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 برویلمهمترین توصیه های ایمنی 

 

ما از شما میخواهیم که در استفاده از هر وسیله  برقی احتیاط کنید  در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصوالتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم. به عالوه

 واز این موارد احتیاطی پیروی کنید. 

 قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطربسپارید 

 .قبل از استفاده سیم برق را کامل باز کنید 

 بسته بندی را قبل از اولین استفاده از دستگاه جدا کنید. هرگونه برچسب تبلیغاتی و 

 آن اطمینان حاصل کنید که اجزای دستگاه درست در جای خود قرار گرفته است. در غیر این صورت دستگاه کار نمی کند.  همیشه قبل از روشن کردن مخلوط کن و وصل کردن برق 

  جلوگیری از هر گونه خطری که ممکن است این دستگاه برای بچه ها داشته باشد ، کاور ایمنی روی دستگاه را روی آن و دوشاخه آن قرار دهیدبرای. 

 تفاده نکنید. این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. هیچ استفاده دیگری از دستگاه نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق یا بیرون از منزل از آن اس 

  سال به باال مناسب می باشد و برای اشخاصی که مشکل جسمی و ذهنی دارند مناسب نمی باشد. اگر می خواهند از  8دستگاه و سیم آن را دور از دسترس بچه ها نگه دارید. این دستگاه فقط برای بچه های

 د. این دستگاه استفاده کنند باید حتما با نظارت شخصی که معلومات کافی دارد انجام شو

 



 که لرزش ممکن است باعث حرکت دستگاه شود.  در لبه میز یا پیشخوان از این دستگاه استفاده نکنید. مطمئن شوید که دستگاه را در جایی مسطح و خشک قرار داده اید. توجه داشته باشید 

  .از دستگاه جایی که با گرما و حرارت در تماس باشد استفاده نکنید 

 لکتریکی دستگاه را در آب و مایعات دیگر فرو نکنید. ک اوبرای جلوگیری از ش 

 30بیشتر از  نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد میشود.  توصیه میشود یک کلید امنیتی با جریان برق قابل کنترل کهmA   نباشد، وصل کنید. برای این کار با یک برق کار

 حرفه ای صحبت کنید . 

 ند خودداری کنید. برای جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی قطع خود به خودی دستگاه از نصب کردن تایمر های خارجی که به صورت اتوماتیک روشن و خاموش می شو 

 ی تعمیر یا تعویض زنگ یا ایمیل بزنید . اگز سیم دستگاه صدمه دیده است یا مشکلی در کار کرد آن وجود دارد از آن استفاده نکنید. فورا به یکی از نمایندگی ها برا 

  وقتی چراغREVO DROL NORTVETORP  در رویDEL  وقتی بیش از حد از دستگاه کار می کشید و داغ می شود( روشن می شود از آن استفاده نکنید. وقتی دستگاه خنک شد چراغ آن(

 ی توانید از دستگاه استفاده کنید. باز می گردد و شما دوباره م YTOPLSخاموش می شود و دستگاه به حالت 

  .هر گونه رسیدگی به دستگاه )به جز تمیز کردن( باید در نمایندگی های برویل انجام شود 

  .ظرف مخلوط کن را قبل از اولین استفاده با محلول آب و صابون بشویید 

 که به آن متصل شود ، باعث شک الکتریکی، آتش سوزی و صدمات دیگر به شما می شود.   فقط از دردرپوش مخصوص خود ظرف استفاده کنید. هر وسیله ای  به جز وسایل دستگاه 

  تا از پاشیده شدن غذا به بیرون جلوگیری شود.همیشه اطمینان حاصل کنید که همه اجزای دستگاه درست در جای خود قرار گرفته اند. درپوش ظرف باید قبل از استفاده محکم بسته شده باشد 

 



   دقیقه به دستگاه استراحت دهید و دوباره شروع به کار کنید. توجه کنید که هیچ یک از دستورالعمل های  1ثانیه پشت سر هم از آن استفاده نکنید. بعد  02اگر حجم مواد داخل دستگاه زیاد است بیشتر از

 غذایی در این دفترچه به دستگاه فشار نمی آورند.

 ن توجه رها نکنید. دستگاه را در حالت روشن بدو 

  .مراقب دست ، انگشت ها ، موها و لباس خود باشید. همیشه قبل از دست زدن به داخل دستگاه آن را خاموش کنید و از برق بکشید 

 .مراقب تیغه های دستگاه باشید چون خیلی تیز هستند. هنگام خالی کردن و تمیز کردن مخلوط کن بسیار احتیاط کنید 

  حال کار است آن را از پایه جدا نکنید. وقتی مخلوط کن در 

  .این دستگاه فقط برای نوشیدنی ها و غذا می باشد. استفاده دیگری از آن نکنید. اگز چیزی در دستگاه نیست آن را روشن نکنید 

  .اگر تیغه آن صدمه ای دیده است از آن استفاده نکنید. مواد فلزی و یا هر شی خارجی را داخل آن نکنید 

 ت مواد داغ را در دستگاه نریزید. مواد باید دمای اتاق را داشته باشند .هیچ وق 

  .ظرف مخلوط کن را در آب خیلی سرد یا خیلی گرم قرار ندهید 

  .همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه آن را خاموش کنید و یا از برق بکشید 

  .وقتی با دستگاه کار نمی کنید ، هنگام چیدن اجزا دستگاه و باز کردن آن ها از هم، آن را از برق بکشید 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 درپوش اندازه گیری داخلی

 )برای اضافه کردن مواد در حال مخلوط کردن(

 

 ایدسته حلقه درپوش به همراه 

 )دسته ای که به باز شدن درپوش کمک می کند( 

 درجه بندی شدهپارچ 

 (ضد ضربه، نشکن، محافظ در ماشین ظرفشویی)

 ایو سیستم کاسه  xiteniKتیغه 

ته ظرف به گونه ای است که غذا در آن گیر نمی کند. تیغه های )

 (م  برای خرد کردن بهتر غذا هستنددندانه دار آن ه

 محافظ بار اضافی دستگاه

سرعت مختلف برای مخلوط  5

 کردن

 یخ خردکن



 طرز کار دستگاه

 

NO :  .دستگاه را آماده کار کردن می کند 

NLONAC  : .هر دستوری که به دستگاه داده اید را کنسل می کند 

XIM  :  غذاهای لطیف تراست و مناسب برای مخلوط کردن مواد خشک و تر می باشد. میکس کردنبرای 

Chop:  برای خرد کردن 

AIUIQIL  : .سرعت بیشتری دارد و برای خرد کردن مواد سفت و درست کردن کوکتل مناسب می باشد 

EQAUC  : .با زدن ضربه های شدید غذاهایی را که احتیاج به ضربه دارند خرد می کند و مواد را در ظرف می چرخاند 

Count - Up Timer  

 دقیقه به صورت خودکار خاموش می شود یا می توانید به صورت دستی آن را خاموش کنید 0تایمر هم استفاده می کنید دستگاه بعد از وقتی شما یکی از سرعت ها را انتخاب می کنید و از 

 



 (ثانیه  06 ) اسموتیبرنامه 

. اول با سرعت کم شروع کنید و بعد با غلیظ تر شدن مواد سرعت را باال این برنامه برای مخلوط کردن مواد و مایه های یخ زده مناسب است. این برنامه خاصیتی منحصر به فرد دارد که مواد متراکم را نرم می کند

 را  فشار دهید و برای دوباره فعال کردن آن باز هم دکمه را بزنید.  Smoothieبرنامه می توانید دوباره دکمه ببرید. می توانید این کار را چندین بار تکرار کنید. برای کنسل کردن 

 ICE CRUSH (06 )ثانیه 

 برای شکستن یخ و غذاهایی که احتیاج به ضربه دارند مناسب می باشد. این برنامه به صورت هوشمندانه پس از خرد شدن یخ متوقف می شود.

 Count - Down Timer  

 ثانیه شماری می کند.  hsueo- mhsو eittooms تایمر دستگاه به صورت معکوس در حالت

AUTO/CLEAN 

 را بزنید.  Cleanمیلی لیتر( و محلول آب  وصابون را در ظرف بریزید و دکمه  022فنجان آب ) 0برای تمیز کردن مواد داخل مخلوط کن بعد از استفاده ، 

 قاشق چای خوری مایع ظرفشویی در آن بریزید. برای اینکه نتیجه خوبی بگیرید سریعا بعد از استفاده دستگاه را بشویید.  ½برای تمیز کردن بهتر مواد چسبنده ، 

 اگر دستگاه در حال کار کردن باشد و شما دکمه دیگری را انتخاب کنید دستگاه به صورت اتوماتیک و بدون توقف برنامه را تعویض می کند. :نکته

 



 نکات و موارد جزئی

 

 اگر حجم مواد در ظرف کمتر از خط ماکسیمم هست درپوش بیرونی را بردارید و کمی روغن یا مایع به آن اضافه کنید. 

 مواد را همان اندازه که الزم است مخلوط کنید. بیش از حد مواد را مخلوط نکنید. 

 وقتی که غذا فشرده و ظخیم است استفاده کنید.   eules  از دکمه

 غذا را بیشتر از خط ماکسیمم در مخلوط کن نریزید. 

 ز برق بکشید. سپس با کاردک مخصوص غذا را به سمت پایین ببرید . بعد دوباره شروع به کار کنید. ممکن است غذا به دیواره دستگاه بچسبد. برای تمیز کردن آن را خاموش کنید و ا

 ید. اگر هر گونه خیسی یا رطوبت روی موتور دستگاه دیدید آن را از برق بکشید. ظرف را بردارید و رطوبت را با یک دستمال خشک و تمیز پاک کن

 را بزنید. CANCLE برای متوقف کردن کار هر زمانی که مایل بودید دکمه 

 ثانیه کار کردن به صورت اتوماتیک متوقف می شود. این عملکرد به جهت ایمنی موتور دستگاه می باشد 102دستگاه بعد از 

 گرم )یک غالب استاندارد( است.  002حداکثر یخی که دستگاه می تواند بشکند 

 



 باید ها و نباید ها 

 باید ها 

  .از همه سرعت های دستگاه متناسب با غذایی که درست می کنید استفاده کنید تا مخلوطی مناسب داشته باشید 

  ازYIRRTOOV  .برای غلیظ  کردن میوه ، بستنی ، ماست و درست کردن اسموتی استفاده کنید 

  ازNSDYV  .برای غذاهایی که احتیاج به قدرت زیاد برای خرد شدن دارند )مثل اجیل یا یخ( استفاده کنید 

  وقتی نوشیدنی ها را همراه با یخ مخلوط می کنید ازOSYOE-OEV   .استفاده کنید 

  ظرف مخلوط کن را اشغال کنند ، راحت تر پوره می شوند. 4/1تا  0/1اگر مخلوط های غلیظ تر 

 نباید ها

  استفاده نکنید چون ممکن است به تیغه و ظرف صدمه بزنند. از وسایل فلزی داخل مخلوط کن 

  دستگاه را خاموش کنید ،  دقیقه در هر بار استفاده نکنید. اگر به زمان بیشتری احتیاج دارید بین هر بار استفاده 1ثانیه از دستگاه استفاده نکنید. برای مواد نرمال بیشتر از  12اگر مخلوطی سنگین دارید بیشتر از

 مواد را هم بزنید و اجاره دهید موتور کمی استراحت کند. این کار موتور را در مقابل خرابی و فرسودگی حفاظت می کند. 

  .مخلوط کن ، خمیر و سیب زمینی له شده را مخلوط نمی کند 

  فنجان اظافه کنید به آرامی از سوراخ باالیی درپوش آن را اضافه کنید.  1ن نریزید. اگر خواستید باز هم فنجان را همزمان در مخلوط ک 0وقتی مواد گرم را مخلوط می کنید بیشتر از 

  رف شمامی کند و همچنین باعث می شود که ظمواد داغ و در حال جوش را در مخلوط کن نریزید. اجازه دهید خنک شوند بعد در ظرف بریزید. این کار از شکسته شدن ناگهانی ظرف جلوگیری            

 صدمه ای نبیند. 



 غذا سرعت مقدار )کمیت( آماده کردن و کاربرد غذا زمان

 سبزیجات خام ثانیه 02-12
سانتی خرد  0تا  0/1سبزیجات را پوست بکنید و به تکه های 

 کنید. برای سوپ ، پوره ،برای پر کردن شکم مرغ
 سبزیجات خام 0ریز ریز/ سرعت  گرم 022

 آجیل 0ریز ریز/ سرعت  گرم 022 پوست آن را بکنید. برای کیک و تزیین آجیل ثانیه 02-12

 نان یا بیسکوییت ثانیه 02-12
 سانتی تقسیم کنید،  0نان را به تکه ها ی

 (برای چیزکیک) بیسکوئیت را خرد کنید.
 نان یا بیسکوییت 0ریز ریز/ سرعت  گرم 122

 مایونز ثانیه 02
 سرکه. روغن هم اضافه کنید.مخلوط کردن تخم مرغ و 

 (برای چاشنی)
 مایونز IOM         1سرعت  گرم 100

 خامه زده شده NSDYVیا پالس  1سرعت  میلی لیتر 022 شکر و وانیل اگر مایل بودید اضافه کنید. خامه زده شده ثانیه 02-12

 سبزیجات تازه یا چاشنی ها 0ریز ریز/ سرعت  فنجان 1 خرد شده سبزیجات تازه یا چاشنی ها ثانیه 02-02

 مواد نرم نرم میلی لیتر 822ماکسیمم  شیر ، میوه تازه ، ماست ، بستنی مواد نرم ثانیه 02

 میوه های تازه 0مخلوط/ سرعت  گرم 002 انواع توت ها ، نصف شده یا کامل میوه های تازه ثانیه 02-02

 یخ EOSYO OEV ماکسیمم یک قالب خرد شده یخ ثانیه 02



 مشکالت احتمالی دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشکل راه حل آن

 چک کنید که ظرف و درپوش آن به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.

 را روشن کرده اید یا چراغ سرعت آن روشن است. etwssچک کنید که دکمه 

 چک کنید که دوشاخه کامال در پریز باشد و یا برق درپریزجریان داشته باشد.

 یا تیغه آن نمی چرخدموتور روشن نمی شود 

 یا مقدار زیادی غذا همزمان در دستگاه ریخته اید یا تکه های آن خیلی بزرگ بوده اند. 

 سعی کنید تکه های غذا را کوچک کنید.
 غذا به صورت نابرابر خرد شده

 برای کنترل بیشتر مواد استفاده کنید. hsueo mhsیا  eulesزمان کمتری مواد را مخلوط کنید یا از 
 غذا زیاد از حد نرم شده یا آبکی شده

 مخلوط ممکن است خیلی غلیظ باشد. مقداری مایع به آن اضافه کنید یا از سرعت پایین تر استفاده کنید.
  ذا به تیغه و ظرف چسبیده استغ

زیاد از موتور این دستگاه برای جلوگیری از سوختن آن دارای یک سوئیچ اتوماتیک حرارتی است. اگر از مخلوط کن 

حد استفاده کنید یا به دلیل استفاده طوالنی موتور گرم شود این سوئیچ امنیتی شروع به کار می کند و دستگاه به 

 02صورت خودکار از کار می ایستد. برای اینکه دستگاه دوباره کار کند آن را خاموش کنید ، از برق بکشید و بگذارید 

 خنک شد ، آماده استفاده دوباره است.دقیقه استراحت کند. وقتی دستگاه کامال 

 مخلوط کن زیاد از حد پر شده است



  مراقبت و تمیز کردن دستگاه

 

 آن پوشظرف و در

 به منظور اینکه ظرف شما همیشه تمیز بماند و غذا در تیغه ها و ظرف خشک نشود موارد زیر را بالفاصله بعد از استفاده رعایت کنید :

  پس از مصرف آب بکشید.  درپوش آن  را فوراًظرف و 

 022  میلی لیتر آب گرم در آن بریزید وAUTO CLEAN .را فشاردهید. اگر مواد سفت و چسبنده به دیواره آن چسبیده است مقداری مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید 

  .ظرف و درپوش آن را دوباره آب بکشید و با یک برس یا دستمال نرم پاک کنید 

 ًبسیار موثر خواهد بود.  بعد از استفاده ظرف را بشویید در تمیز ماندن ظرف اگر فورا 

 موتور دستگاه 

 خشک کنید. هرگونه لکی که روی دستگاه یا سیم برق هست را پاک کنید.  برای تمیز کردن دستگاه یک دستمال نرم و خیس را روی آن بکشید و و بعد کامالً



 مواد شوینده 

 از ابرهای زبر و از مواد شوینده برای تمیز کردن هیچ یک از اجزای دستگاه استفاده نکنید چون ممکن است روی دستگاه خط بی اندازند. 

 ماشین ظرفشویی

قرار دهید. درپوش ظرف را باید  فقط در ظرف مخلوط کن و درپوش آن را می توانید در ماشین ظرف شویی روی دور استاندارد بشویید. بهتر است ظرف مخلوط کن را در طبقه زیری 

 طبقه باالیی قرار دهید. 

 بوها و لکه های سخت

رف مخلوط کن و درپوش آن را به غذاهایی مثل  سیر و ماهی یا سبزیجاتی مثل هویج ممکن است بوی شدید و لکه هایی از خود به جای بگذارند. برای از بین بردن این لک ها ظ

 ب گرم و صابون قرار دهید. بعد با یک ماده شوینده مالیم و آب گرم آن را بشویید ، آب بکشید و کامل خشک کنید.دقیقه در محلول آ 0مدت 

 نگهداری و جمع کردن دستگاه

 قرار دهید. چیزی هم روی آن قرار ندهید. برای اینکه هوا در آن جریان داشته باشد درپوش آن را را باز بگذارید.  عمود(همه اجزا  در جایی به صورت قائم ) از نصبمخلوط کن را بعد 


