
 راهنمای استفاده از مخلوط کن کالسیک

Classic blender 45 

 پیش از اولین استفاده 

وب پیش از استفاده از مخلوط کن خود برای اولین بار ، ابتدا آن را با یک پارچه ی گرم کف دار و سپس با یک پارچه ی مرط

م خشک کنید . پارچ و درب و درپوش قطعات را با آب گرم و کف  پاک کنید یا  آب گرم و تمییز کنید . با یک پارچه ی نر

مشاهده کنید ( .  9صابون را برای تمییز کردن پارچ و پایه مخلوط کن استفاده کنید . ) مراقبت و تمییزی را در صفحه 

 قطعات را بشویید و خشک کنید . 

 

 نصب مخلوط کن 

 

  

 .  طول سیم برق را با توجه به نیازتان تنظیم کنید .  .1

 

 پارچ را بر روی پایه ی مخلوط کن قرار دهید .  .2

 

 

 



 :  هشدار

 خطر برق گرفتگی 

 دو شاخه را به پریز برق وصل کنید . 

 آن را از پریز خارج نکنید .

 از آداپتور استفاده نکنید . 

 عدم رعایت این دستورالعمل می تواند به مرگ ، آتش سوزی و برق گرفتگی منجر شود . 

 دو شاخه را به پریز برق متصل کنید . مخلوط کن برای استفاده آماده است .  . 3

دو شاخه را از پریز برق بکشید را فشار دهید و  "O"همیشه قبل از اینکه پارچ را از پایه ی مخلوط کن جدا کنید دکمه ی  . 4

استفاده میکنید مطمئن شوید که چراغ چشمک زن خاموش است ) با فشار دادن  **(™) از حالت ضربانی ) پالس (  اگر. 

"O"  )پارچ را به صورت مستقیم و به سمت باال از روی پایه بردارید .  و اتصال برق را قطع کنید . 

 

 پیش از استفاده 

 مخلوط کن در حالت روشن و یا پالس است چراغ نشانگر در حال چشمک زدن است :هنگامیکه که 

 تیغه در حال حرکت را دستکاری نکنید  -

 درب پارچ را بر ندارید  -

 طرز کار مخلوط کن 

،  ) /(مخلوط کن  MIX،  (£خرد کن  ) CHOP،  (^)همزن  STIR:  دارای پنج حالت  KitchenAidمخلوط کن 

PUREE  پوره وLIQUEFY  است . عالوه بر این  (&)مایع کنCRUSH ICE   یخ خرد کن وPULSE  حالت

 ضربانی ) پالس (  از ویژگی های دیگر آن است . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. راه درست اولین مرحله ی انجام کار است ، مخلوط کن زمانی کار میکند که دکمه ی حالت مورد نظر فشار داده شده باشد  1

. 

 . قبل از کار با مخلوط کن ، مطمئن شوید که پارچ بر روی پایه ی مخلوط کن قرار گرفته است .  2

 

 مواد را درون پارچ بریزید و درب را محکم ببندید .  . 3

 

. دکمه ی حالت مورد نظر خود را فشار دهید . چراغ نشانگر سبز با انتخاب حالت روشن خواهد ماند . شما میتوانید  4

 تنظیمات را بدون توقف دستگاه با فشار دکمه ی حالت جدید تغییر دهید . 

 مهم : 

 فقط در حالت همزن کار  میکند.  اگر مواد غذایی داغ و یا مایعات را در مخلوط کن دارید پیاله میانی را بردارید .

بافشار دادن این دکمه مخلوط کن در هر حالتی که باشد در . را فشار دهید  "O". جهت خاموش کردن دستگاه دکمه ی  5

 . همان زمان متوقف می شود 

 . بکشید  قبل از اینکه پارچ را از پایه جدا کنید ، دوشاخه را از پریز  . 6

 یخ خرد کن 

این مخلوط کن ویژگی یخ خرد کن را هم ارائه داده است . مخلوط کن به صورت خودکار در فواصل زمانی متناوب در حالت 

 مناسب برای خرد کردن یخ و یا مواد دیگر ضربه میزند . 

 قبل از شروع کار مخلوط کن مطمئن شوید که پارچ روی پایه قرار گرفته است . – 1

 خته و درب آن را محکم ببندید . مواد را درون پارچ ری – 2

 

 



 

را فشار  *(g) یخ خرد کن   CRUSH ICEدکمه ی  .3

دهید . چراغ نشانگر روشن خواهد ماند و مخلوط کن در 

 فواصل زمانی متناوب ضربه میزند . 

 

 

 . را فشار دهید  "O". برای خاموش کردن یخ خرد کن  ،4

 . قبل از برداشتن پارچ از روی پایه ، دو شاخه را از پریز بکشید  . 5

 نکته :

 "O"قطعه یخ انجام داد . زمانی که مخلوط کن درحالت  21تا  21این فرآیند را می توان برای یک سینی استاندارد یخ و یا  

خ برای شرایطی طراحی شده است که است همزدن گاه به گاه توسط یک کاردک می تواند موثر باشد . خرد کردن و شکستن ی

  مایعات دیگری به آن اضافه نشود .

 

 حالت ضربانی ) پالس ( 

 این مخلوط کن ویژگی حالت ضربانی را ارائه می دهد که می تواند در هر حالتی اجرا شود . 

 توجه : امکان استفاده هم زمان از حالت ضربانی با یخ خرد کن وجود ندارد . 

 قبل از شروع کار مخلوط کن مطمئن شوید که پارچ روی پایه قرار گرفته است .   - 1

 مواد را درون پارچ ریخته و درب آن را محکم ببندید .  – 2

 

 



 

پالس را فشار دهید . چراغ نشانگر باالی   PULSE دکمه .3

دکمه چشمک خواهد زد و نشان می دهد که تمام پنج 

 حالت در حالت ضربانی ) پالس ( قرار دارند . 

 

 

 

حالت را انتخاب کنید . فشار دهید و برای مدت زمان یک  .4

دلخواهتان نگاه دارید . هر دو نشانگر دکمه حالت و پالس 

روشن خواهد ماند تا زمانیکه پالس در حالت مورد نظر وجود 

دارد . زمانی که دکمه را رها کنید مخلوط کن متوقف می 

راغ شود اما مخلوط کن همچنان در حالت پالس قرار دارد و چ

نشانگر آن به حالت چشمک زن بر می گردد . برای پالس 

دوباره در حالت های دیگر ، دکمه ی حالت مورد نظرتان را 

 فشار داده و نگاه دارید . 

 . را فشار دهید  "O"برای خاموش کردن پالس  ، – 5

 .قبل از برداشتن پارچ از روی پایه ، دو شاخه را از پریز بکشید  – 6

 



 پیاله مواد 

میلی لیتری است که برای اندازه گیری و اضافه کردن مواد مورد استفاده قرار می گیرد . پیاله را  06پیاله مواد دارای گنجایش 

بردارید و مواد را در حالت های همزن ، مخلوط کن و خرد کن اضافه کنید . زمانی که مخلوط کن در باالترین سرعت قرار دارد 

 است و یا مواد داخل آن داغ است ، ابتدا آن را متوقف کنید سپس مواد را اضافه کنید .یا پارچ آن پر 

 

 

 

 

 

 

 

 مهم :  

 اگر مواد غذایی داغ و یا مایعات را در مخلوط کن دارید پیاله میانی را بردارید . فقط در حالت همزن کار می کند . 

 

 

 با شروع آهسته  امکان  مخلوط کردن 

این ویژگی به صورت اتوماتیک مخلوط کن را در سرعت پایین استارت میزند تا مواد را به سمت تیغه بکشاند سپس سرعتش را 

افزایش میدهد تا برای عملکرد بهتر به حالت انتخاب شده برسد. این گزینه تنها زمانی عمل میکند که حالت مورد نظر از 

 انتخاب شده باشد و با حالت پالس و یخ خرد کن کار نمی کند .  "O"گزینه 

 

 

 

 

 

 راهنمای کنترل حالت 



 

 

 

 سرعت نوع خوراک

 * مخلوط نوشیدنی خنک

 & کیک پنیر

 Pulse fo میوه خرد شده

—i** سبزیجات خرد شده Pulse 

 4 پنیر خامه ای 

 4 سوپ خامه ای

  یخ خرد شده

Dip 4 

 *R.-•  میوه ی تازه ، خرد شده ریز 

 *§- سبزیجات تازه، خرد شده ریز

 & ژالتین نرم برای پای و دسر 

(یخ زدایی کمی تا زمانی که چاقو در آن فرو برود )میوه های یخ زده و خرد   -u* 

نوشیدنی پایهی –ماست منجمد   £ 

 d ابمیوه از کنستانتره منجمد

(نازک )  نوشیدنی پایه –میوه   £ 

(ضخیم ) میوه پایه نشیدنی   ^7 

سس پایه –میوه   4 

 & پنیر رنده شده

 

 

 

 



 

 

 سرعت نوع خوراک

وشت گ ب آ  .  . . .  / 

نوشیدنی ی پایه –شیر یخی   . . . .  £  

 Pulse m ساالد گوشا برای ساندویچ

. موس . . .  & 

ور جوغبل  .  .  .  .  

/ ... . خمیر پنکیک  

. پستو . . .  A 

کودک غذای –پوره میوه   . . . .  r f -  

.   کودک غذای –پوره گوشت  . . .  

کودک غذای –پوره سبزیجات   . . . . 4 ? "  

 d ... . چاشنی و ادویه مخصوص ساالد

 Pulse چاشنی خرده های مرزه

mMIt 

. لیموناد . . .  & 

. اسموت ریکوتا یا پنیر . . .  d 

. استروسل . . .  A 

 &' Pulse نان خرده شیرین

■zu* 
شیریننان خرده   Pulse 

سس ی پایه –سبزیجات   . . . .  4 

. خمیر کلوچه . . .  d 

. سس سفید . . .  

 

 


