

 برای اتصال آداپتور به کاسه آن را مستقیم به سمت پایین قرار دهید و از چرخاندن آن در جای خود بپرهیزید .  توجه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کاسه خرد کن را با بدنه ی موتور تراز کنید و به یکدیگر فشار دهید .  – 4

در طول انجام کار دستگاه ، با یک دست بدنه ی موتور و با دست دیگر  – 5

 کاسه ی خرد کن را نگه دارید . 

را برای روشن شدن دستگاه فشار دهید . برای گرفتن  POWERدکمه ی  . 6

پیدا کند  ) پالس ( نتیجه بهتر دکمه را فشار داده و رها کنید تا حالت ضربانی

 و این عمل را تا زمانی که ترکیبات به میزان دلخواهتان خرد شود انجام دهید . 

رج کنید هر گاه ترکیبتان آماده شد پیش از آنکه مخلوط کن را از آن خا . 7

 را رها کنید .  POWERدکمه ی 

 بدنه ی موتور را از کاسه جدا کنید .  . 8

: برای جدا کردن بدنه ی موتور از کاسه آن را به سمت باال بکشید و از  توجه

 چرخاندن آن در جای خود بپرهیزید . 

قبل از اینکه دستگاه را بردارید یا جایگزین کنید ، دو شاخه را از پریز   . 9

 بکشید .

 

 

 راهنمای استفاده از خرد کن 

 *زمان سرعت آماده سازی مقدار مواد غذایی

 ثانیه cm 5 15 2برش به شکل مکعب  g (7 oz) 200 گوشت

 ثانیه 25 3 آجیل در مجموع g (7 oz) 200 بادام / آجیل 

 ثانیه 15 3 حبه در مجموع  حبه  12-10  سیر

 ثانیه 15 3 برش به چهار قسمت g (3.5 oz) 100 پیاز

 ثانیه cm 5 30 1برش به شکل مکعب  lOOg (3.5 oz) پنیر

 ضربه  3 4 تخم مرغ در مجموع 2 تخم مرغ آب پز سفت

 ثانیه 15 3 برش هویج متوسط به چهار قسمت g (7 oz) 200 هویج

 ثانیه 15 4 حذف ساقه g (2 oz) 50 سبزی

 *  زمان و سرعت تقریبی است .  ) استفاده فعلی بسته به میزان کیفیت مواد غذایی و میزان خرد شدن مورد نظر متفاوت  است (    

 



 راهنمای استفاده 

  . برای خرد شدن و ترکیب بهتر ، مواد غذایی جامد را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید 

  برای حفاظت حرارتی در دمای باال طراحی شده است . اگر به طور اتفاقی در زمان استفاده متوقف مخلوط کن دستی

 شد ، آن را از پریز برق بکشید و اجازه بدهید ده دقیقه استراحت کند .

  برای جلوگیری از پاشیدن مواد به خارج از ظرف مخلوط کن را ابتدا در ترکیب قرار دهید سپس دکمه یpower 

 ر دهید و همچنین پیش از آنکه مخلوط کن را از ترکیب خارج کنید دکمه را رها کنید . را فشا

  زمانی که از مخلوط کن در تابه بر روی اجاق گاز استفاده می کنید . برای جلوگیری از سوختن مخلوط کن ، تابه را

 از روی اجاق بردارید .

 ب به آرامی باال و پایین ببرید . از ضربه زدن به پایین با برای نتیجه بهتر ، مخلوط کن را در یک زاویه درون ترکی

 مخلوط کن بپرهیزید . 

  . برای جلوگیری از سر ریز کردن ظرفی را که در آن ترکیبات وجود دارد را سر باال نگه دارید 

  . مطمئن شوید که سیم اضافی برق مخلوط کن نزدیک اجاق روشن نباشد 

  . زمانی که از مخلوط کن استفاده نمی کنید آن را داخل تابه ی داغ بر روی اجاق رها نکنید 

 میوه و یا استخوان ها را جدا  انجام عملیات مواد سخت همچون هسته ی برای جلوگیری از آسیب به تیغه ها قبل از

 کنید . 

 چون جوز استفاده نکنید زیرا به دستگاه آسیب از این دستگاه برای خرد کردن دانه های قهوه یا ادویه های سخت هم

 می زند . 

 کروفر قرار ندهید .یپارچ و کاسه ی خرد کن را در ما 

   ممکن است به روکش ظروف نچسب آسیب بزند ) ایجاد خط و خراش (  بنابراین از  همزنفوالد ضد زنگ تیغه ی

 ظروف نچسب استفاده نکنید . 

 ارج از ظرف بهتر است از ظروف گود استفاده کنید .برای جلوگیری از پاشیدن مواد به خ 


