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ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ 
ИНСТРУКЦИЮ
Используя электрические приборы 
необходимо выполнять следующие 
меры предосторожности:

Убедитесь в том, что напряжение 1. 
прибора совпадает с напряжением 
Вашей электрической сети.
Не оставляйте без присмотра вклю-2. 
чённый в электрическую сеть при-
бор; отключайте его после каждого 
использования.
Не ставьте прибор вблизи источ-3. 
ников отопления или на их поверх-
ности.
При эксплуатации ставить прибор 4. 
только на горизонтальные и устой-
чивые поверхности.
Не оставляйте прибор под воз-5. 
действием атмосферных явлений 
(дождя, солнца и т.д.). 
Электрический провод не должен 6. 
касаться горячих поверхностей.
Этот прибор могут использовать 7. 
дети старше 8 лет; люди с ограни-
ченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями 
или не имеющие опыта и знаний 
в обращении с прибором, либо не 
получившие соответствующего 
инструктажа по применению, могут 
пользоваться прибором под наблю-
дением ответственного за их безо-
пасность лица, либо сначала долж-
ны получить подробный инструктаж 
в отношении безопасного использо-
вания прибора и рисков, связанных 
с этим. Детям запрещается играть с 
прибором. Чистка и обслуживание 
прибора не может быть поручена 
детям мледше 8-ми лет. В любом 
случае это должно происходить под 
надзором взрослых.
Хранить прибор и кабель от него 8. 
в недоступном месте для детей 
младше 8-ми лет.
Никогда не погружать корпус мото-9. 
ра, электрическую вилку и провод 
в воду или другие жидкости. Для их 
очистки использовать только влаж-
ную ткань. 
Даже если прибор выключен, необ-10. 
ходимо отсоединить вилку провода 
от электрической розетки, прежде 
чем собирать или разбирать его 
детали и  приступать к чистке. 
Необходимо тщательно высушить 11. 
руки, прежде чем нажимать и регу-
лировать кнопки прибора и  дотра-
гиваться до вилки провода и элек-
трических деталей.
При отсоединении от электрической 12. 
розетки браться руками непосред-
ственно за штепсель. Никогда не 
тянуть за  провод для того, чтобы 
вытащить его.
Не используйте прибор, если шнур 13. 
питания или вилка повреждены, 
или если оборудование имеет 
какие-либо дефекты; все ремонт-
ные работы, включая замену шнура 
питания, должны выполняться толь-
ко в сервисном центре Ariete или 
уполномоченнымм техниками Ariete 
в целях предотвращения каких-либо 
рисков. 

В случае использования удлини-14. 
телей последние должны соот-
ветствовать мощности прибора во 
избежание опасности для операто-
ра и безопасности рабочей среды. 
Неподходящие удлинителя могут 
привести к неисправности.
Не оставлять прибор со свешиваю-15. 
щимся шнуром в месте, доступном 
для детей.
Для обеспечения безопасности при-16. 
бора используйте только рекомен-
дуемые производителем запасные 
части и аксессуары.
Прибор предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ 17. 
БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и не 
должен использоваться в производ-
ственных или коммерческих целях.
Данное устройство соответствует 18. 
требованиям директив 2006/95/EC 
и ЭМС 2004/108/EC и Регламенту 
(ЕС) № 1 935/2004 от 27/10/2004 
на материалы, контактирующие с 
пищевыми продуктами. 
Вносимые изменения в прибор, 19. 
если они чётко не указаны произ-
водителем, могут привести к потере 
безопасности и гарантии его экс-
плуатации со стороны потребителя.
В случае если Вы решили выбро-20. 
сить этот прибор, рекомендуется 
перерезать электрический провод 
для невозможности его дальнейше-
го использования. Рекомендуется 
также обезвредить те части при-
бора, которые могут представлять 
опасность, в случае их использова-
ния детьми для своих игр.
Составные части упаковки не долж-21. 
ны оставляться в местах, доступ-
ных для детей, так как они могут 
представлять источник опасности.
Избегать контакта движущихся 22. 
частей с руками, волосами и кухон-
ным инвентарем.
Никогда не кладите продукты рука-23. 
ми. Всегда используйте толкатель.
Ножи очень острые, при обращении 24. 
с ними соблюдайте осторожность.
Не пользуйтесь прибором, если 25. 
ножи повреждены.
Не используйте прибор для измель-26. 
чения твердой и сухой пищи: можно 
повредить ножи.
Не снимайте выходящий из решетки 27. 
продукт пальцами, когда устройство 
находится в работе, во избежание 
серьезных рисков для здоровья.
Когда устройство находится в рабо-28. 
те, никогда не отсоединяйте вилку 
шнура питания от розетки, чтобы 
выключить прибор. Убедитесь, что 
пусковая ручка находится в положе-
нии «0», затем выньте вилку шнура 
питания.
Используйте прибор только в полно-29. 
стью монтированном виде.

СОХРАНИТЬ 
ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (Рис. 1)
А Кнопка вращения 

в обратном 
направлении

B Кнопка выключения
С Кнопка включения
D Мясоприемник
E Кнопка 

разблокировки 
корпуса мясорубки

F Корпус прибора
G Корпус мясорубки
H Шнековый вал
I Пружина
L Нож

M Решетки (отверстие 
мелкое  и крупное)

N Зажимное кольцо
O Насадка для 

колбасок
P Решетка для 

колбасок
Q Насадка для 

фрикаделек 
R Насадка для теста 

с декоративной 
полоской

S Толкатель

СБОРКА
ВНИМАНИЕ: 
Перед первым использованием очистите все 
компоненты, которые вступают в контакт с 
пищевыми продуктами.  

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, 
что кнопка выключения (B) нажата и что вилка 
не вставлена в розетку.

Монтаж мясорубки
- Вставьте шнековый вал (H) в корпус мясорубки 

(G), нажав до упора (рис. 2).
- Сначала вставьте пружину (I) (рис. 3) , а затем нож 

(L) (рис. 4) на выводе червячного винта (H).
- В зависимости от потребностей выберите решетку 

(M) с нужным размером отверстий диска (мелкое 
или крупное). Для рубки мяса большими кусками 
используется решетка с крупными отверстиями, 
для мелких отверстий следует нарезать мясо на 
более мелкие куски.

- Установите решетку в корпус мясорубки (G) таким 
образом, чтобы боковые шпоны диска вошли в 
пазы на корпусе мясорубки (G) (рис. 5).

- Вставьте и затяните зажимное кольцо (N) на кор-
пусе мясорубки (G), закрепляя все компоненты в 
правильном положении (рис. 6). 

- Поместите корпус мясорубки (G) в соответствую-
щее отверстие на корпусе прибора (F), совмещая 
стрелку с символом « » (рис. 7); слегка нажмите 
и поверните корпус против часовой стрелки до 
совмещения стрелки с символом « », полностью 
блокируя узел (рис. 8).

- Поместите мясоприемник (D) на опору корпуса 
мясорубки (G) (рис. 9).

ВНИМАНИЕ: 
Убедитесь, что шнековый вал (H) вставлен до 
упора, в противном случае нож (L) установит-
ся неправильно.

Ножи очень острые, при обращении с ними 
соблюдайте осторожность.

Нож (L) должен располагаться плоской режущей 
поверхности наружу относительно шнекового 
вала (H). Неправильная установка ноже может 
обусловить его необратимое повреждение.

Бескостные куски мяса должны свободно про-
ходить в отверстие мясоприемника (D).

Монтаж насадки для колбасок
- Вставьте шнековый вал (H), пружину (I) и нож (L) в 

корпус мясорубки (G), как описано выше.
- Установите решетку для колбасок (Р) в корпус 

мясорубки (G) таким образом, чтобы боковые 
шпоны диска вошли в пазы на корпусе мясорубки 
(G) (рис. 5).

- Установите насадку для колбасок (O) внутрь 
зажимного кольца (N) (рис. 10).

- Вставьте и затяните кольцо (N) с насадкой на 
корпус мясорубки (G).  

- Установите корпус мясорубки (G) на корпус при-
бора (F) и монтируйте мясоприемник (D), как 
описано выше.  

- Наденьте небольшую чистую кишку на насадку 
для колбасок (O) и введите нарубленное мясо в 
мясоприемник (D). 

Монтаж насадки для фрикаделек 
- Вставьте шнековый вал (H) в корпус мясорубки 

(G), нажав до упора (рис. 2).
Примечание: Необязательно монтировать нож (L) 
и пружину (I).
- Установите обе части насадки для фрикаделек 

(Q) на шнековый вал (H) таким образом, чтобы 
боковые шпонки заднего кольца насадки жестко 
вошли в пазы на корпусе мясорубку (G) (рис. 11).

- Вставьте и затяните кольцо (N) на корпусе мясо-
рубки (G). 

- Установите корпус мясорубки (G) на корпус при-
бора (F) и монтируйте мясоприемник (D), как 
описано выше.

Монтаж насадки для теста
- Вставьте шнековый вал (H) в корпус мясорубки 

(G), нажав до упора (рис. 2).
Примечание: Необязательно монтировать нож (L) 
и пружину (I).
- Установите решетку для теста (R) в корпус мясо-

рубки (G) таким образом, чтобы боковые шпоны 
диска вошли в пазы на корпусе мясорубки (G) 
(рис. 5).

- Установите металлический диск насадки для 
теста (R) внутрь зажимного кольца (L) (рис. 12).

- Вставьте и затяните кольцо (N) с насадкой на 
корпус мясорубки (G). 

- Установите корпус мясорубки (G) на корпус при-
бора (F) и монтируйте мясоприемник (D), как 
описано выше.

- Вставьте декоративную полоску в отверстие на 
металлическом диске насадки для теста (R), 
перемещая ее в зависимости от нужного рисунка 
(рис. 13).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВНИМАНИЕ: 
Прежде чем продолжить, убедитесь, что все 
компоненты собраны правильно и кнопка 
выключения (B) нажата.
- Установите подходящую емкость под кольцо (N) 

для сбора готового продукта.
- Вставьте вилку в розетку и нажмите кнопку пита-

ния (C) (нож вращается против часовой стрелки); 
когда прибор находится в работе, вводите кусочки 
мяса в мясоприемник (D) , проталкивая его толка-
телем (S).

- После использования прибора нажмите кнопку 
питания (B) и выньте вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ: 
В случае остановки двигателя из-за застре-
вания кусков продукта во время рубки или 
приготовления колбас, нажмите и удерживай-
те кнопку обратного вращения (А) в течение 
нескольких минут: шнек будет вращаться в 
обратном направлении; затем отпустите 
кнопку и нажмите кнопку включения(C). Если не 
удается сблокировать шнек, повторите про-
цедуру, пока проблема не будет решена. 

Не используйте прибор в течение более 15 
минут за один раз.  Остановите прибор, 
по крайней мере, на 30 минут и лайте ему 
остыть.

Никогда не нажимайте кнопки включения (C) 
или обратного вращения (А), прежде чем двига-
тель полностью не остановился. Двигатель 
может быть поврежден.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
- Проверьте, что продукт не содержит костей, сухо-

жилий, жестких оболочек, и т.д. 
- Сырое мясо и рыба не должны быть заморожен-

ными 
- - Свежий фарш должен использоваться в течение 

24 часов. 
- Для достижения наилучших результатов приго-

товьте колбаски за день или два до использова-
ния.

- Пропустите мясо через мясорубку дважды, пре-
жде чем использовать насадку для колбасок или 
фрикаделек.

ЧИСТКА И УХОД
ВНИМАНИЕ: 
Прежде чем начать разборку и чистку прибора 
проверьте, что кнопка выключения (Q) нажа-
та, а вилка отсоединена от розетки.
- Снимите корпус мясорубки (G), нажав кнопку фик-

сатора (E) и повернув его по часовой стрелке до 
совмещения стрелки с символом “ ” (рис. 14).

- Удалите все компоненты (кольцо, решетку, насад-
ку для колбасок с держателем, насадку для фри-
каделек и теста, нож, шнековый вал, мясоприем-
ник и толкатель).  

- Вручную вымойте все детали, предварительно 
замочив их в теплой воде с мылом.

Примечание: Промойте диск под холодной водой, 
удаляя остатки пищи из решетки; проточная вода 
удалит из отверстий остатки мяса, другие остатки 
можно удалить с помощью мягкой губки и теплой 
мыльной воды.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора 

влажной тряпкой, затем протрите насухо сухой 
тряпкой.

ВНИМАНИЕ: 
Ножи (L) очень острые; во время очистки обра-
щайтесь с ними с осторожностью .

Никогда не погружайте корпус  прибора (F) в 
воду.

Не мойте детали в посудомоечной машине. 

Убедитесь, что все части полностью сухие, 
прежде чем устанавливать прибор на хране-
ние. Если решетки остаются влажными, не 
сиключено появление ржавчины.

تنبيهات مهمة
اقرأ هذه التعليمات قبل االستخدام

المواد  إستعمال  اثناء  اإلحتياطات  ببعض  تقيد  ال يجب 
الكهربائية و منها ما يلي:

مواصفات  توافق  الجهاز  خصائص  ان  من  تأكدوا  1 .
شبكة الكهرباء بمنزلكم من ناحية قوة الجهد.

يزال  ال  هو  و  مراقبة  دون  من  الجهاز  ترك  تفادوا  2 .
فصله  عليكم  يجب  بل  الكهربائي  تيار  بال متصل 

تيار بعد كل إستعمال. عن ال
مصادر  من  بالقرب  او  فوق  الجهاز  تضعوا  ال  3 .

الحرارة.
قوموا بوضع الجهاز فوق سطحية ثابتة و منبسطة  4 .

اثناء االستعمال.
ال تتركوا الجهاز عرضة العوامل الطبيعية )المطر  5 .

و الشمس الخ،،(.
بسطحيات  الكهربائي  السلك  تالمس  تجنبوا  6 .

ساخنة.
من  يبلغون  الذين  أو  األكبر  األوالد  يقوم  أن  يمكن  7 .
يمكن  كما  الجهاز؛  هذا  باستخدام  العمر8  سنوات 
جسدية  قدرات  ذوي  أشخاص  بل  ِق من  استخدامه 
أشخاص  بل  ِق من  أو  محدودة؛  عقلية  أو  ِحسية  أو 
يتم  م  ل الذين  أو  بالجهاز  والمعرفة  الخبرة  تفتقد 
تتم مراقبتهم  تالي  تعليمات االستخدام، وبال منحهم 
بل شخص مسئول عن سالمتهم أو يتم  بعناية من ِق
نفسه  الجهاز  باستخدام  يتعلق  فيما  ًدا  جي تعليمهم 
يتسبب  قد  التي  المخاطر  بجميع  ا  ًم عل وإحاطتهم 
بالجهاز.  المحظور لعب األطفال  الجهاز. من  بها 
ال يجب أن يقوم األوالد بعمليات التنظيف وصيانة 
الجهاز إال أولئك األكبر من سن8 سنوات وفي جميع 

األحوال تحت مراقبة شخص بالغ.
عن  سنوات   8 .8 سن  من  األقل  األطفال  بإبعاد  قم    

الجهاز وعن الكابل.
ال تغمر أبداً جسم المنتج و القابس وسلك الكهرباء  9 .
فقط  استخدم  أخرى.  سوائل  أي  في  أو  الماء  في 

قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.
التشغيل  وضع  في  الجهاز  يكون  ال  عندما  حتى  10 .
تيار الكهربي قبل تركيب  يجب فصله عن مصدر ال

أو فك األجزاء المفردة وقبل التنظيف.
تأكد من تجفيف يديك جيداً قبل االستخدام أو ضبط  11 .
القابس  لمس  وقبل  بالجهاز،  الموجودة  المفاتيح 

والتوصيل الكهربي.
بحزم  بمسكها  قوموا  المقبس  الفيشة من عن  لنزع  12 .
عن  من  سحبها  ابداً  عليكم  يجب  ال  و  القرب  من 

بعد.
الكابل  تلف  حالة  في  الجهاز  باستخدام  تقم  ال  13 .
عيب  هناك  كان  إذا  أو  القابس،  أو  الكهربائي 
بالجهاز نفسه؛ يجب أن تتم جميع عمليات اإلصالح 
بما فيها استبدال قابس الشحن فقط في مركز الدعم 
فني  بواسطة  أو   ""Ariete أريتيه  الُمعتمد  الفني 

معتمد من أريتيه، حتى تتجنب أي مخاطر.
في حالة وجود ضرر او عطب بالسلك الكهربائي،  14 .
يجب ان يتم إستبداله من قبل الشركة المصنعة او 
او على  لها،  تابعة  ال الفنية  الرعاية  قبل مركز  من 
لتفادي حدوث  ذلك  فني مؤهل و  قبل  اية حال من 

او وقوع اي خطر.
اإلمساك  لألطفال  يمكن  مكان  في  الكابل  تترك  ال  15 .

به.
حتى ال تعرض سالمة الجهاز للخطر، استخدم قطع  16 .
الغيار والملحقات األصلية فقط، المعتمدة من جهة 

تصنيع الجهاز.
تم تصنيع الجهاز إلستعمال منزلي فقط و لذا يجب  17 .

عدم إستعماله في إطار صناعي او تجاري.
/ هذا الجهاز يطابق التوجيهات األوروبية 95/2006. 18

يطابق  وكذلك   ،.EC/108/2004  EMCو  EC
بتاريخ  الصادرة   2004/1935 رقم   )EC( القاعدة 
مع  المتالمسة  بالمواد  الخاصة   2004/10/27

األطعمة.
المصنعة  الشركة  من  مرخصة  غير  تعديالت  اي  19 .
على  خطر  تشكل  ان  لها  الجهاز  لها  يخضع 

المستخدم و تبطل فاعلية الضمان.
اواًل  ننصح  الجهاز،  من  التخلص  اردتم  حالة  في  20 .
بجعله غير قادر على العمل من خالل نزع السلك 
ان  لها  التي  االجزاء  بفك  ننصح  اً  ي ثان الكهربائي، 
ان  الممكن  الذين من  تشكل خطر على االطفال و 
يستعملوا الجهاز او احدى مكوناته للعب و اللهو.

على  خطر  التغليف  مواد  تشكل  ان  الممكن  من  21 .
االطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم.

المطبخ  وأدوات  والشعر،  اليدين،  مالمسة  تجنب  22 .
لألجزاء المتحركة.

دائما  استخدموا  باأليدي.  األطعمة  أبداً  تدخلوا  ال  23 .
وحدة ضغط الطعام.

الشفرات حادة؛ استخدموها بحرص. 24 .
ال تستخدم الجهاز إذا كانت الشفرات تالفة. 25 .

و  الجافة  األطعمة  لفرم  الجهاز  تستخدموا  ال  26 .
الصلبة، وإال فالشفرات يمكن أن تتلف.

شفرة  من  األطعمة  لتحريك  األصابع  تستخدموا  ال  27 .
تتجنبوا  بحيث  الجهاز،  عمل  أثناء  الطعام  خروج 

األخطار الجسيمة الضارة بأمانكم 
أثناء عمل الجهاز، ال تفصلوا أبداً القابس من مأخذ  28 .
مفتاح  أن  تأكدوا  مباشر.  بشكل  إلطفائه  تيار  ال

التشغيل متخًذا الوضع 0، ثم افصلوا القابس.
وعلى  بالكامل  التركيب  عند  فقط  الجهاز  استخدام  29 .

أكمل وجه.

قوموا باالحتفاظ بهذه التعليمات

وصف الجهاز )الشكل 1(
A  زر الدوران العكسي
زر إيقاف التشغيل  B

زر بدء التشغيل  C
D حوض التعبئة

زر تحرير جسم   E
مفرمة اللحم 
جسم الجهاز  F

جسم مفرمة اللحم  G
نتهي مسمار غير ُم  H

النابض  I
النصل  L

شفرات خروج الطعام   M
)ثقب صغير، كبير(

الحلقة المعدنية  N
ملحق للسجق  O

شفرة خروج الطعام   P
للسجق 

ملحق للكفتة  Q
ملحق للمعجنات   R

بشريط تزيين
وحدة ضغط األطعمة  S

التركيب
تنبيه:

قبل االستخدام ألول مرة، يجب تنظيف جميع المكونات 
التي تالمس األطعمة.

قبل البدء في تنفيذ التركيب، تأكد من أنه قد تم الضغط 
على زر إيقاف التشغيل )B( وأن القابس مفصول عن 

مأخذ التيار الكهربائي.

تركيب مفرمة اللحم
نتهي )H( في جسم مفرمة  قم بإدخال المسمار الغير ُم  -
)الشكل  التعشيق  حتى  عليه  الضغط  مع   )G( اللحم 

.)2
 )L( ثم النصل )( أوال )الشكل 3I( قم بتركيب النابض  -

.)H( نتهي )الشكل 4( بمربط المسمار الغير ُم
ا لالحتياجات، أختر شفرة خروج الطعام المرغوب  وفًق  -
أو  كبير  )ثقب  القرص  ثقوب  لحجم  ا  وفًق  )M( فيها 

صغير(.
مكن الحصول  عند ضبط القرص على الثقب الكبير، يُ  
على لحم مفروم على شكل قطع كبيرة، أما عند ضبطه 

على الثقب الصغير تحصل على لحم مفروم ناعًما.
المفرمة  جسم  في  الُمختارة  الطعام  خروج  شفرة  ضع   -
المثقوب  للقرص  الجانبية  الشقوق  تستند  بحث   )G(
بشكل تام في التجويفات المناسبة بجسم مفرمة اللحم 

)G( )الشكل 5(.
 )G( على جسم المفرمة )N( قم بتركيب وربط الحلقة  
لتأكد  من الوضع الصحيح لجميع المكونات )الشكل  ل

.)6
ب في الوضع المناسب  ضع جسم المفرمة )G( الُمركَّ  -
على جسم الجهاز )F( مع ضبط محاذاة السهم بالرمز 
بتدويره  وقم  قليال  عليه  واضغط   ،)7 )الشكل   » «
إلى  السهل  يصل  حتى  الساعة  عقارب  اتجاه  عكس 

« للحصول على إغالق ُمحكم )الشكل 8(. الرمز »
ضع حوض التعبئة )D( على داعم جسم مفرمة اللحم   -

)G( )الشكل 9(.
تنبيه:

حتى   )H( ُمنتهي  الغير  المسمار  تركيب  من  تأكد 
األسفل، وإال لن يأخذ النصل )L( وضعه الصحيح.

األنصال حادة فتعامل معها بحذر.

القطع  سطح  توجيه  مع   »L« النصل  وضع  يجب 
.)H( المستوي نحو خارج المسمار الغير ُمنتهي

إذا لم يتم تركيب النصل بشكل صحيح، ًيمكن أن يتلف 
بشكل دائم ولن يتم فرم اللحم.

مدخل  في  الدخول  اللحم  لقطع  ا  ممكًن يكون  أن  يجب 
الحوض )D(، ويحب إزالة العظم منها.

تركيب ملحق السجق
 )I( والنابض   )H( نتهي  ُم الغير  المسمار  بتركيب  قم   -
النحو  على   )G( المفرمة  جسم  داخل   )L( والنصل 

ا. ًق الموصوف ساب
المفرمة )G( بحيث  ضع شفرة السجق )P( في جسم   -
تستند الشقوق الجانبية للقرص المثقوب بشكل تام في 
التجويفات المناسبة بجسم المفرمة )G( )الشكل 5(. 
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هشدارهای مهم
قبل از استفاده از دستگاه اين دستورعمل را بخوانيد.

که  است  الزم  الکتريکی  های  دستگاه  از  استفاده  هنگام 
اقدامات احتياطی مناسب را در نظر داشته باشيد، از جمله:

دقت کنيد که ولتاژ دستگاه با ولتاژ شبکه برق منظل  1 .
شما مطابق باشد.

دستگاه را زمانی که به برق وصل می باشد ترک نکنيد  2 .
؛ آن را بعد از هر استفاده از برق بکشيد.

منابع حرارتی  نزديکی  در  يا  بر روی  را دستگاه را  3 .
قرار ندهيد.

در حال استفاده از دستگاه آن را بر روی سطحی افقی،  4 .
با ثبات و به خوبی روشن قرار دهيد.

دستگاه را در معرض عوامل جوی )باران، خورشيد،  5 .
و غيره( ترک نکنيد. 

اطمينان حاصل کنيد که سيم برق در تماس با سطوح  6 .
داغ نباشد.

اين واحد می تواند توسط کودکان بزرگتر يا مساوی  7 .
با  افراد  بگيرد؛  استفاده قرار  با سن 8 سال  مورد 
قابليت های فيزيکی، حسی يا ذهنی  پايين يا عدم 
نحوه  در  که  کسانی  يا  و  دانش،  و  تجربه  وجود 
تحت  بايد   ، اند  نديده  آموزش  دستگاه  از  استفاده 
نظارت توسط يک فرد مسئول ايمنی آنها باشند و يا 
بايد در مورد نحوه استفاده از اين دستگاه به درستی 
آموزش ديده تا در ايمنی و بدون خطر به استفاده 
از دستگاه بپردازند. کودکان نبايد با دستگاه بازی 
توسط  تواند  نمی  نگهداری  و  کردن  تميز  کنند. 
آنها حداقل 8 سال  اينکه  انجام شود مگر  بچه ها 
يک  نظارت  تحت  هر صورت  در  و  باشند  داشته 

بزرگسال . 
دستگاه و سيم آن را از دسترس کودکان کمتر از 8. 8 

سال  دور نگهداريد.
هرگز بدنه دستگاه، دوشاخه و يا سيم برق در آب يا  9 .
مايعات ديگر قرار ندهيد؛ از يک پارچه مرطوب برای 

تميز کردن آنها استفاده کنيد.
هميشه در زمانی که دستگاه را ترک می کنيد ، قبل از  10 .
وصل قطعات ، قبل از جدا کردن لوازم جانبی و يا قبل 

از تميزی دستگاه را از برق بکشيد.
قبل از استفاده و يا تنظيم سوئيچ های روی دستگاه و يا  11 .
قبل از دست زدن به دوشاخه و اتصاالت برق هميشه 
مطمئن شويد دست های خود را به خوبی خشک کرده 

ايد .

مستقيما  را  آن  برق  از  دوشاخه  کردن  جدا  برای  12 .
با  را  آن  وقت  هيچ  کنيد.  جدا  پريز  از  و  نگهداشته 

کشيدن سيم جدا نکنيد.
دستگاه  از  است  ديده  آسيب  دوشاخه  يا  برق  اگر سيم  13 .
استفاده نکنيد و يا در صورتی که خود واحد دستگاه 
گونه  هر  از  جلوگيری  منظور  به  باشد؛  می  معيوب 
برق  سيم  جايگزينی  جمله  از  تعميرات،  تمامی  خطر 
تنها بايد توسط مرکز خدماتی Ariete و يا توسط يک 

تکنيسين مجازAriete انجام گيرند. 
منظور  به   ، سيار  برق  سيم  از  استفاده  صورت  در  14 .
جلوگيری از خطر برای اپراتور و برای ايمنی محيط 
کار، آن سيم بايد با قدرت دستگاه برابری داشته باشد. 
در  اختالل  باعث  توانند  می  مناسب  غير  سيمهای 

عملکرد دستگاه شوند. 
اجازه ندهيد که سيم از جايی که در دسترس کودکان  15 .

می تواند باشد آويزان بماند
فقط  ايمن دستگاه  به عملکرد  نزدن  به منظور صدمه  16 .
از قطعات اصلی يدکی و لوازم جانبی تاييد شده توسط 

توليد کننده استفاده نماييد.
برق  سيم  گونه خطراگر  هر  از  جلوگيری  منظور  به  17 .
آسيب ديده است بايد آن را توسط توليد کننده يا خدمات 
واجد  فردی  يک  توسط  يا  و  آن  فنی  رسانی  کمک 

شرايط جايگزين نماييد.
 18 .EMC و   EC  /  95/2006 دستور  با  دستگاه  اين 
شماره   )EC( مقررات  و   EC  /  108/2004
مواد  درمورد    2004/10/27 تاريخ   2004/1935

در تماس با مواد غذايی سازگاری دارد.
هر گونه تغييرات به اين محصول که صراحتا توسط  19 .
شدن  باطل  باعث  تواند  می  نباشد  تاييد  مورد  سازنده 

ضمانت و ايمنی استفاده از شود.
اگر شما تصميم به دور انداختن اين دستگاه داشديد، بايد  20 .
کابل برق را بريده و دستگاه را به غير قابل استفاده 
قسمتهای  که  شود  می  توصيه  همچنين  کنيد.  تبديل 
دستگاه را که می توانند خطرناک و يا برنده باشند به 
غير قابل استفاده تبديل کنيد، به ويژه برای کودکانی که 
استفاده  بازی های خود  ممکن است از دستگاه برای 

کنند.
قرار  کودکان  دسترس  در  نبايد  بندی  بسته  قسمتهای  21 .
بگيرند به دليل اينکه می توانند منابعی احتمالی خطر 

باشند.
ظروف  و  دست،  با  متحرک  قطعات  با  تماس  از  22 .

آشپزخانه خودداری کنيد.
هرگز غذا را با دست خود در دستگاه قرار ندهيد.  23 .

هميشه از فشار دهنده استفاده کنيد.
جا  جابه  را  آنها  احتياط  با  هستند.  تيز  ها  تيغه  24 .

کنيد.
استفاده  دستگاه  از  اند  ديده  آسيب  ها  تيغه  اگر  25 .

نکنيد.
از دستگاه برای خرد کردن غذاهای سخت و خشک  26 .
است  ممکن  صورت  اين  غير  در  نکنيد،  استفاده 

تيغه ها آسيب ببينند.
به منظور جلوگيری از خطرات جدی برای سالمتی  27 .
مواد  برای حذف  انگشتان خود  از  استفاده  از  خود 

غذايی از قالب خودداری کنيد.
از  باشد  می  کار  حال  در  دستگاه  که  حالی  در  28 .
برق  از  سيم  کشيدن  با  آن  کردن  خاموش  مستقيم 
خودداری کنيد. در درجه اول اطمينان حاصل کنيد 
که دکمه روشنی بر روی “0” باشد و سپس دوشاخه 

را از برق جدا کنيد.
از دستگاه زمانی استفاده کنيد که به درستی و به  29 .

طور کامل مونتاژ شده باشد.

 اين دستورالعمل را نگه داريد 

شرح دستگاه )شکل 1(
A  دکمه برای معکوس 

کردن چرخش
B  دکمه خاموشی
دکمه روشنی  C

D  سينی
دکمه جهت آزاد کردن   E

بدنه چرخ گوشت
F  بدنه دستگاه

G  لوله چرخ گوشت
H  تيغه مارپيچ

فنر  I
تيغه   L

قالب )سوراخ کوچک،   M
بزرگ(

حلقه  N
لوازم جانبی برای   O

سوسيس
قالب برای سوسيس  P
Q  لوازم جانبی برای 

کوفته
لوازم جانبی برای   R

شيرينی پزی با نوار 
تزئينی

فشار دهنده  S

 )N( المعدنية  الحلقة  داخل   )O( السجق  ملحق  ضع   -
)الشكل 10(.

الملحق  مع   )N( المعدنية  الحلقة   وربط  بتركيب  قم   -
.)G( على جسم المفرمة

الجهاز  جسم  على  ب  الُمركَّ  )G( المفرمة  جسم  ضع   -
النحو  على   )D( التعبئة  حوض  بتركيب  وقم   ،)F(

ا. ًق الموصوف ساب
السجق  ملحق  على  األمعاء  من  صغيرة  قطعة  ضع   -
التعبئة  حوض  في  فرمه  السابق  اللحم  وأدخل   ،)O(

.)D(

تركيب ملحق الكفتة
نتهي )H( في جسم مفرمة  قم بإدخال المسمار الغير ُم  -
)الشكل  التعشيق  حتى  عليه  الضغط  مع   )G( اللحم 

.)2
والنابض   )L( النصل  تركيب  ضروري  غير  ملحوظة: 

.)I(
ضع كال جزئي ملحق الكفتة )Q( على المسمار الغير   -
للحلقة  الجانبية  الشقوق  تستند  بحيث   )H( نتهي  ُم
المناسبة  التجويفات  في  تام  بشكل  للملحق  الخلفية 

بجسم المفرمة )G( )الشكل  11(.
المفرمة  جسم  على   )N( الحلقة  وربط  بتركيب  قم   -

.)G(
الجهاز  جسم  على  ب  الُمركَّ  )G( المفرمة  جسم  ضع   -
النحو  على   )D( التعبئة  حوض  بتركيب  وقم   ،)F(

ا. ًق الموصوف ساب

تركيب ملحق المعجنات 
نتهي )H( في جسم مفرمة  قم بإدخال المسمار الغير ُم  -
)الشكل  التعشيق  حتى  عليه  الضغط  مع   )G( اللحم 

.)2
والنابض   )L( النصل  تركيب  ضروري  غير  ملحوظة: 

.)I(
المعجنات  بملحق  الخاص  البالستيكي  القرص  ضع   -
الشقوق  تستند  بحث   )G( المفرمة  جسم  في   )R(
التجويفات  في  تام  بشكل  المثقوب  للقرص  الجانبية 

المناسبة بجسم المفرمة )G( )الشكل 5(. 
 )R( ضع القرص المعدني الخاص بملحق المعجنات  -

داخل الحلقة المعدنية )L( )الشكل 12(.
الملحقة  مع   )N( المعدنية  الحلقة  وربط  بتركيب  قم   -

.)G( على جسم المفرمة
الجهاز  جسم  على  ب  الُمركَّ  )G( المفرمة  جسم  ضع   -
النحو  على   )D( التعبئة  حوض  بتركيب  وقم   ،)F(

ا. ًق الموصوف ساب
ضع شريط التزيين في الثقب المناسب الموجود على   -
جعله  مع   )R( المعجنات  لملحق  المعدني  القرص 

ا للتصميم الُمراد تنفيذه )الشكل 13(. ًق ينزلق وف

تعليمات االستخدام
تنبيه:

المكونات  جميع  تركيب  من  تأكد  دًما،  ُق المضي  قبل 
.)B( بشكل تام، ومن الضغط على زر إيقاف التشغيل

ضع وعاء مناسب تحت الحلقة المعدنية )N( لتجميع   -
الطعام الذي سيخرج من الجهاز.

تيار الكهربائي، والضغط  قم بإدخال القابس في مأخذ ال  -
على زر بدء التشغيل )C( )يلف النصل عكس اتجاه 
الجهاز عامال، أدخل  الساعة(؛ وعندما يكون  عقارب 
حتى  عليها  واضغط   )D( الحوض  في  اللحم  قطع 

.)S( األسفل باستخدام وحدة ضغط األطعمة
بمجرد االنتهاء من االستخدام، اضغط على زر إيقاف   -

تيار. التشغيل )B(، وافصل الجهاز عن مأخذ ال
تنبيه:

في حالة توقف المحرك الناتج عن انحشار الطعام أثناء 
الفرم أو تحضير السجق، استمر في الضغط على زر 
الدوران العكسي )A( لبضع لحظات واترك الجهاز يلف 
جديد  من  واضغط  بتحريره،  قم  ثم  معاكس،  اتجاه  في 
على زر بدء التشغيل )C(. إذا استمرت حالة التوقف، 

قم بتكرار العملية حتى يتم حل المشكلة.

المرة  في  دقيقة   15 من  ألكثر  الجهاز  تستخدم  ال 
الواحدة. ثم اترك الجهاز متوقف عن العمل على األقل 

ب ارتفاع درجة الحرارة. لمدة 30 دقيقة لتجنُّ

الدوران  أو   )C( التشغيل  بدء  زر  على  ًدا  أب تضغط  ال 
العكسي )A( قبل أن يتوقف محرك الجهاز بشكل كامل. 

قد يتلف المحرك.

نصائح مفيدة
الصلبة  واألوتار  العظم  من  خال  الطعام  أن  من  تأكد   -

والقشور وغير ذلك قبل الفرم.
نيئة واألسماك ال يجب أن تكون مجمدة قبل  ال اللحوم   -

الفرم.
 24 غضون  في  الطازج  المفروم  اللحم  طهي  يجب   -

ساعة.

نتائج، قم بإعداد السجق يوم أو  للحصول على أفضل ال  -
يومين قبل االستخدام.

يتم وضع اللحم في المفرمة مرتين قبل استخدام ملحق   -
السجق أو ملحق الكفتة.

التنظيف والصيانة
تنبيه:

 ،)Q( تأكد من أنه قد تم الضغط على زر إيقاف التشغيل
بالفّك  القيام  المأخذ قبل  القابس مفصول عن  ومن أن 

والتنظيف.
زر  على  بالضغط  ب  الُمركَّ  )G( المفرمة  جسم  أزل   -
عقارب  اتجاه  في  وبلفه   )E( به  الخاص  التحرير 
« )الشكل  الساعة حتى تتم محاذاة السهم بالرمز »
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المعدنية  )الحلقة  الُمستخدمة  المكونات  جميع  أزل   -
والشفرة وملحق السجق مع الداعم الخاص به وملحق 
الغير  والُمسمار  والنصل  المعجنات  وملحق  الكفتة 

نتهي والحوض ووحدة ضغط األطعمة(. ُم
ا بغمرها في ماء دافئ  قم بغسل جميع المكونات يدوًي  -

وصابون.
ملحوظة: إلزالة األطعمة من على شفرة خروج الطعام، 
اشطف القرص بماء بارد، وستجعل المياه الجارية بقايا 
ا إزالة أية بقايا  اللحم تخرج من الثقوب، وسيكون ُممكًن
ناعمة  إسفنجة  باستخدام  الشفرة  على  متواجدة  أُخرى 

وماء دافئ بالصابون.
قم بمسح السطح الخارجي لجسم الجهاز بقطعة قماش   -

رطبة ثم تجفيفه بعناية.
تنبيه:

األنصال )L( حادة، فتعامل معها بحذر أثناء التنظيف.

أجل  من  الماء  في  ًدا  أب  )F( الجهاز  جسم  تغمر  ال 
التنظيف.

ال تغسل المكونات في غسالة األطباق.

إعادتها  قبل  المكونات  لجميع  التام  الجفاف  من  تأكد 
للجهاز. في حالة عدم جفاف الشفرات، قد يتكون صدأ 

عليها.

مونتاژ
توجه: 

قبل از اولين استفاده، تمام اجزای که در تماس با مواد 
غذايی خواهند بود را تميز کنيد. 

قبل از اقدام به مونتاژ، مطمئن شويد که دکمه خاموش 
)B( فعال باشد دوشاخه به برق نباشد.

نصب و راه اندازی چرخ گوشت
لوله چرخ گوشت )G( قرار  تيغه مارپيچ )H( را در   -

دهيد ، آن را فشار دهيد تا متوقف شود )شکل 2(.
اول فنر )I( )شکل 3(، و سپس تيغه )L( )شکل 4( را   -

در پين تيغه مارپيچ )H( قرار دهيد.
با توجه به شرايط، قالب مورد نظر )M( را بر اساس   -
کوچک(  يا  بزرگ  )سوراخ  ديسک  سوراخهای  اندازه 
شما  ديسک  در  بزرگ  سوراخهای  با  کنيد.  انتخاب 
با  کنيد،  به قطعات بزرگ چرخ  توانيد گوشت را  می 
سوراخهای کوچک ديسک گوشت را به قطعات ريز 

چرخ کنيد.
قالب انتخاب شده را در چرخ گوشت )G( قرار دهيد   -
دار،  سوراخ  ديسک  دور  شکافهای  که  ای  گونه  به 
گوشت  چرخ  شکافهای  در  محکم  و  پايدار  بصورتی 

)G( قرار بگيرند )شکل 5(.
حلغه )N( را در چرخ گوشت )G( قرار داده و سفت   -
تا مطمئن شويد که تمام قطعات به درستی در  کنيد 

جای خود قرارگرفته اند )شکل 6(. 
بدن  در  مناسب  درشکاف  را   )G( گوشت  چرخ  لوله   -
دستگاه )F( قرار دهيد به صورتی که فلش هم تراز با 
باشد؛ برای قفل کردن کامل آن  " )شکل 7(  نماد "
را به آرامی فشار دهيد و به جهت حرکت عقربه های 
" )Fig.8( قرار  ساعت بچرخانيد تا فلش بر روی "

بگيرد.
سينی )D( را روی لوله چرخ گوشت )G( )شکل 9(   -

قرار دهيد.
توجه: 

طور  به   )H( مارپيچ  تيغه  که  کنيد  حاصل  اطمينان 
تيغه  صورت  اين  غير  در  باشد،  شده  داده  قرار  کامل 

)L( به درستی نسب نخواهد شد.

تيغه ها تيز هستند. با احتياط آنها را جابه جا کنيد.

از  بيرون  به  رو  برش صاف  با سطح  بايد   )L( تيغه 
درستی  به  تيغه  اگر  بگيرد.  قرار   )H( مارپيچ  تيغه 
و  ديده  آسيب  دائم  طور  به  است  ممکن  نشود،  نسب 

گوشت را چرخ نکند.

 )D( قطعات گوشت بايد قادر به ورود به سوراخ سينی
باشند و بدون استخوان باشند.

نصب و راه اندازی و لوازم جانبی برای سوسيس
چرخ  در  را   )L( تيغه  و   )I( فنر   ،)H( ملرپيچ  تيغه   -
قبال  که  صورت  همان  به  دهيد،  قرار   )G( گوشت 

توضيح داده شده.
قالب سوسيس )P( را در چرخ گوشت )G( قرار دهيد   -
به گونه ای که شکافهای ديسک سوراخ دار بصورتی 
قرار   )G( گوشت  چرخ  شکاف  در  محکم  و  پايدار 

بگيرد)شکل 5(.
لوازم جانبی برای سوسيس )O( رادر حلقه )N( قرار   -

دهيد )شکل 10(.
حلقه )N( را روی لوله چرخ گوشت )G( قرار داده و   -

سفت کنيد.  
بدنه  روی  بر  را  شده  مونتاژ   )G( گوشت  چرخ  لوله   -
آن  بر روی  را   )D( کنيد و سينی  نسب   )F( دستگاه 
داده  توضيح  قبال  که  صورت  همان  به  کنيد،  سوار 

شد.
برای  جانبی  لوازم  روی  را  تميز  کوچک  روده  يک   -
سوسيس )O( قرار دهيد ، و گوشتی را که از قبل خرد 

کرديد را در سينی )D( وارد کنيد.

نصب و راه اندازی و لوازم جانبی برای سوسيس
لوله چرخ گوشت )G( قرار  تيغه مارپيچ )H( را در   -

دهيد ، آن را فشار دهيد تا متوقف شود )شکل 2(.
توجه: الزم نيست تيغه )L( و فنر )I( را نسب کنيد.

هر دو طرف از لوازم جانبی برای کوفته )Q( را بر   -
که  ای  گونه  به  دهيد  قرار   )H( مارپيچ  تيغه  روی 
و  پايدار  بصورتی  جانبی  لوازم  پشتی  حلقه  شکاف 
بکيرد  قرار   )G( گوشت  بدن چرخ  در شکاف  محکم 

)شکل 11 (.
حلقه )N( را روی چرخ گوشت )G( قرار داده و سفت   -

کنيد. 
بدنه  روی  بر  را  شده  مونتاژ   )G( گوشت  چرخ  لوله   -
آن  بر روی  را   )D( کنيد و سينی  نسب   )F( دستگاه 
داده  توضيح  قبال  که  صورت  همان  به  کنيد،  سوار 

شد.

نصب و راه اندازی و لوازم جانبی برای شيرينی پزی
لوله چرخ گوشت )G( قرار  تيغه مارپيچ )H( را در   -

دهيد ، آن را فشار دهيد تا متوقف شود )شکل 2(.
توجه: الزم نيست تيغه )L( و فنر )I( را نسب کنيد.

شيرينی  برای  جانبی  لوازم  در  را  پالستيکی  ديسک   -
پزی )R( در لوله چرخ گوشت )G( قرار دهيد به گونه 
پايدار  دار بصورتی  ديسک سوراخ  که شکافهای  ای 
گيرد  قرار   )G( گوشت  چرخ  شکافهای  در  محکم  و 

)شکل 5(.
ديسک فلزی لوازم جانبی برای شيرينی پزی )R( را   -

در داخل حلقه )L( قرار داهيد )شکل 12(.
حلقه )N( را روی لوله چرخ گوشت )G( قرار داده و   -

سفت کنيد.  
بدنه  روی  بر  را  شده  مونتاژ   )G( گوشت  چرخ  لوله   -
آن  بر روی  را   )D( کنيد و سينی  نسب   )F( دستگاه 
داده  توضيح  قبال  که  صورت  همان  به  کنيد،  سوار 

شد.
لوازم جانبی  فلزی  ديسک  تزئينی را در سوراخ  نوار   -
نقاشی  به  برای شيرينی پزی )R( قرار دهيد، نسبت 
)شکل  دهيد  سر  کشويی  حالت  به  را  آن  نظر  مورد 
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نحوه استفاده از دستگاه
توجه: 

اجزای  تمام  شما  که  شويد  مطمئن  ادامه،  از  قبل 
دستگاه را به درستی مونتاژ کرده ايد و دکمه خاموشی 

)B( را فشار داده ايد.
برای جمع آوری مواد غذايی که از دستگاه خارج می   -
شود يک ظرف مناسب در زير حلقه )N( قرار دهيد.

-  دوشاخه را به پريز برق وصل کنيد و دکمه روشنی 
)C( را فشار دهيد )تيغه ضد جهت عقربه های ساعت 
می چرخد(. هنگامی که دستگاه در عمل است ، قطعه 
با  آنها را  های گوشت را در سينی)D( قرار دهيد، و 

.)S( فشار دهنده به پايين فرو بريد
هنگامی که کار شما با دستگاه به پايان رسيد، دکمه   -
خاموشی )B( را فشار دهيد و دستگاه را از پريز برق 

جدا کنيد.
توجه: 

مواد  شدن  متراکم  دليل  به  موتور،  ايست  صورت  در 
سوسيس،  سازی  آماده  يا  و  نازدار  طول  در  غذايی 
فشار دهيد و دکمه برای چرخش معکوس )A( را نگه 
مخالف  جهت  در  به  کابينه  و  لحظه  چند  برای  داريد 
 )C( قدرت  دکمه  فشار  و  آزاد  را  آن  ترک؛ سپس  اجرا 
عمليات  اين  دوباره  بلوک هست  هنوز  دستگاه  اگر   .
را انجام دهيد تا مشکل حل شود. . اگر دستگاه هنوز 
بلوک هست دوباره اين عمليات را انجام دهيد تا مشکل 

حل شود. 

برای  را  دستگاه  موتور  کردن  گرم  از  جلوگيری  برای 
بيش از 15 دقيقه در يک زمان استفاده نکنيد، آن برای 

حداقل 30 دقيقه ترک کنيد.

معکوس  يا چرخش  و   )C( قدرت  های  دکمه  از  هرگز 
)A( قبل از اينکه واحد حرکتی به طور کامل متوقف 
نشده استفاده نکنيد. موتور ممکن است آسيب ببيند.

نکته های ضروری
که  کنيد  حاصل  اطمينان  گوشت  کردن  چرخ  از  قبل   -
مواد بدون استخوان ، تاندون ، پوسته سخت، و غيره 

باشد. 
گوشت خام و ماهی را قبل از چرخ کردن بايد منجمد   -

کنيد. 
گوشت چرخ شده تازه بايد در عرض 24 ساعت پخته   -

شود. 
برای نتايج بهتر سوسيس های مورد نظرتان را يک يا   -

دو روز قبل از استفاده تهيه کنيد.
يا  و  سوسيس  برای  جانبی  لوازم  از  استفاده  از  قبل   -

کوفته گوشت را دو بار چرخ کنيد.

تميز کردن و نگهداری
توجه: 

قبل از اقدام به جداسازی قطعات و تميز کردن دستگاه 
اطمينان حاصل کنيد که دکمه خاموشی )Q( را فشار 

داده دوشاخه را از پريز کشيده ايد .
-  حذف لوله چرخ گوشت )G( مونتاژ شده با فشار دادن 
عقربه  جهت  به  لوله  چرخاندن  و   )E( انتشار  دکمه 
" هم طرف باشد)شکل  های ساعت تا فلش با نماد "
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لوازم  قالب،  )حلقه،  استفاده  مورد  اجزای  تمام  حذف   -
و  کوفته  برای  جانبی  لوازم   ، سوسيس  برای  جانبی 

شيرينی پزی، تيغه، مارپيچ ، سينی و فشاری(. 
و  گرم  آب  در  دست  با  را  دستگاه  های  قسمت  تمام   -

صابون بشوييد.

توجه: برای حذف مواد غذايی از قالب، ديسک را با آب 
های  مانده  باقی  اجرا  حال  در  آب  دهيد.  شستشو  سرد 
مانده  باقی  هر  کند،  می  خارج  سوراخها  از  را  گوشت 
ديگر در قالب را می توان با يک اسفنج نرم و آب گرم 

و صابون حذف کرد.
پارچه  يک  با  را  گوشت  چرخ  بدن  بيرونی  قسمت   -
خشک  کامل  طور  به  سپس  و  کنيد  پاک  مرطوب 

کنيد.
توجه: 

تيغه )L( برنده می باشد؛ در تميز کردن و دست زدن 
به آنها بسيار دقت کنيد.

هرگز بدنه دستگاه )F( را برای تميز کردن در آب فرو 
نبريد.

قطعات را در ماشين ظرفشويی نشوييد.

کنيد  حاصل  اطمينان  دستگاه  سازی  ذخيره  از  قبل 
که تمام قطعات به طور کامل خشک شده باشند. اگر 
قالبها خشک نيستند، اين امکان وجود دارد که زنگ 

بزنند.


