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سی
فار

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن سلیقه   و اعتماد شما به برند میگل، امیدواریم 
از کار با این دستگاه لذت ببرید

GFP 700

1. پیش از اســتفاده از دستگاه کلیه ی دســتورالعمل ها را با دقّت بخوانید وآنها را برای 
مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

2. این دستگاه تنها برای استفاده معمول خانگی طراحی و ساخته شده است.
3. براي افرادي که از لحاظ جسمي یا ذهني دچار ناتواني اند، یا دانش و تجربه ی کافي 
براي کار با آن را ندارند )شــامل کودکان(، اســتفاده از این دستگاه مجاز نیست؛ مگر با 

آموزش دستورالعمل ها و نظارت توسط فردي که مسئولیت ایشان را بر عهده دارد.
4. باید مراقب کودکان خردسال بود و مطمئن شد که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.

5. اگر ســیم برق دســتگاه آسیب دیده اســت، برای جلوگیری از بروز خطر و آسیب 
دیدگی قبل از اســتفاده ی بیشتر باید توسط تولیدکننده، خدمات پس از فروش یا افراد 

متخصص مشابه تعویض گردد
6. این دستگاه دارای سوییچ ایمنی است که در صورت نصب نادرست قطعات و لوازم 

جانبی از کارکرد دستگاه جلوگیری می کند
7. این دستگاه دارای سیستمی ایمنی در برابر افزایش دمای دستگاه است. اگر دما بیش 
از اندازه افزایش یابد، عملکرد دســتگاه به صورت اتوماتیک متوقف می شود و با خنک 

شدن موتور مجدداً به کار می افتد )بعد از حدود 15 دقیقه(.
8. از دستگاه بیش از یک دقیقه در هر بار استفاده نکنید.

9.اگر کار شــما با دستگاه بیش از یک دقیقه طول می کشد، دستگاه را خاموش کنید و 
قبل از استفاده ی مجدد 10 دقیقه صبر کنید. اگر بیش از 5 بار متوالی از دستگاه استفاده 
می کنید، قبل از 5 استفاده ی بعدی 90 دقیقه صبر کنید. این کار باعث افزایش طول عمر 

دستگاه می گردد
10. هنگام استفاده از دستگاه دمای سطوح قابل دسترس آن ممکن است داغ شوند.

11. بــرای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، آتش ســوزی یا آســیب فردی، ســیم و 
دوشاخه ی برق و موتور دستگاه را در آب یا هر مایع دیگر فرو نبرید. 

نکات ایمنی

مشخصات فنّي

..........................................................................................................  750 وات  توان: 
...............................................................................  2000 میلي لیتر  گنجایش )خشک(:
..............................................................................  1200 میلي لیتر  گنجایش )مایعات(:



2

اجزای دستگاه

1. موتور دستگاه 
2. محور چرخان 
3. ظرف غذاساز

4. نگه دارنده ی  تیغه ها
5. درپوش

6. دسته ی فشاري
7. نگه دارنده ی صفحه ها 

8. صفحه ی چیپس ُکن

9. صفحه ی چیپس ُکن 
10. صفحه ی خالل ُکن

11. صفحه ی ریز ُکن
12. تیغه ی خردکن

13. تیغه ی خمیرساز  
14. تیغه ی مخلوط ُکن مایعات 

12. اگر از دستگاه استفاده نمی کنید یا قبل از تمیزکاری دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
13. بدنه ی موتور دستگاه را در آب فرو نبرید یا زیر شیر آب نشویید. 

14. مواد غذایی را با انگشت ها، یا دیگر اشیاء )مانند چاقو( به داخل دستگاه فرو نبرید. 
برای این کار از دســته ی فشــاری مخصوص که همراه با لوازم جانبی دستگاه موجود 

است استفاده کنید.
15. هنگام برداشــتن تیغه ها و ســری ها کاماًل مراقب باشید. به ویژه زمان جداکردن و 

نصب قطعات و تمیزکاری بعد از استفاده. مراقب باشید تیغه ها بسیار تیز هستند.
16. نگذارید سیم برق دستگاه از لبه ی میز آشپزخانه آویزان باشد یا در تماس با سطح داغ 

باشد.
17. دستگاه را در نزدیکی خروجی گاز، اجاق برق یا آون داغ قرار ندهید.

18. قبل از جداکردن دوشــاخه و جدانمودن ظرف غذاســاز صبر کنید تا تمام قطعات 
روی دستگاه خنک شوند.

19. مراقب باشید تا بیش از گنجایش دستگاه، مواد غذایی درون ظرف آن نریزید.
20. همیشــه از پریز برق ارت شــده)متصل به زمین( برای استفاده در دستگاه استفاده 

کنید.
21. این دستگاه برای کار با زمان سنج هاي )Timer( بیرونی یا سیستم های کنترل از راه 

دور )ریموت  کنترل( جداگانه طراحی و ساخته نشده است.
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پس از بیرون آوردن دستگاه از درون بسته بندي و پیش از نخستین استفاده، حتمًا اجزاي 
دستگاه را باز و از هم جدا کنید و بشویید، براي اطالع از چگونگي جداسازي اجزا، به 
بخش »روش جداکردن قطعات« مراجعه نمایید. همه ی قطعات دســتگاه به جز موتور  
را با آِب گرم و شوینده ی مناسب، شسته و تمیز نمایید؛ سپس بالفاصله آنها را آبکشي 
کرده و کاماًل خشــک کنید. هیچ یک از اجزاي دستگاه را درون ماشین ظرفشویي قرار 

ندهید. موتور دستگاه را زیر آب نگیرید یا در آب فرو نبرید. 
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روش نصب و استفاده

1. محور چرخان را روی میله ی چرخان موتور قرار دهید. 
2. ظرف غذاســاز را همردیف فلش نشان داده شــده روی آن بر روی محور چرخان 

قراردهید و آن را به سمت راست بچرخانید تا در جای خود قفل شود.
3. نگهدارنده ی تیغه ی غذاساز را روی محور چرخان در مرکز ظرف قرار دهید.

4. تیغه ی غذاســاز )خردکــن( را روی نگهدارنده ی تیغه قرار دهید )شــکافهای روی 
بدنه ی تیغه باید همردیف با دندانه های نگهدارنده ی تیغه باشد(

5. مواد غذایی را درون ظرف بریزید. آنها را یکدست پخش کنید.
6. درپوش ظرف را به سمت راست بچرخانید تا در جای خود قفل شود. 

قبــل از نصب یا جداکــردن هر یک از قطعات غذاســاز یــا مخلوط کن 
همیشــه دوشاخه را از پریز برق جدا نگه دارید و دکمه ی عملکرد را روی       

وضعیت 0 قرار دهید. 

نصب تیغه ی خردکن
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مقدارماده ی غذایي

≥ 100 گرم شکالت 

≥ 200 گرم پنیر

≥ 500 گرم گوشت

100-50 گرم چاي یا ادویه 

300-100 گرم میوه و سبزیجات 

≥ 500 گرم پیاز 

1. محور چرخان را روی میله ی چرخان موتور قرار دهید.  
2. ظرف غذاســاز را همردیف فلش نشان داده شــده روی آن بر روی محور چرخان 

قراردهید و آن را به سمت راست بچرخانید تا در جای خود قفل شود.
3. نگهدارنده ی تیغه ی غذاساز را روی محور چرخان در مرکز ظرف قرار دهید.

4. تیغه ی خمیرســاز را روی نگهدارنده ی تیغه قرار دهید )شکافهای روی بدنه ی تیغه 
باید همردیف با دندانه های نگهدارنده ی تیغه باشد( 

5. به نسبت 100 گرم آرد، 60 میلی لیتر آب درون ظرف بریزید)نسبت 0/6: 1( . 
6. درپوش ظرف را به سمت راست بچرخانید تا در جای خود قفل شود.

از شروع کار دستگاه جلوگیری می کند.
- فرآیند کار دستگاه را هنگام کار مشاهده کنید و زمانی که مواد غذایی به میزان دلخواه 

شما خرد شد، کلید تنظیم گر سرعت را روی وضعیت 0 قرار دهید.
- همیشه قبل از ریختن مواد غذایی درون ظرف، تیغه را در جای خود نصب کنید.

- برای خردشدن بیش از اندازه ی موادغذایی چندین بار از عملکرد پالس استفاده کنید. 
هنگام خردکردن پنیر سخت یا شکالت دستگاه را به مدت طوالنی به کار نیاندازید. در 

غیر اینصورت این مواد بیش از اندازه گرم شده و شروع به آب شدن می کنند.
- زمان استاندارد خردکردن: 60-30 ثانیه

- اگر تیغه نمی چرخد، دکمه ی تنظیم گر سرعت را روی وضعیت 0  قرار 
داده و مطمئن شوید که ظرف غذاساز و درپوش آن به درستی چفت شده 
باشند. اگر هرکدام از آنها به درستی چفت نشده باشند، سیستم قفل ایمنی

نکات )تیغه ی خردکنی(

نصب تیغه ی خمیرساز 
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مقدارماده ی غذایي

≥ 300 گرم آرد یا پنیر نرم 

≥ 5 عددتخم مرغ 

- همیشــه قبل از قراردادن مواد غذایی درون ظرف، تیغه ی خمیرساز را 
در جای خود نصب کنید.

- به مدت طوالنی از تیغه ی خمیرساز برای خمیرکردن مواد غذایی

نکات )تیغه ی خمیرساز(

اســتفاده نکنید. در غیر اینصورت خمیر چســبناک شــده و خمیر به نگهدارنده ی تیغه 
می چسبد. دستگاه در این حالت می چرخد و عملکرد آن متوقف می گردد.

- زمان استاندارد خمیرسازی: 30 ثانیه
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نکات)صفحه ی مخلوط کن مایعات(

1. محور چرخان را روی میله ی چرخان موتور قرار دهید. 
2. ظرف غذاســاز را همردیف فلش نشان داده شــده روی آن بر روی محور چرخان 

قراردهید و آن را به سمت راست بچرخانید تا در جای خود قفل شود.
3. نگهدارنده ی تیغه ی غذاساز را روی محور چرخان در مرکز ظرف قرار دهید.

4. صفحه ی مخلوط کن مایعات را روی نگهدارنده ی تیغه قرار دهید )شــکافهای روی 
بدنه ی تیغه باید همردیف با دندانه های نگهدارنده ی تیغه باشد(

5. غذای آماده شده را درون ظرف بریزید.
6. درپوش ظرف را به سمت راست بچرخانید تا در جای خود قفل شود.

7. برای جلوگیری از پاشیده شدن مایعات، دسته ی فشاری را در جای خود قرار دهید.

- از ایــن صفحه می توان برای مخلوط کردن ســریع پنیر و تخم مرغ، 
تهیه ی ُسس مایونز و پودینگ استفاده نمود.

- از این صفحه برای خمیرکردن آرد استفاده ننمایید.

1. محور چرخان را روی میله ی چرخان موتور قرار دهید. 
2. ظرف غذاســاز را همردیف فلش نشان داده شــده روی آن بر روی محور چرخان 

قراردهید و آن را به سمت راست بچرخانید تا در جای خود قفل شود.
3. تیغــه ی مورد نیاز برای چیپس کــردن )برش کردن پهن و باریک( یا خالل کردن را 
انتخــاب کنید و گیره ی روی تیغه را به نگهدارنــده ی تیغه قاّلب کنید. لبه ی تیغه  را بر 

روی نگهدارنده ی تیغه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.
4. نگهدارنده ی تیغه ی غذاساز را روی محور چرخان در مرکز ظرف قرار دهید.

5. درپوش را روی ظرف بگذارید. 
6. درپوش ظرف را به سمت راست بچرخانید تا در جای خود قفل شود.

7. غذای آماده شده را درون ظرف بریزید.
8. هنگام ریختن مواد غذایی با دسته ی فشاری به آرامی فشار دهید.

نصب صفحه ی مخلوط کن مایعات 

زمان عملکرد در هر بار مقدار در هر بار

70-30 ثانیه  5-2 عدد تخم مرغ

20 ثانیه تا 5 تکه پنیر

نوع غذا

نصب صفحه ی چیپس ُکن ، تیغه ی خردکن، صفحه ی برش خالل ُکن



8

-تیغه های چیپس کن و خالل کن بســیار تیز هســتند. با مراقبت آنها را 
بردارید و انگشتهایتان را دور از لبه های تیغه قرار دهید.

- هرگز انگشتانتان را در محفظه ی ورود غذا قرار ندهید. برای وارد کردن

نکات )تیغه ها(

غذا به محفظه همیشه از دسته فشاری استفاده کنید.
- تیغه ی مناسب را طبق نوع و شکل غذای دلخواه، انتخاب کنید.

- با درنظر گرفتن قطر ورودی محفظه ی غذاســاز، مواد غذایی را برای ورود از قبل به 
قطعات کوچکتر برش دهید.

- برای دســتیابی به نتایج بهتر، مواد غذایی را به آرامــی وارد کنید. هنگام  برش مواد 
غذایی نرم، برای جلوگیری از آبکی شدن مواد، از سرعت پایین دستگاه استفاده نمایید. 
اگر قصد دارید حجم باالیی از مواد غذایی را در غذاساز بریزید، لطفًا در چندین نوبت 

آنها را در ظرف بریزید. 
هر بار 2000 گرم
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روش جداکردن قطعات

1. دســته ی فشاری را را بیرون بیاورید. پوشش را به سمت چپ بچرخانید. آن را بلند 
کرده و جدا کنید.

2. نگهدارنده ی تیغه را از محور چرخان جدا کنید.
3. تیغه را از نگهدارنده ی تیغه جدا کنید.

4. برای جداکــردن ظرف از بدنه ی موتور، ظرف را به ســمت چپ بچرخانید. آن را 
بلندکرده و جدا کنید.
روش تمیزکاری

تمام قطعات دیگر دستگاه را میتوانید در ماشین ظرفشویی بشویید. با این همه بعد از 
خردکردن یا مخلوط کردن غذاهای نمک دار  بالفاصله تیغه ها را با آب بشویید.

هنگام جداکردن آنها از دستگاه مراقب باشید.بدنه ی اصلی و موتور دستگاه را در آب 
فرو نبرید.

برطرف کردن عیوب دستگاه 

راه حل مشکل 

دستگاه کار نمي کند. 

از نصب اجزاي دستگاه به طور صحیح، 
اطمینان حاصل نمایید. مطمئن شوید دوشاخه 
به پریز وصل است. همچنین مطمئن شوید که 
اتصال کوتاه یا قطع برق محل استفاده صورت 

نگرفته است. 

دستگاه ناگهان از کار مي افتد. 

در طول فرآیندهاي سخت و پرقدرت، ممکن 
است کاسه ی غذاساز، از جاي خودش آزاد 

)خارج( شود. لطفاً درپوش کاسه ی غذاساز را 
دوباره در جاي خودش نصب و محکم نمایید.

موتور در حال کارکردن است، در حالي که 
سایر اجزا قادر به کارکردن نیستند. 

مطمئن شوید که محور چرخان به درستي در 
جاي خودش، نصب شده باشد. 
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بازیافت
این دستگاه دارای عالمت دسته بندِی انتخابی برای زباله هاِی مربوط به 
تجهیزات الکترونیکی و الکترونیکی )WEEE( است و به این معنا است 
که این دستگاه با رهنمود شماره 2002/96 اتحادیه اروپا برای بازیافت 
یا دوراندازی ایمن مطابقت دارد تا آسیبی به محیط زیست وارد نکند. 
مصرف کننده می تواند دستگاه را به مراکز مجاز بازیافت این نوع زباله ها 

تحویل دهد. برای اطالعات بیشتر با مراکز مربوطه تماس بگیرید.
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When using electrical appliance, hereunder the basic safety precautions 
should always be followed:

GFP 700

1. Carefully read all instructions before operating and save for future 

reference.

2. This appliance is for normal household use only.

3. This appliance is not intended for use by persons )including children( 

with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 

and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 

concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 

4. Young children should be supervised to ensure that they do not play 

with the appliance.

5.If the supply cord is damaged, it must be replaced before further use by 

the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to 

avoid a hazard.

6. This appliance includes a safety switch which prevents operation unless 

the accessories are securely installed.

7.This appliance incorporates a protective device against high 

temperatures. If the temperature becomes too high, the unit will turn 

off automatically and will resume operation when the motor has cooled 

sufficiently )after about 15 minutes(.

8. Do NOT operate the appliance for more than a minute at a stretch.

9. If operation is not finished within 1 minute, turn off the machine and let 

it cool for 10 minutes before the next round of operation. If more than 5 

rounds of operation are required, cool the machine for 90 minutes to room 

temperature before the next 5 rounds. This can lengthen lifespan of the 

machine.

10.The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance 

is operating.

11.To protect against risk of electric shock, fire or personal injury, do not 

Household use only



immerse power cord, plug or motor base in water or any form of liquid.

12. Unplug when it is not in use and before cleaning.

13. Do not immerse the motor base in water, neither rinse it under tap 

water.

14. Do not push food with fingers, or other objects )like knives(, always use 

the enclosed pusher for feeding food.

15.Be extremely careful when handling blades and inserts, especially 

while assembling and disassembling, and cleaning after use. Blades are 

very sharp.

16. Do not let power cord hang over the edge of a table or counter, or 

touch any hot surface.

17.Do not place the appliance near a gas outlet, electric burner, or heated 

oven.

18.Please wait till all the components stop running before unplugging the 

power cord and taking off the processing bowl.

19.Ensure the capacities shown in the Specifications section are not 

exceeded.

20. Always use a reliable earthed power supply to operate the appliance.

21. The appliances are not intended to be operated by means of an 

external timer or separate remote-control system.

Power:  .........................................................................................................................   750W
Bowl capacity: ................................................................................................................. 2L 
Working capacity: ...................................................................................................... 1.2L

After unpacking, disassemble unit before using first time. Refer to “HOW 
TO DISASSEMBLE” for directions. 
Wash all parts except motor base in warm, soapy water. Rinse and dry 
immediately. 
DO NOT PUT ANY PARTS IN AUTOMATIC DISH-WASHER. 
DO NOT IMMERSE MOTOR BASE IN WATER.

Before First Use

Specification
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1. Motor Base
2. Driver 
3. Processing Bowl
4. Blade Adapter
5. Bowl Cover
6. Pusher
7. Disc Holder
8. Slicing Disc
9. Shredding Disc
10. French Fry Disc

11. Fine shredding
12. Chopper
13. Kneading Disc
14. Emulsifying Disc

How to use
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CAUTION : Always disconnect mains power and set the Power/Speed 
switch to the ‘0’position before assembling or dismantling any of food 
processor or blender components.
Chopper Assembly
1. Place the driver onto the motor body drive shaft.
2. Align the pointer on the bowl and rotate the bowl clockwise until it locks 
into place.
3. Drop the food processing blade adapter over the driver in the centre of 
the bowl.
4. Drop the food processing blade )chopper( over the blade adapter. ) The 
notches in the blade housing should be aligned to the ribs on the adapter(
5. Add the prepared food ingredients into the bowl, distributing them 
evenly.
6. Rotate the bowl lid clockwise until it locks into place.

Assembling Parts
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Processed Food Measurement Per batch

Chocolate ≤100 g

Cheese ≤200 g

meat ≤500 g

Tea or Spice 50~100 g

Fruit & Vegetable 100~300 g

Onion ≤500 g

- If the blade does not spin, set the selector to the ‘0’ position 
and check that the bowl and lid are both fitted correctly. If 
either is incorrectly fitted, the safety interlock will prevent the 

1. Place the driver onto the motor body drive shaft.
2. Align the pointer on the bowl and rotate the bowl clockwise until it locks 
into place.
3. Drop the food processing blade adapter over the driver in the centre of 
the bowl.
4. Drop the kneading disc over the blade adapter.  ) The notches in the 
blade housing should be aligned to the ribs on the adapter(
5. Add the proportional100g flour and 60g water )1:0.6( into the bowl.
6. Rotate the bowl lid clockwise until it locks into place.

Chopper

motor from starting.
- Watch the process through the bowl and set the Power/Speed selector 
to the ‘0’ position when your ingredients are chopped as you want them.
- Always keep the chopper inside the bowl before feeding food.
-Use pulse function for several times to avoid cutting too fine. Do not 
run for too long while cutting hard cheese or chocolate. Otherwise these 
materials will overheat and begin to melt.
- Standard chopping period: 30~60 sec.

Kneading Disc Assembly
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Emusifying Disc

Processed Food Measurement Per batch

Flour or Soft Cheese ≤300 g

Egg ≤5 pieces

- Always attach kneading disc in the bowl before feeding food.
- Do not run for too long while kneading. Otherwise it makes 
dough more sticky and dough will stick blade adapter. The 
machine swing and stop work. 

Kneading Disc

- Standard kneading period: 30 sec. 
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1. Place the driver onto the motor body drive shaft.
2. Align the pointer on the bowl and rotate the bowl clockwise until it locks 
into place.
3. Drop the food processing blade adapter over the driver in the centre of 
the bowl.
4. Drop the emulsifying disc over the blade adapter.  ) The notches in the 
blade housing should be aligned to the ribs on the adapter(
5. Add the prepared food ingredients into the bowl.
6. Rotate the bowl lid clockwise until it locks into place.
7.  Drop the pusher into the feed tube to prevent any spills.

- Emulsifying disc can be used to mix cheese and egg, to make 
mayonnaise and pudding rapidly. 
- Do not use the emulsifying disc to knead flour.

 

Slicing Disc, Shredder Disc & French Fry Disc Assembly

1. Place the driver onto the motor body drive shaft.
2. Align the pointer on the bowl and rotate the bowl clockwise until it locks 
into place.
3. Choose the blade you need for slicing or grating and hook the lug on 
the blade into the blade holder. Press the edge of the blade onto the blade 
holder until it clicks into place. 
4. Drop the blade holder over the driver in the centre of the bowl.
5. Drop the bowl lid over the bowl.
6. Rotate the bowl lid clockwise until it locks into place.
7.  Add  the prepared food ingredients into feed tube.
8. Push softly when feeding food.

Processed Food Measurement Per batch

Egg 2~5 pcs 30-70sec

Cheese ≤5 pieces 20sec

Time per batch

Emulsifying Disc Assembly

 

Emusifying Disc



- The slicing and grating blades are very sharp. Handle them 
with care and keep fingers away from the blade edges.
- Never insert your fingers into the feed tube, always use the 

Discs

pusher.
- Choose desired disc according to the processed food and desired shape 
of food.
 -  Pre-cut food into smaller pieces according to the diameter of feeding 
tube.
-Feed gradually for better effect. When cutting soft food, choose lower 
speed to avoid the food turning soupy. If large quantity food needs to be 
cut, please cut it for several batches. 1200ml for one batch.
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1. Remove pusher. Turn cover counterclockwise, lift and remove.
2. Lift blade holder from driver. 
3. Lift blade and remove from blade holder.
4. Turn bowl counterclockwise to unlock from motor base. Lift and remove.

How to disassemble

Wash all parts except motor base in warm, soapy water. The disc can be 
disassembled to wash with water, but be careful when disassemble it.
DO NOT PUT ANY PARTS IN AN AUTOMATIC DISH-WASHER.
DO NOT IMMERSE MOTOR BASE IN WATER. 

Problems Solutions

Machine does not work.

Ensure correct assembly.
Make sure power plug is plugged in 

properly.
Check if the mains have tripped, or if 

there is a power outage.

Machine stops running  
suddenly.

Processing bowl may loosen during 
vigorous processing. Please re-install 

the bowl cover. 

Motor is running, while  
components do not run.

Make sure the driver is installed  
correctly.

Troubleshooting

Cleaning

Wash all parts except motor base in warm, soapy water. The disc can be 
disassembled to wash with water, but be careful when disassemble it.
DO NOT PUT ANY PARTS IN AN AUTOMATIC DISH-WASHER.
DO NOT IMMERSE MOTOR BASE IN WATER. 
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This product bears the selective sorting symbol for Waste 
electrical and electronic equipment )WEEE(. This means that 
this product must be handled pursuant to European directive 
2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its 
impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling 
organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic 
equipment.
For further information, please contact your local or regional authorities.

Recycling






