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Pro hand blender 212 

 

 پیش از اولین استفاده

پیش از آن که برای اولین بار از دستگاه استفاده کنید بدنه ی موتور را با یک دستمال تمیز و مرطوب  از هر نوع آلودگی و گرد 

شویی بشویید . از مواد پاک کننده فرسایشی استفاده و خاک پاک کنید . تمامی قطعات را با دست و یا داخل ماشین ظرف 

 نکنید و پس از شست و شو قطعات را با یک دستمال نرم خشک کنید .

 : مهم 

 شیار بدنه ی موتور را در آب فرو نبرید .

 

 : مهم 

 پیش از نصب و یا جدا سازی قطعات دستگاه مطمئن شوید که پریز از دو شاخه کشیده شده باشد .

 

 مصرفموارد 

و دیگر اماکن خدمات مواد غذایی در نظر گرفته شده ای این دستگاه جهت استفاده در رستوران ها ، آشپزخانه های حرفه 

 است . مخلوط کن دستی می تواند داخل قابلمه ، تابه و یا کاسه برای ترکیب مواد مورد استفاده قرار بگیرد .

 

 Sموارد استفاده از تیغه ی چند کاره ی 

 سوپ 

 ره ی سبزیجاتپو 

 موس 

 کمپوت 

 سس 

 

 

 



 موارد استفاده از تیغه ی خرد کن صلیبی

 گوشت پخته 

 سس گوشت گاو 

 آب میوه 

 گوشت قیمه 

 

 موارد استفاده از تند زن

 خمیر پنکیک 

 پوره سیب زمینی 

 مایونز 

 سفیده تخم مرغ 

 پودینگ 

 خامه زده شده 

 

 طرز استفاده از بازوی همزن دارای قفل پیچشی

داخله بدنه ی موتور قرار دهید وخطوط لبه ی بازویی و بدنه را روی  .  بازویی را 1

 هم تنطیم کنید و بچرخانید تا قفل شود .

 .  دو شاخه را به پریز بزنید. 2

 .  مخلوط کن را بر روی سرعت باال و یا سرعت پایین قرار بدهید. 3

 . مخلوط کن را داخل ترکیب مواد غذایی قرار دهید. 4

بردن شیار بدنه ی موتور به داخل مایعات و سایر ترکیبات خودداری  از فرو توجه :

کنید .  جهت جلوگیری از آسیب به تیغه ها و یا ظروفی که ترکیبات در آن قرار 

شوید و یا از ظروفی استفاده کنید که برخورد  تیغه ها با انتهای ظرف  دارد ، مانع

 در برخورد با فلز مقاوم باشند.

 را فشار دهید .  unlockدکمه ی  . 5

 .را برای شروع کار دستگاه فشار دهید  Powerدکمه ی  . 6

پس از پایان استفاده از دستگاه پیش از خارج کردن آن از ترکیبات دکمه ی  . 7

Power رها کنید تا دستگاه متوقف بشود را. 

 .قطعات دو شاخه را از پریز بکشید پیش از جداسازی . 8



با دست آزاد . جهت گرفتن نتیجه ی بهتر مخلوط کن را داخل کاسه یا یک ظرف گود قرار دهید و آن را زاویه دار نگه دارید 

به خاطر داشته باشید پیش از آنکه مخلوط کن را از داخل ترکیبات بیرون . خود لبه ی ظرف را برای تسلط بیشتر بگیرید 

 .اشیدن مواد به بیرون جلوگیری می کند بیاورید آن را متوقف کنید این کار از پ

 

 

 

 

 

مخلوط کن را در پایین ظرف به صورت زاویه دار نگه دارید و به آرامی مواد را از پایین به باال بیاورید اگر این عمل کفایت نکرد 

مخلوط کن را به آرامی درون مخلوط بچرخانید تا تمام مواد به صورت 

 .یک دست مخلوط شوند 

 

 

 

 

 

 

کن را به صورت عمود با مچ دست نگه دارید و به آرامی باال بیاورید و پس از آن به سمت پایین  طمی توانید مخلوهمچنین 

 . این کار را تکرار کنید . ضربه بزنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  توجه :

 اجرا کنید : چنانچه قسمت هایی از مواد غذایی در بین پره های تیغ باقی ماند جهت بیرون کشیدن آن ، دستور العمل زیر را

 متوقف کنید و دو شاخه را از پریز بکشید . Power. دستگاه را با رها کردن دکمه ی  1

.  پس از قطع جریان برق از یک کاردک جهت بیرون کشیدن مواد باقی مانده در بین تیغه استفاده کنید . هرگز از انگشتان  2

 خود کمک نگیرید .

 غذایی باقی مانده ، دو شاخه را به پریز بزنید و به ادامه ی کار با دستگاه بپردازید ..  پس از بیرون کشیدن تمام مواد  3

 


