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 سریع/ آهستهسرعت  کنترلدکمه  ⓫ تیغ ❺
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 های ایمنیتوصیه

 های کلیدستورالعمل

 . پیش از استفاده از دستگاه نکات زیر را به دقت مطالعه بفرمایید.۱

 صالحیت الزم انجام شود.اندازی و نگهداری از این دستگاه باید صرفًا توسط افراد دارای . راه۲

ای ساخته شده است و بنابراین باید صرفاً توسط افراد بزرگسال و دارای صالحیت الزم مورد . این دستگاه برای مقاصد حرفه۳

 استفاده قرار بگیرد.

 باشد.نظارت دقیق و کامل بزرگساالن هنگام حضور کودکان در نزدیکی این دستگاه الزامی می

 تواند خطرآفریناین دستگاه می استفاده دیگری از هرنید.مخلوط کردن غذاها استفاده نک کاری جز دستگاه برایاین  . هرگز از۴

                                                                                                                                              باشد.

 در محیط بیرون از خانه از آن استفاده نکنید.در شرایط ایمن با این دستگاه کار کنید: با دست یا پاهای خیس و  . همواره۵

ترین شرایط ممکن برای . کارتن بسته بندی آن را برای موارد استفاده احتمالی در آینده دور نیندازید، زیرا این کارتن از مناسب۶

 .حمل و نقل این وسیله برخوردار است

 استفادهی نشانی آبی یا پودرهای آتشاستفاده نمایید.ازکپسول CO2نشانی های آتشپسولکسوزی ازدر صورت بروزآتش.۷

 کنید.ن

 این دستگاه را در آب قرار ندهید. هرگز. ۸

 . قطعات و اجزاء سازنده این دستگاه را از یکدیگر جدا نکرده و در جهت تعمیر قطعات داخلی آن اقدام نکنید.۹

کنید، آن را خاموش و . همواره پیش از هر گونه اقدام جهت نگهداری یا تمیز کردن دستگاه و هنگامی که از آن استفاده نمی۱۰

 دوشاخه را از پریز بکشید.

دوشاخه دستگاه را با کشیدن سیم از پریز جدا  هرگزبرای جابجا کردن مخلوط کن از سیم آن استفاده ننمایید.  هرگز. ۱۱

 با دستان خیس به دوشاخه دست نزنید.نکنید و 

 .در صورت آسیب دیدن سیم برق، به مراکز مجاز ارائه خدمات برای تعویض آن مراجعه نمایید ️⚠

بزار آشپزخانه، اشیاء فلزی یا هر وسیله تیز یا سخت دیگری را در ظرف مخلوط ادقت کنید که هرگز هیچ یک از  هشدار: .۱۲

 خطرناک است و ممکن است موجب جراحت شما گردد.کن قرار ندهید، چرا که 

ثانیه آن را در مواقعی که  ۱۵که ظرف آن خالی است روشن نکنید و هرگز برای مدت بیشتر از دستگاه را در حالی هرگز. ۱۳

 هیچ ماده مایعی در آن وجود ندارد، روشن نگاه ندارید.

ها و ... در جای خود به هیچ وجه از یا گیره ات از جمله تیغه ها،در صورت خرابی مخلوط کن یا قرار نگرفتن برخی از قطع. ۱۴

 .                                                                                       آن استفاده نکنید و بالفاصله با مراکز مجاز ارائه خدمات تماس بگیرید

 آنها را بردارید.ها تیز هستند، با احتیاط : تیغههشدار.۱۵

 ها را همواره به خاطر داشته باشید!ن دستورالعملای
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CE                                                                                                                      
ارائه  www.ceado.comسایت ما به آدرس استاندارد انطباق اروپایی این دستگاه در قسمت محصوالت در وب CEگواهینامه

 شده است.
 

 

 اندازینصب و راه

 در باال و در ادامه دستگاه عمل کنید. های ایمنی عنوان شدهتوصیهدقیقاً مطابق با اندازی حین نصب و راه

بندی دستگاه ذکر شده . اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ برق مورد استفاده شما دقیقًا برابر با ولتاژی باشد که در برچسب رده۱

 است و جریان الکتریسیته برقرار و سوئیج روشن و خاموش نیز در دسترس باشد.

، به دور از ترشح یا ریزش قطرات آب، منابع گرمایشی، شعله آتش بدون محافظ و و ایمنمحلی کامالً خشک . دستگاه را در ۲

 مواد قابل اشتعال قرار دهید.

 قرار دهید که امکان افتادن آن وجود نداشته باشد. صاف، افقی و ثابتدستگاه را روی سطحی 

را به پریز برقی که به وسیله سوئیچ یا فیوز  آندر حالت خاموش باشد و سپس  ینان حاصل نمایید که دکمه روی دستگاه. اطم۳

 شود، وصل کنید. حرارتی مغناطیسی محافظت می

 استفاده نکنید. سیم های رابط با چند خروجیاز 

که در تماس با سطوح تیز و برنده یا داغ قرار بگیرد. از ریختن  اجازه ندهید. سیم برق را به صورت کامل بیرون کشیده و ۴

که آویزان  جمع کنید. سیم برق دستگاه را از روی سطحی که در آن واقع شده است کامالً جلوگیری کنیدروغن روی آن 

 نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceado.com/
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 ادهفروش است

 ها، سپس یخ و سایر غذاهای جامد.این ترتیب درون ظرف قرار دهید: ابتدا مایعات و میوه موارد اولیه را به ❶

 قرار دهید. ،نمایش داده شده است ۳ظرف را در پایه مخصوص خود روی محفظه موتور و به صورتی که در تصویر  ❷

با  XB409ته ایمنی باشد. در مدل سگر مغناطیسی در تماس با انتهای دای قرار دهید که حسسرپوش ظرف را به گونه ❸

 استفاده از گیره مخصوص بستن سرپوش، آن را ببندید.

نیاز به کمی فشار مضاعف داشته  کن در صورت نو بودن دستگاه، ممکن است برداشتن و گذاشتن سرپوش ظرف مخلوط نکته:

 باشد. اما پس از چند بار استفاده به خوبی در جای خود قرار خواهد گرفت و این مشکل برطرف خواهد شد.

مخلوط کن بدون سرپوش آن ممکن است موجب هر گونه تالشی در جهت جدا نمودن دسته ایمنی و استفاده از  ️⚠

 و / یا وارد آمدن آسیب به دستگاه شود. هجراحت فرد مصرف کنند

 

  
3 شکل  

ردانگ زبانه  

 زبانه گردان
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 ( قرار دهید .onدکمه ی روشن و خاموش را در حالت روشن ) ❹

اید، کلید روشن، خاموش و ضربه یک دست خود سرپوش را نگاه داشته سرعت مورد نظر خود را انتخاب کرده و در حالیکه با ❺

 .۴را روی حالت روشن قرار دهید. تصویر 

باالی مخلوط کن درست کرد. فقط در مواقعی که مقدار مواد مورد استفاده شما ها را باید با استفاده از سرعت دنیاکثر نوشی ❻

کنید، دکمه سرعت آن را در خیلی کم است یا در مواردی که صرفاً جهت مخلوط کردن مواد اولیه از این وسیله استفاده می

 حالت کند قرار دهید.

ر دکمه ی پالس را برای مدت زمانی که نیاز دارید پایین نگه نیز استفاده کنید .برای اینکا «ضربه»توانید از عملکرد می ❼

 دارید.

های غلیظی که قرار است شناور باقی بمانند یا برای خرد کردن برای آماده سازی نوشیدنی« ضربه»توانید از عملکرد می نکته :

 ه نمایید.استفاد ،ها ندارندای که قابلیت عبور از محیط چرخش تیغهمغزها یا سایر مواد اولیه

 

 

 

های یخی را با استفاده از سازی نوشیدنیای طراحی شده است که قابلیت خرد کردن یخ و آمادهاین مخلوط کن به گونه ❽

تر کردن عمر اند به طوالنیهایی که ابتدا خرد شدهاطر داشته باشید که در صورت استفاده از تکههای یخ نیز دارد. البته به ختکه

 مفید دستگاه خود کمک بزرگی خواهید کرد.

 

المللی های یخی نام برده شده در متون بینسازی نوشیدنیای طراحی شده است که قابلیت آمادهاین مخلوط کن به گونه ❾

ها همواره به همان نتیجه اشته باشد. در صورت استفاده از مقادیر مشخص شده در دستور تهیه این نوشیدنیرا نیز د IBAمجامع 

 و غلظت دلخواه خواهید رسید.

ها یا غذاها ممکن است موجب کاویتاسیون مخلوط کن شود که این بدان معناست که نسبت مایع سازی برخی از نوشیدنیآماده

شرایطی ابتدا مخلوط کن را خاموش نمایید، سرپوش آن را بردارید، مخلوط را با قاشق هم بزنید  به یخ صحیح نیست. در چنین

 و سپس به کار خود ادامه دهید.

در صورتی که الزم است مواد مخلوط شده در این دستگاه را طبق دستور سرد یا گرم نمایید، آن را با ظرف مخلوط کن به  ❿ 

یخچال قرار ندهید. این کار ممکن است موجب آسیب دیدگی آن شود. لذا ابتدا محتویات صورت مستقیم روی حرارت یا در 

 ظرف مخلوط کن را در ظرف مناسب دیگری ریخته و سپس آن را سرد یا گرم نمایید.

 

4 شکل  
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 نگهداری و نظافت

ی ترر رسانده و  عمر طوالنیرا به حداکث کنیدمخلوط میکه با آن  موادیتوانید کیفیت با تمیز و سالم نگاه داشتن دستگاه می

همواره ظرف مخلوط کن را پس از هر بار استفاده بشویید تا از خشک نمایید. به همین جهت، را نیز برای خود دستگاه تضمین 

شدن باقیمانده مواد غذایی در آن جلوگیری شود. این امر ممکن است موجب آسیب محل اتصال قطعات مختلف به یکدیگر یا 

 ها و نچرخیدن آنها شود.آنها شود یا حتی باعث گیر کردن تیغه طرز قرارگیری

 ظرف مخلوط کن را در فر مایکروویو یا فر خشک نکنید.

 کنیم که آن را با ماشین ظرفشویی نشویید.تر شدن عمر مفید ظرف مخلوط کن، پیشنهاد میبرای طوالنی

، دستگاه را از برق بکشید و سپس آن را با دستمال مرطوب، الکل یا اسپری شوینده همه به منظور تمیز کردن پایه موتور 

 نمایید.تمیز کاره 

 در نهایت آن را با استفاده از یک دستمال خشک پاک کنید.

 هرگز مخلوط کن را زیر شیر آب نشویید یا پایه موتور آن را در آب قرار ندهید. ️⚠

پس از آبکشی ظرف مخلوط کن و سرپوش آن، آن را تا نصفه با آب گرم و یک قاشق  :برای تمیز کردن ظرف مخلوط کن 

مایع ظرفشویی پر نمایید. سپس ظرف را در پایه خود روی محفظه موتور دستگاه قرار داده و سرپوش آن را بگذارید و به مدت 

شیر آب بشویید و آبکشی نمایید. سپس همین ثانیه دستگاه را روشن کنید. سپس ظرف را از روی پایه برداشته و آن را زیر  ۲۰

ر مایع سفید کننده تکرار نمایید. در نهایت ظرف را برداشته، و زیر شیر آب بشویید و میلی لیت ۵با یک لیتر آب گرم و  عمل را

ایع سپس آن را به صورت برعکس در سبد آبکشی قرار دهید تا آب آن برود و خشک شود. سرپوش آن را نیز با آب گرم و م

 ظرفشویی بشویید.

 اشکال یابی

در صورت بروز هر گونه نقص، کاستی یا ایراد در عملکرد دستگاه یا در صورت تردید در بروز هر گونه شکستگی پس از افتادن 

 دستگاه، بالفاصله آن را از برق بکشید.

 ارائه خدمات تماس بگیرید.کز مجاز ادر صورتی که با مراجعه به جدول زیر هم قادر به حل مشکل نبودید، با مر

 تنها متخصصان دارای صالحیت الزم باید دستگاه را تعمیر نمایند.

اند و  یا توسط که به درستی صورت نگرفته ما هیچ مسئولیتی در برابر هر گونه آسیبی که در نتیجه تعمیراتی به وجود آمده باشد

 ط ضمانت نیز تعلق نخواهد گرفت.اند، نخواهیم داشت. در این شرایپرسنل غیرمجاز انجام شده
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 راه حل مشکل

 .باشداطمینان حاصل نمایید که دستگاه به برق وصل  شود.مخلوط کن روشن نمی

 .باشداطمینان حاصل نمایید که قطع کننده مدار ایمنی بسته 

 .اطمینان حاصل نمایید که دکمه روی مخلوط کن در حالت روشن قرار داشته باشد

کن در صورتی که این مشکل پس از استفاده به مدت طوالنی از دستگاه رخ دهد، مم

ید و دقیقه صبر کن ۲۰حداقل به مدت  بیش از حد داغ شده باشد.است موتور دستگاه 

توان با قرار دادن دستگاه در محلی سپس دوباره امتحان نمایید. این مدت انتظار را می

 خنک کاهش داد.

ایجاد  مواد غذایی در دستگاهکل پس از قرار دادن مقدار زیادی مشدر صورتی که این 

ین اشود، ممکن است قطع کننده مدار در موتور دستگاه درست عمل نکرده باشد! در 

 صورت دکمه واقع در پشت یا زیر دستگاه را فشار دهید 

 چرخند.عی بتور به راحتی و بدون هیچ مانها و مواطمینان حاصل نمایید که تیغه

با اینکه دستگاه روشن است، اما 

 کنند.ها حرکت نمیتیغه

 جفت کالچ پایه و پارچ در شرایط خوبی هستند.اطمینان حاصل نمایید که 

 اشد.باطمینان حاصل نمایید که ظرف مخلوط کن به درستی روی پایه خود قرار گرفته 

صدا و حرکت غیرمعمولی ظرف 

 مخلوط کن

ها به درستی و محکم در جای خود قرار تیغهکالچ ها و اطمینان حاصل نمایید که 

 گرفته باشند.

 جفت کالچ پایه و پارچ در شرایط خوبی هستند.اطمینان حاصل نمایید که 
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 محصول دفع

                  دفع صحیح این محصول )تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی غیر قابل استفاده(

آوری باید های جداگانه جمعهای دارای سیستمو سایر کشور )در کشورهای عضو اتحادیه اروپا

 روز شده آن عمل شود(. های جدیدتر و بهو ورژن EC/2002/96مطابق با دستورالعمل اروپایی 

توان آنها را کیفیت باال ساخته شده است که می دارایاین محصول با استفاده از قطعات و مواد 

 دوباره بازیافت کرده و مورد استفاده قرار داد.

های معمول خانگی دور نیاندازید. بنابراین، این محصول را پس از پایان عمر مفید آن همراه با زباله

د. این امر با دهیآوری ابزار الکترونیکی و الکتریکی به منظور بازیافت تحویل حل جمعآن را به م

 استفاده از این نشان روی محصول و در دفترچه راهنما مشخص شده است.

آوری و بازیافت این نوع محصوالت با ترین مرکز جمعبرای کسب اطالعات در زمینه نزدیک لطفاً

 ایگی خود تماس بگیرید.های دولتی مربوطه در همسنماینده

 



 

 

 

 

          

                                                                                                                    

 

 

 با واحد خدمات پس از فروش ماه تک یارتباط یراه ها

 Mahtackservice 
 
Mahtackbot@ www.mahtackservice.ir 

https://www.instagram.com/mahtackservice/
https://t.me/mahtackbot
http://mahtackservice.ir/

