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گوشت کوب

لطفـا ًقبل از کار بار دستــگاه دستـــورالعمـل هــا را با دقت مطالعه نمایید.

1

2

قطعات دستگاه:
 .1سویچ مرحله ای  1تا 5
 .2سویچ 1
 .3سویچ 2
 .4موتور دستگاه
 .5مخلوط کن
 .6محفظه ی همزن
 .7همزن
 .8درپوش خردکن
 .9تیغه ی “ ”Sشکل
 .10کاسه ی خردکن  800میلی لیتر
 .11دوتیغه ی “ ”Sشکل
 .12کاسه ی خردکن  1500میلی لیتر
 .13ظرف
 .14درپوش ظرف
 .15درپوش کوچک
 .16مسدودکننده ی کوچک
 .17تیغه ی “”Sشکل کوچک
 .18کاسه ی کوچک
 .19هل دهنده
 .20درپوش کاسه ی بزرگ
 .21میله ی مکعبی برش
 .22مجموعه تیغه ی برش دهنده
 .23مجموعه تیغه ی مکعبی
 .24کاسه ی بزرگ

نکات ایمنی مهم
همیشه به هنگام استفاده از دستگاه های ایمنی به ویژه در حضور کودکان می
بایست نکات ایمنی از جمله موارد زیر را رعاتی نمایید:
 .1قبل از آغاز به کار ،همه ی دستورالعمل ها را مطالعه نمایید.
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 .2به منظور محافظت در برابر شوک الکتریکی ،دستگاه یا سیم برق متناوب آن
را در تماس با آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
 .3در صورت عدم استفاده از دستگاه ،قبل از نصب یا درآوردن قطعات و قبل
از تمیز کردن ،دوشاخه را از پریز درآورید.
 .4در صورت آسیب دیدگی سیم برق ،بروز نقص فنی ،افتادن دستگاه یا
هرگونه آسیب دیگر ،از دستگاه استفاده ننمایید .در چنین شرایطی ،دستگاه را
برای بررسی ،تعمیر یا تنظیم فنی به نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز ببرید.
 .5از دستگاه در محیط باز استفاده ننمایید.
 .6مراقب باشید که سیم برق دستگاه از لبه ی میز یا پیشخوان آویزان نشود یا
با سطوح داغ از جمله اجاق گاز تماس نداشته باشد.
 .7همیشه قبل از نصب یا درآوردن قطعات و همچنین قبل از تمیز کردن
دستگاه ،دوشاخه را از پریز درآورید.
 .8تیغه ها تیز هستند .مراقب باشید.
 .9قبل از وصل دوشاخه به پریز کنترل کنید که ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ
نوشته شده روی برچسب دستگاه مطابقت داشته باشد.
 .10تا زمانی که قطعات دستگاه را کامال نصب نکرده اید ،دوشاخه را به پریز
وصل ننمایید و همیشه قبل از درآوردن قطعات یا دست زدن به تیغه ها،
دوشاخه را از پریز درآورید.
 .11بدون نظارت ،اجازه ی کار با دستگاه را به کودکان ندهید.
 .12مراقب باشید که موتور دستگاه ،سیم برق یا دوشاخه ی آن خیس نشود.
 .13از دستگاه برای مخلوط کردن مواد داغ استفاده ننمایید.
 .14دستگاه برای مقادیر کم خانگی طراحی شده است.
 .15مدت زمان کار با دستگاه می بایست کوتاه باشد .از دستگاه برای مدت
زمان بیش از  1دقیقه استفاده ننمایید و در صورتی که مواد غذایی مورد
استفاده ،سفت و سخت باشند این مدت زمان به  10ثانیه تقلیل می یابد.
 .16با فشار دادن سویچ مرحله ای می توانید میزان مطلوب را انتخاب نمایید.
 .17همیشه در صورت عدم استفاده از دستگاه ،قبل از نصب یا درآوردن
قطعات یا قبل از تمیز کردن ،دوشاخه را از پریز درآورید.
 .18استفاده ی نادرست از دستگاه ،خطر آسیب دیدگی را به همراه دارد.
 .19هنگام دست زدن و جابجا کردن تیغه ها ،خالی کردن کاسه و تمیز کردن
دستگاه می بایست مراقب باشید.
 .20قبل از تعویض قطعات یا دست زدن به قسمت های متحرک می بایست
دستگاه را خاموش و دوشاخه را از پریز درآورید.
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 .21افراد با توانایی جسمی ،ذهنی یا حسی کم (از جمله کودکان) یا افراد بی
تجربه فقط در صورت نظارت یا راهنمایی افراد مسئول سالمت آنها می توانند
با دستگاه کار کنند.
 .22مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
 .23هنگام کار با دستگاه ،دست ها و لوازم دیگر را دور از تیغه ها بگیرید تا
از بروز آسیب جدی احتمالی به خود یا دستگاه خودداری کنید .برای تراشیدن
مواد جمع شده دور کاسه می توانید از قاشق پالستیکی استفاده کنید اما این
کار را زمانی انجام دهید که دستگاه از کار بازایستاده باشد.
 .24در صورت خرابی سیم برق دستگاه و به منظور جلوگیری از خطر می
بایست آن را توسط تولیدکننده ،نمایندگی مجاز یا افراد متخصص تعویض
نمایید.
 .25کودکان نمی بایست بدون نظارت از دستگاه استفاده نمایند.
 .26در صورت عدم استفاده از دستگاه ،قبل از نصب و درآوردن قطعات یا قبل
از تمیز کردن ،دوشاخه را از پریز درآورید.

نحوه ی استفاده از مخلوط کن دستی
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این دستگاه برای تهیه ی انواع سس ،سوپ ،مایونز و غذای کودک و همچنین
انواع میکس ها و میلک شیک ها مناسب می باشد.
 .1میله ی مخلوط کن را داخل بخش موتور قرار دهید و آن را محکم کنید.
 .2قسمت مخلوط کن را داخل ظرف قرار دهید و سویچ  2را برای شروع به کار
فشار دهید.
 .3بیش از  1دقیقه ی مداوم از دستگاه استفاده ننمایید.
 .4احتیاط :تیغه ی دستگاه بسیار تیز است!
 .5احتیاط :از دستگاه بدون آب استفاده نکنید!

نحوه ی استفاده از خردکن دستی

 .1این خردکن کامال مناسب برای خرد کردن مواد غذایی سفت و سخت از
جمله خرد کردن گوشت ،پنیر ،دانه ها ،سیر ،هویج ،گردو ،بادام و آلو و ....
می باشد.
 .2از دستگاه برای خرد کردن موارد بسیار سخت از جمله قطعات یخ ،جوز
هندی ،دانه های قهوه و غالت استفاده ننمایید.
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قبل از خرد کردن...
 .1پوشش پالستیکی تیغه را با احتیاط بردارید .احتیاط :تیغه ی دستگاه بسیار
تیز است! همیشه برای گرفتن تیغه از قسمت پالستیکی باالیی استفاده کنید.
 .2تیغه را روی مرکز میله ی کاسه ی خردکن قرار دهید .تیغه را به پایین فشار
دهید و کاسه را محکم کنید .همیشه کاسه ی خردکن را روی پایه ای ثابت قرار
دهید.
 .3مواد غذایی را داخل کاسه ی خردکن بریزید.
 .4درپوش کاسه را روی آن قرار دهید.
 .5بخش موتور دستگاه را روی درپوش کاسه بچرخانید تا محکم شود.
 .6سپس سویچ  2را برای شروع به کار فشار دهید .در طول زمان کار دستگاه،
بخش موتور را با یک دست و کاسه را با دست دیگر بگیرید.
 .7پس از اتمام کار ،دستگاه را خاموش کنید.
 .8سپس درپوش کاسه را بردارید .تیغه را با احتیاط بیرون آورید.
 .9تیغه را با احتیاط در آورید.
 .10مواد غذایی آماده شده را خالی کنید.
 .11بیش از  10ثانیه ی مداوم از دستگاه استفاده ننمایید.

نحوه ی استفاده از همزن
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از همزن فقط برای هم زدن انواع کرم ،سفیده ی تخم مرغ و مخلوط کردن
دسرهای اسفنجی و مخلوط های آماده استفاده کنید.
 .1همزن را داخل محفظه ی مخصوص قرار دهید .سپس جعبه دنده را روی
بخش موتور بچرخانید تا محکم شود.
 .2همزن را داخل ظرف قرار داده و سپس سویچ  2را برای شروع به کار فشار
دهید.
 .3بیش از  2دقیقه ی مداوم از همزن استفاده ننمایید.
 .4پس از اتمام کار ،دستگاه را خاموش کنید .سپس همزن را از جعبه دنده
جدا سازید.
 .6پس از اتمام کار ،دستگاه را خاموش کنید.
 .7در صورت استفاده از مواد غذایی سفت و سخت ،بیش از  15ثانیه ی مداوم
با دستگاه کار نکنید.
 .8در مورد مواد غذایی بدون آب ،بیش از  15ثانیه عملکرد را ادامه ندهید.
 .9هنگام کار می بایست از سرعت پایین استفاده کنید.

نحوه ی استفاده از صفحه های برش  /خردکن
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 .1میله ی محور قابل جدا شدن را داخل کاسه قرار داده و کمی به پایین فشار
دهید تا مطمئن شوید که کامال محکم شده باشد.
 .2تیغه ی چاقویی ،صفحه ی برش  /رنده ،صفحه ی خالل سیب زمینی یا رنده
ی پوره را (با توجه به نیاز و البته فقط یکی از موارد) در جای خود قرار دهید.
 .3درپوش کاسه را قرار داده و خالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید
تا محکم شود .سپس بخش موتور روی کاسه را بچرخانید تا محکم شود.
 .4مواد غذایی مورد نظر را اضافه کنید.
 .1مواد غذایی را با استفاده از هل دهنده ی پهن به داخل ظرف بریزید .هرگز
از انگشتانتان برای این کار استفاده ننمایید.
 .2از مواد غذایی تازه استفاده کنید و آنها را بیش از اندازه خرد ننمایید .مجرای
وردی بزرگ را پر کنید.
 .3از صفحه ی برش  /خردکن برای آماده کردن هویج ،سیب زمینی و خیار
استفاده کنید.
 .4از صفحه ی خالل برای تهیه ی خالل سیب زمینی و از صفحه ی رنده برای
تهیه ی پوره ی سیب زمینی استفاده کنید.
 .5صفحه ی برش  /خردکن دارای دو طرف می باشد که برای خرد کردن و برش
دادن مواد غذایی مورد استفاده می باشد (یک طرف برای خرد کردن و طرف
دیگر برای برش دادن است).

نحوه ی کار با صفحه ی خردکن مکعبی
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از این صفحه برای مکعبی خرد کردن هویج ،خیار ،سیب زمینی و  ...استفاده
کنید.
 .1ابتدا تیغه ی مکعبی و تیغه ی برش را با هم قرار دهید ( برای محکم کردن
تیغه ی برش ،چهار قفل کوچک روی چاقو وجود دارد که می بایست آنها را در
جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شوند).
 .2میله ی برش مکعبی را داخل کاسه ی بزرگ قرار دهید .میله ی محرک قابل
جدا شدن را داخل مجموعه دستگاه برش مکعبی بگذارید .سپس درپوش را در
جای خود قرار داده و خالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم
شود.
 .3میله ی محرک را کمی به پایین فشار دهید تا مطئن شوید که در جای خود
محکم شده باشد.
 .4سپس موتور دستگاه را روی کاسه ی بزرگ قرا دهید و محکم کنید .در
نهایت می توانید مواد غذایی مورد نظر را داخل دستگاه بریزید.
احتیاط:
 .1برای ریختن مواد غذایی به کاسه ی بزرگ از هل دهنده استفاده کنید .هرگز
از انگشتانتان برای این کار استفاده نکنید.
 .2از مواد غذایی تازه استفاده کنید و آنها را بیش از اندازه بزرگ خرد نکنید.
مجرای تغذیه ی بزرگ را کامال پر کنید.
 .3تیغه ی برش بسیار تیز است .همیشه هنگام جابجا کردن تیغه مراقب
باشید.
 .4لطفا پس از اتمام کار با لوازم جانبی از برسی تمیز برای زدودن باقیمانده
های مواد غذایی روی آنها استفاده کنید.
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طرز استفاده از تیغه ی شکل S

 .1میله ی محرک قابل جدا شدن را داخل کاسه ی بزرگ قرار داده و کمی به
پایین فشار دهید تا مطمئن شوید که کامال محکم شده باشد.
 .2تیغه ی  Sشکل را داخل میله ی محرک قرار دهید .هنگام جابجا کردن تیغه
مراقب باشید زیرا بسیار تیز است!!
 .3درپوش را در جای خود قرار داده و خالف جهت حرکت عقربه های ساعت
بچرخانید تا محکم شود.
 .4سپس موتور دستگاه را روی کاسه ی بزرگ بچرخانید تا محکم شود.
 .5حال برای شروع به کار می توانید دوشاخه را به پریز وصل کنید.

احتیاط:
 .1همیشه قبل از اضافه کردن مواد ،میله ی محرک قابل جدا شدن را داخل
کاسه ی بزرگ قرار دهید.
 .2قبل از اضافه کردن مواد غذایی مانند گوشت ،نان و سبزیجات ،آنها را به
قطعات حدود  2سانتیمتر برش بزنید.
 .3تیغه ی دستگاه بسیار تیز است!! همیشه قسمت پالستیکی باالیی آن را
بگیرید.
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تمیز کردن

برای تمیز کردن موتور دستگاه و درپوش کاسه ی خردکن فقط از دستمال
مرطوب استفاده کنید.
موتور دستگاه را داخل آب قرار ندهید!
 .1همه ی قسمت های دیگر دستگاه را می توانید برای شستشو داخل ماشین
ظرفشویی قرار دهید .با این حال ،پس از کار با مواد غذایی نمکدار می بایست
بالفاصله تیغه ها را تمیز کنید.
 .2به عالوه مراقب باشید که از مواد شوینده و زداینده ی زیاد در ماشین
ظرفشویی استفاده ننمایید.
 .3در صورت استفاده از مواد غذایی رنگی ممکن است قسمت های پالستیکی
دستگاه رنگی شوند .در این صورت ،آنها را قبل از قرار دادن در ماشین
ظرفشویی و با استفاده از روغن گیاهی تمیز کنید.
 .4تیغه ها بسیار تیز هستند .لطفا مراقب باشید.
 .5قبل از تمیز کردن دستگاه ،دوشاخه را از پریز درآورید.
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راهنمای کار
مواد غذایی

حداکثر

مدت زمان کار

آماده سازی

سرعت

کاسه ی خردکن  055میلی لیتر
گوشت

 005گرم

 05-50ثانیه

 0-5سانتیمتر

II

آجیل

 555گرم

 05-50ثانیه

/

II

پنیر

 555گرم

 05-50ثانیه

 0-5سانتیمتر

II

نان

 05گرم

 0ثانیه

 0-5سانتیمتر

II

پیاز

 505گرم

 0ثانیه

 0-5سانتیمتر

II

بیسکویت

 505گرم

 0ثانیه

 0-5سانتیمتر

II

آرد

 055گرم

/

II

آب

 005گرم

/

II

مخمر

 0گرم

/

II

شکر

 0گرم

/

II

نمک

 0گرم

/

II

 55ثانیه

کاسه بزرگ (برای تیغه " "Sشکل بزرگ)
گوشت

 055گرم

 05-05ثانیه

 0-5سانتیمتر

II

آجیل ،بادام

 055گرم

 50-55ثانیه

/

II

پنیر

 055گرم

 55ثانیه

 0-5سانتیمتر

II

نان

 565گرم

 55ثانیه

 0-5سانتیمتر

II

پیاز

 055گرم

 55ثانیه

 0-5سانتیمتر

II

خردکن مکعبی
هویج

 055گرم

 05ثانیه

تازه یا پخته

)5( I

خیار

 055گرم

 05ثانیه

تازه

)5( I

سیب زمینی

 055گرم

 05ثانیه

تازه یا پخته

)5( I

صفحه های خردکن  /برش
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صفحه خردکن

سیب زمینی

055

 05ثانیه

تازه

II

گرم
هویج

055

 05ثانیه

تازه

II

گرم
صفحه خردکن

سیب زمینی

055

 05ثانیه

تازه

II

گرم
هویج

055

 05ثانیه

تازه

II

گرم
سیب زمینی

055

 05ثانیه

تازه

II

گرم
صفحه خالل سیب زمینی

صفحه ی رنده ی پوره سیب زمینی

سیب زمینی

055

پوست کنده

گرم

سیب زمینی

055

پوست کنده

گرم

14

 05ثانیه

 05ثانیه

تازه

تازه

II

II

قطع الجهاز:
 .1خطوة التبديل  1إلى 5
 .2التبديل 1
 .3التبديل 2
 .4محرك المحرك
 .5خالط
 .6مقصورة خالط
 .7خالط
 .8غطاء التقطيع
 .9بليد “ ”Sالشكل
 .10التقطيع وعاء  800مل
 .11شكل “”S
 .12تمزيق السلطانية  1500مل
 .13حاوية
 .14سقف الحاوية
 .15قبعة صغيرة
 .16مانع صغير
 .17بليد “ ”Sصغير
 .18وعاء صغير
 .19مجرفة
 .20سقف وعاء كبير
 .21قطع قضيب مكعب
 .22قطع شفرة التجمع
 .23مجموعة مكعب بليد
 .24وعاء كبير

نصائح السالمة الهامة
استخدم دائمًا احتياطات السالمة  ،خاصة عند وجود األطفال  ،لقراءة نصائح
السالمة
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مثل:
 .1من البداية  ،اقرأ جميع التعليمات.
 2.ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ  ،ﻻ ﺗﻀﻊ آﺎﺑﻞ اﻟﺠﻬﺎز أو آﺎﺑﻞ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﺮدد
ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ أو أي ﺳﻮاﺋﻞ أﺧﺮى.
 .3إذا كان الجهاز غير مستخدم  ،فقم بإزالة القابس من المخرج قبل تركيب أو
إزالة األجزاء وقبل التنظيف.
 4.ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺠﻬﺎز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ أو ﻋﻄﻠﻪ أو ﻓﺸﻞ اﻟﺠﻬﺎز أو
أي ﺿﺮر ﺁﺧﺮ .في مثل هذه الحالة  ،اسمح باختبار الجهاز أو إصالحه أو اعتماده
تقني ًا من أقرب مركز خدمة.
 .5ال تستخدم الجهاز في بيئة مفتوحة.
 .6احرص على عدم تعليق سلك الطاقة من حافة الطاولة أو العداد  ،أو اتصل
باألسطح الساخنة مثل الموقد.
 .7ﻗم داﺋﻣًﺎ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑس ﻣن اﻟﻣﺄﺧذ ﻗﺑل ﺗرﮐﯾب اﻷﺟزاء أو إزاﻟﺗﮭﺎ  ،وﻗﺑل ﺗﻧظﯾف
اﻵﻟﺔ.
 .8شفرات حادة .كن حذرا
 .9ﻗﺑل ﺗوﺻﯾل اﻟﻘﺎﺑس ﺑﺎﻟﻣﻘﺑس  ،ﺗﺄﮐد أن ﺟﮭد إﻣداد اﻟﺟﮭد اﻟﮐﮭرﺑﺎﺋﻲ ﯾﺗواﻓق
ﻣﻊ اﻟﺟﮭد اﻟﮐﮭرﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﮐﺗوب ﻋﻟﯽ ﻟوﺣﺔ اﻟﺟﮭﺎز
.10ﻻ ﺗﻘم ﺑﺗوﺻﯾل اﻟﻘﺎﺑس ﺑﺎﻟﻣﺄﺧذ ﺣﺗﯽ ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻷﺟزاء ﺑﺎﻟﮐﺎﻣل  ،ودﻓﻌه
ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣﻘﺑس ﻗﺑل إزاﻟﺔ اﻷﺟزاء أو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷﻔرات.
 .11بدون إشراف  ،ال تدع األطفال يعملون مع الجهاز.
 .12احرص على عدم تبلل محرك الماكينة أو سلك الطاقة أو القابس.
 .13ال تستخدم الجهاز لخلط المواد الساخنة.
 .14تم تصميم الجهاز لكميات صغيرة.
 .15يجب أن تكون مدة العمل مع الجهاز قصيرة .ال تستخدم الجهاز ألكثر من
دقيقة واحدة  ،وإذا كان الطعام المستخدم جامدًا  ،فسيتم تقليل هذه المدة
ثوان.
إلى 10
ٍ
 .16بالضغط على مفتاح الخطوة  ،يمكنك تحديد المبلغ المطلوب.
 .17قم دائمًا بفصل القابس إذا لم تستخدمه قبل تركيب أو إزالة أجزاء أو قبل
التنظيف.
 .18االستخدام غير الصحيح للجهاز لديه خطر االصابة.
 .19كن حذرا عند التعامل مع وإزالة شفرات  ،إفراغ وعاء وتنظيف الجهاز.
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 .20قبل تبديل األجزاء أو التعامل مع األجزاء المتحركة  ،يجب إيقاف الطاقة
وتوصيل القابس خارج المقبس . .ال يمكن لألفراد ذوي القدرات الجسدية أو
العقلية أو الحسية (بما في ذلك األطفال) أو األشخاص غير المتمرسين سوى
العمل مع الجهاز إذا كانوا يخضعون إلشراف أو توجيه من سلطات الصحة.
 .22احرص على عدم اللعب مع الماكينة.
 .23عند العمل مع الجهاز  ،قم بإزالة اليدين واألجهزة األخرى من الشفرات
لتجنب األضرار الجسيمة المحتملة لجهازك أو جهازك .يمكنك استخدام مغرفة
بالستيكية للتخلص من األطباق  ،ولكن افعل ذلك عند فتح الماكينة.
 .24في حال انقطاع التيار الكهربائي عن الجهاز  ،لمنع ذلك  ،يجب استبداله
من قبل الشركة المصنعة أو الموزعين المعتمدين أو الموظفين المتخصصين.
 .25يجب على األطفال عدم استخدام الجهاز دون إشراف.
 .26إذا كان الجهاز غير مستخدم  ،فقم بإزالة القابس من المخرج قبل تركيب
أو إزالة األجزاء أو قبل التنظيف.

كيفية استخدام الخالط اليدوي

17

هذه اآللة مناسبة لجميع أنواع الصلصات والحساء والمايونيز وأغذية األطفال ،
باإلضافة إلى أنواع مختلفة من الخلطات والميلك شيك.
 .1ضع قضيب الخلط في مقصورة المحرك وشدها.
 .2ضع جزء الخالط في الحاوية واضغط على المفتاح  2للبدء.
 .3ال تستخدم أكثر من  1دقيقة بشكل مستمر.
 .4تحذير :شفرة الجهاز حاد جدا!
 .5الحذر :ال تستخدم الجهاز بدون ماء!

كيفية استخدام التقطيع اليدوي

 .1الغذاء هو مناسب تماما لسحق الغذاء الصلب مثل اللحوم والجبن والفول
والثوم والجزر والجوز واللوز والخوخ و.....
 .2ال تستخدم الجهاز لكسر العناصر الصلبة للغاية مثل اآليس كريم وجوزة
الطيب والبن والحبوب.
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قبل التكسير ...
 .1خذ الغطاء البالستيكي للشفرة بعناية .تحذير :شفرة اآللة حادة للغاية!
استخدم دائما أعلى من البالستيك للحصول على شفرة.
 .2ضع الشفرة في مركز عمود القضيب .اضغط على الشفرة ألسفل وشديد
الوعاء .ضع دائما غالية على قاعدة مستقرة.
 .3ضع الطعام في وعاء التقطيع.
 .4ضع الغطاء على الوعاء.
 5.أدر ﺟزء اﻟﻣﺣرك ﻣن اﻵﻟﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻐطﺎء ﻟﺗﺛﺑﯾﺗه.
 .6ثم اضغط على التبديل الثاني للبدء .أثناء عمل الماكينة  ،خذ جزء المحرك
بيد واحدة والوعاء باليد األخرى.
 .7قم بإيقاف تشغيل الجهاز عند االنتهاء.
 .8ثم قم بإزالة غطاء وعاء .قم بإزالة الشفرة بعناية.
 .9خذ النصل بعناية.
 .10إفراغ الطعام الجاهز.
ثوان باستمرار.
 .11ال تستخدم الجهاز ألكثر من 10
ٍ

كيفية استخدام الخالط
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استخدم الخالط فقط لخلط جميع أنواع الديدان  ،بياض البيض  ،خلط
الحلويات االسفنجية والخليط الجاهز.
 .1ضع الخالط في وعاء خاص .ثم قم بضبط علبة التروس على جزء المحرك
حتى يتم تشديدها.
 .2ضع الخالط في الحاوية واضغط على المفتاح  2للبدء.
 .3ال تستخدم أكثر من  2دقيقة بشكل مستمر.
 .4قم بإيقاف تشغيل الجهاز عند االنتهاء .ثم قم بإزالة الخالط من علبة
التروس.
 .6قم بإيقاف تشغيل الجهاز عند االنتهاء.
 .7ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟطﻌﺎم اﻟﺻﻟب  ،ﻻ ﺗﺷﻐل اﻵﻻت أﮐﺛر ﻣن  15ﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺎﺳﺗﻣرار.
 .8ال تستمر في العمل ألكثر من  15ثانية في حالة األطعمة غير المسقوفة.
 .9عند العمل  ،استخدم سرعة منخفضة.

كيفية استخدام لوحات القطع  /الطحن

.1ﻗﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻗﻀﻴﺐ ﻋﻤﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻟ removزاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺎء وادﻓﻌﻪ إﻟﻰ أﺳﻔﻞ ﻧﺤﻮ
اﻷﺳﻔﻞ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ إﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
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 .2ضع شفرة السكين  ،قطع  /صر صفيحة  ،لوحة من شريحة التفاح أو
شجيرة بنك االستثمار القومي (اعتمادا على الحاجة  ،وبطبيعة الحال  ،فقط
عنصر واحد).
 .3ضع غطاء الوعاء وقم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم
تشديده .ثم قم بتدوير قسم المحرك في الوعاء ليتم شدها.
 .4أضف الطعام الذي تريده.
 .1صب الطعام في الحاوية باستخدام مفك كبير .ال تستخدم أصابعك أبدًا
للقيام بذلك.
 .2استخدام األغذية الطازجة وعدم سحقها أكثر من الالزم .امأل القناة الكبرى.
 .3استخدم لوحة القاطع  /المروحية إلعداد الجزر والبطاطا والخيار.
 .4اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻹﻋﺪاد ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎح وﺷﺒﻜﺔ ﺣﻮاف اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ.
 .5لوح القاطع  /المروحية له وجهان يستخدمان في سحق وقطع الطعام
(جانب واحد للتكسير واآلخر للقطع).

كيفية العمل مع طاحونة المكعب استخدم

هذه الصفحة للحصول على مكعب من الجزر  ،والخيار  ،والبطاطا  ،وغيرها
الكثير.
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 .2ضع شريط القطع المكعب في الوعاء الكبير .ضع قضيب المحرك القابل
لإلزالة داخل وحدة قطع مكعب .ثم ضع الغطاء في مكانه وقم بالتدوير عكس
اتجاه عقارب الساعة للحفاظ عليه مشدودًا.
ً
ﻗﻟﯾﻼ ﻟﻟﺗﺄﮐد ﻣن ﺗﺛﺑﯾﺗه ﻓﻲ ﻣﮐﺎﻧه.
. 3اﺿﻐط ﻋﻟﯽ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾل
 .4ثم قم بإمالة محرك اآللة إلى وعاء كبير .أخيرا  ،يمكنك صب الطعام
المطلوب في الجهاز.

تنبيه:
 .1استخدم دافع لسكب الطعام في وعاء كبير .ال تستخدم أصابعك أبدًا للقيام
بذلك.
 .2استخدام األغذية الطازجة وعدم سحقها أكثر من الالزم .ملء تماما القناة
الكبيرة.
 .3شفرة القطع حادة جدا .كن حذرا دائما عند تحريك النصل.
 .4الرجاء استخدام تنظيف  ،تنظيف النهاية إلنهاء العمل مع الملحقات  ،إلزالة
بقايا الطعام.
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كيفية استخدام شفرة على شكل S

.1أدخل قضيب المشغل القابل لإلزالة في الوعاء الكبير واضغط ألسفل قليال ً
للتأكد من تشديده بالكامل.
 .2ضع الشفرة على شكل  Sفي قضيب المشغل .كن حذرا عند تحريك النصل
ألنه حاد جدا !!
 .3ضع الغطاء في مكانه وقم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة للتشديد.
 .4ثم قم بتشغيل المحرك على وعاء كبير لالحتفاظ به بقوة.
 .5اآلن يمكنك توصيل القابس بمنفذ الحائط للبدء.

تنبيه:
 .1ﻗم داﺋﻣًﺎ ﺑﺈدراج ﻗﺿﯾب ﺗﺷﻐﯾل ﻗﺎﺑل ﻟ removزاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟﮐﺑﯾر ﻗﺑل
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدة.
 .2قبل إضافة الطعام مثل اللحم والخبز والخضروات  ،قطعها إلى قطع حوالي
 2سم.
 .3شفرة اآللة حادة جدا !! دائما الحصول على الجزء العلوي من البالستيك.
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تنظيف الجهاز

تنظيف استخدم فقط المسحات لتنظيف الجهاز وقبعة الغالية .ال تغمر اآللة
في الماء!
 .1يمكن وضع جميع األجزاء األخرى من الجهاز في غسالة الصحون لغسلها.
ومع ذلك  ،بعد العمل مع المياه المالحة  ،يجب عليك تنظيف الشفرات على
الفور.
 .2احرص على عدم استخدام أي منظف أو منظف في غسالة األطباق.
 .3في حالة استخدام الطعام الملون  ،قد يتم تلوين األجزاء البالستيكية
للجهاز .في هذه الحالة  ،قم بتنظيفها قبل وضعها في غسالة الصحون
واستخدام الزيت النباتي.
 .4شفرات حادة جدا .من فضلك كن حذرا.
.5ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑس ﻣن اﻟﻣﻘﺑس ﻗﺑل اﻟﺗﻧظﯾف.

دليل العمل
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طعام

ماكس

وقت العمل

استعدادات

بسرعة

500مل قطع عاء
اللحوم

 052غرام

 02-55ثانية

 0-5سم  IIالمكسرات

II

من
المكسرات

 522غرام

 02-55ثانية

/

II

من
الجبن

 522غرام

 02-55ثانية

 0-5سم  IIالمكسرات

II

الخبز

 02غرام

 0ثانية

 0-5سم  IIالمكسرات

II

البصل

 552غرام

 0ثانية

 0-5سم  IIالمكسرات

II

بيسكویت

 552غرام

 0ثانية

 0-5سم  IIالمكسرات

II

طحين

 022غرام

/

II

الماء

 002غرام

/

II

الخميرة

 0غرام

/

II

السكر

 0غرام

/

II

ملح

 0غرام

/

II

 52ثانية

عاء كبير (لشفرة " "Sعلى شكل كبير)
اللحوم

 522غرام

 02-02ثانيه

 0-5سم  IIالمكسرات

II

المكسرات

 022غرام

 55-52ثانيه

/

II

الجبن

 022غرام

 52ثانية

 0-5سم  IIالمكسرات

II

الخبز

 562غرام

 52ثانية

 0-5سم  IIالمكسرات

II

البصل

 022غرام

 52ثانية

 0-5سم  IIالمكسرات

II

ساحة القواطع
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لجزر الطازج أو المطبوخ

 055غرام

 05ثانية

طازجة أو مطبوخة

)1( I

الخيار الطازج

 055غرام

 05ثانية

جدید

)1( I

البطاطا الطازجة أو المسلوقة

 055غرام

 05ثانية

طازجة أو مطبوخة

)1( I

البطاطس

055

جدید

II

الطازجة

غرام

الجزر الطازج

055

صفحة قطع  /قطع الصفحة تقطيع
الصفحة تقطيع

 05ثانية

 05ثانية

جدید

II

غرام

الصفحة تقطيع

البطاطس

055

الطازجة

غرام

الجزر الطازج

055

 05ثانية

 05ثانية

جدید

جدید

II

II

غرام

مقشر الرئيسية شریحة بطاطا طازجة

البطاطا

055

الطازجة

غرام

مقشر

055

البطاطس

غرام

 05ثانية

 05ثانية

جدید

جدید

II

II

الطازجة
لوحة صر من البطاطا المهروسة

مقشر

055

البطاطس

غرام

الطازجة
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 05ثانية

جدید

II

Big bowl(for big “S” blade)
meat

500g

20-30 sec

1~2cm

Ⅱ

nuts,
almonds
cheese

300g

10-15sec

/

Ⅱ

200g

10sec

1~2cm

Ⅱ

bread

160g

10sec

1~2cm

Ⅱ

onions

300g

10sec

1~2cm

Ⅱ

Dicing device
Carrots

500g

20sec

Cucumber

500g

20sec

Potato

500g

20sec

Fresh or Seventh
of the cooked
Fresh

Slicing/ Shredding discs

Ⅰ（1）
Ⅰ（1）

Fresh or Seventh
of the cooked

Ⅰ（1）

Shredding
disc

Potatoes

500g

20sec

Fresh

Ⅱ

Carrots

500g

20sec

Fresh

Ⅱ

Shredding
disc
Shredding
disc

Potatoes

500g

20sec

Fresh

Ⅱ

Carrots

500g

20sec

Fresh

Ⅱ

Potatoes

500g

20sec

Fresh

Ⅱ

Potato strip
disc
Mill mashed
potato

Peeled
potatoes
Peeled
potatoes

500g

20sec

Fresh

Ⅱ

500g

20sec

Fresh

Ⅱ
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3.When processing food with color, the plastic parts of the appliance may become discolored wipe these parts with vegetable oil
before placing them in the dishwasher.
4. The blades are very sharp, please attention.
5. Unplug the appliance before cleaning.

Processing Guide
Food

Maximum

500ml chopper bowl

Operation times

Preparation

Speed

meat

250g

15-20sec

1~2cm

nut

100g

15-20sec

/

Ⅱ
Ⅱ

cheese

100g

15-20sec

1~2cm

Ⅱ

bread

80g

8sec

1~2cm

Ⅱ

onions

150g

8sec

1~2cm

Ⅱ

biscuits

150g

8sec

1~2cm

Ⅱ

Flour
Water
Barm
Sugar
Salt

400g
240g
8g

/
10sec

8g
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Ⅱ

/

Ⅱ

/

Ⅱ

/

Ⅱ

1.Fit the detachable drive shaft into to the big bowl ---push down
lightly to ensure the drive shaft is fully engaged.
2.Put the “S” blade into the detachable drive shaft, handle carefully, blade very sharp!!
3.Fit the lid, turn anticlockwise until it locks
4.Then turn the motor unit on the big bowl until it locks
5.Now you could plug in begin use your appliance

Caution:
1.Always fit the detachable drive shaft and knife into the big
bowl before adding ingredients
2.Cut food such as meat, bread, vegetables into cubes approximately 2CM before processing.
3.The blade is very sharp!! Always hold it by the upper plastic
part.
Cleaning the motor unit and chopping bowl lid only with a damp
cloth only.
Do not immerse the motor unit in water!

Cleaning
1.All other parts can be cleaned in
the dish washer. However, after
processing very salty food, you
should rinse the blades right away.
2.Also, be careful not to use an
overdose of cleaner or decalcified
in your dishwasher.
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2.Fit the Cutter cube shaft into to the big bowl. Insert the detachable drive shaft to the assembled dicing device, then fit the lid
and turn anticlockwise until it locks.
3.Push down lightly to ensure the drive shaft is fully engaged.
4.Then turn the motor unit on the big bowl until it locks, last you
could add ingredients to be processed.

Caution:
1.Put the food into the big bowl by pusher for dicing, Never put
your fingers in the feed tube
2.Use fresh ingredients and don’t cut food too big, fill the wide of
the large feed tube fairly full.
3.The cutting blade is very sharp---always handle with care.
4.When you finished using the attachment, please use the clean
brush to remove residue.

How to use the S blade
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4. Add ingredients to be processed.
1.Put the food into the processor bowl by the wide pusher, Never put your fingers in the feed tube.
2.Use fresh ingredients and don’t cut food too small, fill the wide
of the large feed tube fairly full.
3.Slicing/ shredding disc use for carrots, potatoes, cucumber.
4.Potato strip disc use for potato and mill mashed potatoes is
use for potato mud only.
5.Slicing/ shredding disc have two faces use for food shredding
and cutting (one face for shredding and other face for cutting
piece).

How to use the Dicing device

Use the dicing device to dice carrots, cucumber, potatoes and so
on.
1.You first put the Cube blade and cutter blade assembly together (in order to fasten the Cutting blade, there have four small
blocks on the knife rest When you assembling, you must turn
clockwise four small blocks to lock )
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2.Place the whisk in a vessel and then press the switch// to operate it.
3.Use the whisk for no longer than 2 minute.
4.Turn the gear box off the motor unit after use. Then pull the
whisk out of the gear box.
6. After use, turn the motor unit off the chopping bowl lid.
7. Don’t operate hard food for no longer than 15 seconds.
8. Don’t operate food without water than 5 second.
9. When you are operating, you should use the low speed.

How to use the Slicing/Shredding discs

1.Fit the detachable drive shaft into to the processor bowl --push down lightly to ensure the drive shaft is fully engaged.
2. Fit the knife blade-- slicing/ shredding disc,Potato strip disc or
Mill mashed potato (depending on the consistency you prefer.
Only and use one Slicing/Shredding discs at a time )
3. Fit the lid of food processor bowl by turn anticlockwise until it
locks and then turn the motor unit on the processor bowl until it
locks
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6.Then press switch//to operate the chopper. During processing, hold the motor unit with on hand and the chopper bowl the
other.
7.After use, turn the motor unit off the chopping bowl lid.
8.Then remove the chopping bowl lid. Care fully take out the
blade.
9.Carefully take out the blade.
10.Remove the processed food from the chopper bowl.
11.Don’t operate hard food for no longer than 10 seconds.

How to use the whisk

Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and
mixing sponges and Ready-mix desserts.
1.Inset the whisk into the whisk holder, and then turn the gear
box on the motor unit until it locks.
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How to use the chopper

1.Chopper is perfectly suited for hard food, such as chopping
meat, cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds,
prunes etc.
2.Don’t chop extremely hard food, such as ice cubes, nutmeg,
coffee beans and grains.

Before chopping…
1.Carefully remove the plastic cover from the blade. Caution: the
blade is very sharp! Always hold it by the upper plastic part.
2.Place the blade on the center pin of the chopper bowl. Press
down the blade and lock bowl. Always place the chopper bowl
on the anti-slip base.
3.Place the food in the chopper bowl.
4.Place the chopping bowl lid on the chopper bowl.
5.Turn the motor unit on the chopping bowl lid until it locks.
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How to use the hand blender

The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces,
soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing and milkshakes.
1.Turn the blender stick on the motor unit until it locks.
2.Introduce the hand blender in the vessel,then press the
switch//to operate it.
3. Use the hand blender for no longer than 1 minute.
4. Caution: the blade is very sharp!
5.Caution: Don’t operate food without water!
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15.Short-time operating. Use the appliance for no longer than 1
minute, and don’t operate hard food for no longer than 10 seconds.
16.If you press switch, you can run the inching switch to meet
your request.
17.Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
18.It shall warn of potential injury from misuse
19.They shall state that care shall be take when handling the
sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
20.Switch off the appliance and disconnected from supply before
changing accessories or approaching parts which move in use.
21.This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
22.Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
23.Keep hands and utensils out of the container while blending /
away from the cutting blade while chopping food to prevent the
possibility of severe injury to persons or damage to the unit. A
scraper may be used but must be used only when the unit is not
running.
24.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
25.Do not allow children to use the blender without supervision.
26.Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances especially when children are
present,
basic safety precautions should always be followed, including
the following:
1.Read all instructions before using.
2.To protect against electrical shock, do not submerge the mixer
or allow AC cord to come in contact with water or other liquids.
3.Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
4.Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or
after the appliance malfunctions, or has been dropped or damaged in any matter. Return appliance to the nearest authorized
service facility for examination, repair or electrical or mechanical
adjustment.
5.Do not use outdoors.
6.Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot
surfaces, including the stove.
7.Always unplug the appliance before assembling, disassembling, cleaning.
8.Blades are sharp. Handle carefully.
9.Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the rating label of the appliance.
10.Don’t plug the appliance into the power supply until it is fully
assembled and always unplug before disassembling the appliance or handle the blade.
11.Don’t allow children to use the blender without supervision.
12.Don’t let the motor unit, cord, or plug get wet.
13.Don’t place the appliance in the hot ingredients.
14.The appliance is constructed to process normal household
quantities.
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Description:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Inching switch 1-5
Switch /
Switch //
Motor unit
Blender
Whisk
Whisk
Chopper cover
“S” blade
800ml chopping bowl
Both “S” blade
1500ml chopping bowl
Vessel

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

38

Cover for vessel
Small cover
Small block
Small “S” blade
Small bowl
Pusher
Big bowl cover
Cutter cube shaft
Cutter blade assemble
Cube blade assemble
Big bowl
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NS-901

Food Chopper

Read instruction carefully before using
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