فقط با ضمـانت

مطالب درج شده در اين دفترچه شما را جهت استفاده از غذاسازهاي مولينكس راهنمايي
مينمايد .همچنين كاربـرد هر يك از قطعات نيـز شرح داده شده است.
الزم به ذكر است قطعات شرح داده شده كلي بوده و هر يك طبق مدل دستگاه در جعبه
قرار گرفته است.
قبـل از اوليـن استفـاده:
•دفترچه راهنما را مطالعه فرماييد.
•لطفاً هر نوع برچسپ ،سلفون و غيره را از دستگاه جدا نماييد.
•دستگاه را در جاي مناسب و محكم قرار دهيد.
•قبل از اينكه دستگاه را به برق وصل نماييد مطمئن شويد ولتاژ مورد نياز دستگاه با ولتاژ برق منزل
شما يكسان باشد.

شرح عملکـرد و راهنمای قرارگیـری قطعات:
• كاسه غذاساز :تمام مراحل انجام كار و استفاده از ساير قطعات درون
كاس��ه غذاساز انجام ميشود .شما می توانید با فشردن دکمههای کنار
دسته کاسه ،آنرا به حالت کشویی بیرون آورده و بشویید.

• شفت پايه بلند :قطعه كمكي جهت استفاده از برخی قطعات.

• درب دستگاه:
پ��س از ق��رار گرفتن قطع��ه مورد
نظر در درون کاس��ه غذاساز ،درب
دستگاه باید بسته شود.
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FP733

قطعات موجود در FP737

قطعات موجود در FP736

قطعات موجود در FP733

پارچ مخلوط کن
کاسه غذاساز
تیغه خردکن فلزی
شفت پایه بلند و کوتاه
 4صفحه فلزی جهت رنده ،برش،
خالل و ...
خمیرزن پالستیکی
همزن فلزی
پوره ساز
آسیاب
آبمیوه گیری
آبمرکبات گیری
 5سرعت  +سرعت لحظهای
سری چرخ گوشت همراه با  2تیغه
فوالدی ریز و درشت
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• تيغه خردكن :جهت خرد كردن
ان��واع س��بزيجات ،گوش��ت ،پياز
و ...مورد اس��تفاده ق��رار ميگيرد.
جنس تيغه خردک��ن فلزي و ضد
زنگ ميباش��د .اين تيغه به كمك
قطعه شفت پايه بلند كه يك قطعه
كمكي اس��ت داخل كاسه غذاساز
قرار ميگيرد .توجه داش��ته باشيد
درب دس��تگاه ني��ز بايد ب��ر روي
كاسه غذاساز قرار گيرد و اگر درب
دستگاه به طور صحيح بسته نشود
غذاساز روشن نميشود.
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• هم��زن فلزی :جهت همزدن مواد و تهيه انواع س��س و  ...مورد
استفاده قرار ميگيرد .اين قطعه بدون نياز به شفت (قطعه كمكي)
درون كاسه غذاساز قرار ميگيرد.
پس از قرار گرفتن قطعه همزن فلزی درون کاس��ه غذاساز ،درب
دستگاه باید بسته شود( .مراجعه شود به آیتم )3

• خمير زن :جهت تهيه ان��واع خمير نان ،پيتزا ،كيك ،الويه و...
مورد استفاده قرار ميگيرد .اين تيغه به كمك شفت پايه بلند ،داخل
كاسه غذاساز قرا ميگيرد .پس از قرار گرفتن قطعه خمیرزن درون
کاسه غذاساز ،درب دستگاه باید بسته شود( .مراجعه شود به آیتم )3

• قطعه پورهس��از ،رب س��از و  :...اين قطعه جهت پورهكردن مواد
پخته مثل :عدس ،سيبزميني و  ...به کار میرود .همچنين جهت
تهيه رب گوجهفرنگي نيز ميتوان از اين قطعه استفاده كرد.
قطعه پورهس��از داراي دو حالت ريز و درشت ميباشد بدين شكل
كه با فش��ردن كنارههاي پايه پروانهاي شكل ميتوانيد آنرا بيرون
كش��يده و درون هر كدام از س��ايزها که مد نظرتان اس��ت ،قرار
دهيد .اين قطعه به كمك ش��فت پايه بلند داخل كاس��ه غذاساز
قرار ميگيرد.

• شفت پايه كوتاه :قطعه كمكي جهت استفاده از قطعات آبميوه
گيري و آبمركبات گيري
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• صفحات رنده :تعداد رنده غذاس��ازهاي مولينكس بر حسب مدل
متفاوت ميباشد .جهت رنده كردن مواد سخت و نرم از اين قطعات
استفاده ميش��ود .اين قطعه به كمك شفت پايه بلند ،داخل كاسه
غذاس��از قرا ميگيرد و پس از بسته ش��دن درب دستگاه (مراجعه
شود به آیتم  )3مواد از دهانه ورودي به كمك فشاري درون غذاساز
هدايت ميشود( .نکته :هنگام استفاده از رنده بهتر است از سرعت 2
استفادهنمایید).

• آبپرتقال گيري :اين قطعه جهت آبگيري انواع مركبات
بکار میرود .پس از نصب این قطعه درب س��مت چپ باید
بسته شود .اين قطعه به كمك شفت پايه كوتاه داخل كاسه
غذاساز قرار ميگيرد.

• آبمی��وه گی��ری :اين قطع��ه جهت آبگي��ري برخ��ی میوهها و
سبزیجات(مواد نرم) مورد استفاده قرار میگیرد .الزم به ذکر است
آبمیوهگیری غذاس��از برای مصارف خانگی و مقدار محدود درنظر
گرفته شده اس��ت .به عنوان مثال شما میتوانید برای تهیه انواع
دس��ر و کیک که نیاز به آبمیوه طبیعی و سالم دارید از این قطعه
کمک بگیرید.
این قطعه به کمک ش��فت پایه کوتاه درون کاس��ه غذاس��از قرار
میگیرد .الزم به ذکر اس��ت پس از نصب ای��ن قطعه درب آن را
باید ببندید.

• پارچ مخلوط كن :جهت مخلوط كردن و تهيه انواع نوشيدنيها
به کار میرود (ورودی سمت چپ) .اين قطعه بدون نیاز به قطعه
کمکی بر روي دستگاه غذاساز قرار ميگيرد .جهت جداکردن پارچ
مخلوط کن دکمه قفل را فشار داده و پارچ را به سمت باال بکشید.
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• كاردك :جهت جمع آوري مواد درون كاسه غذاساز.

• آس��ياب :جهت آس��ياب كردن مواد نرم و س��خت مورد استفاده
قرار میگیرد .اين قطعه بدون نیاز به قطعه کمکی بر روي دستگاه
غذاساز نصب میشود(ورودی سمت چپ) .جهت جدا کردن آسیاب
دکمه قفل را فشار داده و آسیاب را به سمت باال بکشید.
• چرخگوشت :برخی از غذاسازهای مولینکس دارای چرخ گوشت
میباشند و تعداد شبکههای چرخ گوشت
نیز برحسب مدل تغییر میکند
(برخی مجهز به  2شبکه و برخی
دیگر بیش از  2شبکه) .قطعه
چرخگوشت غذاساز برای مصارف
خانگی استفاده میشود.
نحوه استفاده از قطعات چرخگوشت
در تصاویر  1تا  8این صفحه نشان
داده شده است.
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• كاسه مخصوص نگهداري قطعات کوچک :رنده ،خردكن ،خمير
زن و شفت پايه بلند درون اين كاسه جاي ميگيرند.
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• دکمه تنظیم س��رعتدس��تگاه :طبق مدل ،هر غذاس��از داراي
س��رعت متفاوتي ميباش��د .الزم به ذكر است براي استفاده از هر
قطعه و انجام كار بايد از س��رعتهاي متفاوت اس��تفاده نمود .به
عنوان مثال براي استفاده از تيغههاي رنده بهتر است از سرعت 2
استفاده كرد( .به اشكال و سرعتهاي توصيه شده بر روي دستگاه
توجه فرماييد).
نكات قابل توجه:
• جهت حفظ ايمني بیش��تر اگر قطعات دس��تگاه به طور صحيح بس��ته و درب دستگاه به خوبي قفل نشود
غذاساز شرع به کار نمیکند.
• جهت جلوگيري از تغيير رنگ قطعات بعد از اولين اس��تفاده و قبل از اينكه قطعات را با مايع ظرفش��ويي
بشوييد ،يك دستمال تميز را آغشته به روغن كرده و قطعات را كامل تميز نماييد سپس با مايع ظرفشويي
كام ً
ال شستشو دهيد.
• رندهها و تيغه خردكن غذاس��ازهاي مولينكس بسيار تيز است ،لطفاً هنگام شستشو و جابه جايي مراقب
باشيد.
• لطفاً بيشتر از گنجايش كاسه غذاساز ،مخلوطكن و آسياب مواد داخل آنها نريزيد.
• جهت انتخاب سرعت دستگاه به اشكال و سرعتهاي توصيه شده بروي دستگاه توجه فرماييد.
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مشتری گرامی ،بدون داشتن ضمانتنامه بـدر:
• در صورت بروز مشکل فنی برای دستگاه خریداری شده از ارائه خدمات پشتیبانی جهت تامین قطعه یدکی ،تعمیر ویا
تعویض دستگاه معذور خواهیم بود.
• در ص��ورت مفقود و یا معیوب ش��دن قطعات جانبی حتی با پرداخت چند براب��ر هزینه از تامین قطعات جانبی معذور
خواهیم بود.
و همچنین با خرید کاالی بدون ضمانتنامه بـدر ،از مزایای ذیل محروم خواهید بود:
 کالسهای آموزشی "آشپزی با مولینکس" و مشاوره در مورد نحوه عملکرد محصوالت مولینکس. اطالعرس��انی در خصوص جشنوارههای فـروش ،محصوالت جدید ،تخفیفات مناسبتی و سایر مزایای کلوپ مشتریانشرکت بدرسان الکتریک
 اطالعیهها ،بروشورهای تبلیغاتی ،مجالت آشپزی با مولینکس و سایر هدایای مناسبتی که برای اعضای کلوپ بدرسانارسال میشود.
آسوده خاطر باشیـد!
شما مولینکس را با ضمانت بدرسان الکتریک ،تنها ضمانت معتبر محصوالت مولینکس در ایران خریداری
کردهاید و عضوی از خانواده بدرسان هستید.
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نماین�دگان خدمات پس ازفـروش مولینکس :مش�تریان عزیز ،ب�رای اطالع از آدرس دفـاتر خدم�ات پس از فـروش
محصوالت مولینکس در تهران و شهرستانها ،به سـایت  www.badrsun.comمراجعه نمایید.
س�ـامانه پیام کوتاه :مش�تریان عزیز پیشنهادات و انتقادات ارزش�مندتان را به ش�ماره  10002237786ارسال کنید.
دفتر مرکزی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیـابان استـاد نجـات اللهی جنوبی ،شماره ،188کـد پستی 1598786411
خـدمـات پـس از فـروش بـدر:
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تلفن)021(88455069-70 :

دورنما)021(88436040:

