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AR قطاعة طعام
تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية أو العقلية أو األشخاص عديمي الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط  	■
مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام هذا الجهاز بطريقة آمنة ويفهمون أخطاره المحتملة.
يتعين عدم استخدام هذا الجهاز أو العبث به من قبل األطفال. حافظي على هذا الجهاز وسلك الطاقة بعيًدا عن  	■

متناول األطفال.
قبل توصيل هذا الجهاز بمقبس الطاقة، تأكدي دائًما أن الجهد المقنن الموضح في ملصق التصنيف متوافق مع  	■

طاقة المقبس.
الجبن  الخضروات،  الفواكه،  اللحوم،  مثل  أطعمة  لتقطيع  ويستخدم  المنزلي،  لالستخدام  مصمم  الجهاز  هذا  	■
الصلب أو متوسط الصالبة، األعشاب، المكسرات مع إزالة قشرتها، إلخ. ال تستخدمه لتجهيز األطعمة الصلبة 

جدا مثل حبوب البن، حبوب الكاكاو، مكعبات الثلج، جوزة الطيب، إلخ
ال تستخدم الجهاز في بيئة صناعية أو في الهواء الطلق أو ألغراض أخرى بخالف تلك المخصص لها. 	■

:تحذير
يمكن لالستخدام غير السليم أن يؤدي إلى وقوع إصابات.

ال تضع الجهاز على أو بالقرب من موقد كهربائي أو غازي أو على حافة طاولة أو سطح غير ثابت. ضع  	■
الجهاز فقط على سطح جاف ومستوي وثابت.

ال تستخدمي الجهاز إال بالملحقات األصلية الموردة معه. 	■
تأكد من تجميع الجهاز بشكل صحيح قبل وضعه قيد التشغيل. 	■

عند التعامل مع األطعمة الساخنة، يجب إيالء اهتمام إضافي. قد يؤدي التعرض إلى البخار أو رذاذ السوائل  	■
الساخنة إلى اإلصابة بحروق. اسمح لألطعمة الساخنة بأن تبرد إلى درجة حرارة 45 درجة مئوية على األقل 
قبل وضعها في وعاء الجهاز. الحد األقصى لوقت تشغيل الجهاز المستمر 30 ثانية. قبل تشغيله مرة أخرى، 

اتركيه ليبرد لمدة 2 دقائق على األقل.

لي عناية خاصة عند التعامل مع مجموعة الشفرة، وعند إخراجها من الوعاء وعند تفريغ الوعاء وعند تنظيفها  أوَّ 	 ■
لتجنب اإلصابة.

ال تقم بتشغيل الجهاز عندما يكون فارغ. قد يؤثر االستخدام غير الصحيح للجهاز سلبًا على عمره. 	■
احرصي دائًما على غلق الجهاز وفصله من مقبس الكهرباء عندما ال يكون قيد االستعمال، وكذلك عند تركه  	■

دون رقابة وقبل تجميعه وتفكيكه وتنظيفه وتحريكه من مكانه.
تأكدي من إيقاف تشغيل وحدة المحرك ومن فصلها من مقبس الكهرباء وأن األجزاء الدوارة قد توقفت تماًما قبل  	■

إزالة الوعاء من وحدة المحرك.
ال تغمر وحدة المحرك وسلك الطاقة في الماء أو أي سائل آخر وال تغسل هذه األجزاء تحت الماء الجاري. 	■

تأكدي أن موصالت قابس الطاقة ال تتالمس مع الرطوبة. تجنب وضع األشياء الثقيلة على سلك الطاقة. تأكدي  	■
من عدم تدلي سلك الطاقة من حافة الطاولة، ومن أنه ال يالمس سطًحا ساخنًا.

ال تفصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب السلك. فقد يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو المقبس. افصلي  	■
سلك الطاقة من مقبس الطاقة عن طريق سحب القابس.
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في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من مركز خدمة معتمد أو على يد شخص مؤهل آخر، وسيؤدي هذا  	■
إلى منع حدوث أوضاع خطيرة. يحظر استخدام الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالفًا.

ال تستخدمي الجهاز عندما ال يكون ال يعمل بشكل صحيح أو تظهر عليه عالمات التلف. 	■
للوقاية من نشوب حالة خطرة، ال تقومي بإصالح الجهاز بنفسك أو تعديله بأي شكل من األشكال. قومي بجميع  	■
اإلصالحات في مركز خدمة معتمد. تخاطر في حالة العبث بالجهاز بإلغاء حقوقك القانونية الناشئة عن األداء 

غير المرضي أو ضمان الجودة.
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AR قطاعة طعام
دليل المستخدم

على  كنت  ولو  حتى  الجهاز،  هذا  استخدام  قبل  بدقة  المستخدم  دليل  قراءة  يرجى   ■
دراية مسبقة بتشغيل أنواع مماثلة لهذه األجهزة. ال تستخدم الجهاز إال وفقًا للطريقة 
يمكن  بحيث  آمن  مكان  في  المستخدم  بدليل  احتفظ  المستخدم.  دليل  في  الموضحة 

استرجاعه بسهولة للرجوع إليه في المستقبل.
نوصي باالحتفاظ بالعبوة الكرتونية األصلية ومواد التغليف وإيصال الشراء وبيان   ■
القانونية عن  المسؤولية  فترة  األقل طوال  الضمان على  الموزع وبطاقة  مسؤولية 
الجودة أو األداء غير المرضي. في حالة النقل، نوصي بتعبئة الجهاز في الكرتونة 

األصلية من الشركة المصنعة.

وصف الجهاز
مجموعة الشفرة  A4

وعاء زجاجي سعة 1 لتر  A5
حلقة مطاطية مضادة لالنزالق  A6

غطاء تخزين  A7

زر النبضات  A1 
لتشغيل وحدة المحرك وإيقافها

وحدة المحرك  A2
غطاء الوعاء  A3

قبل االستخدام ألول مرة
أخرجي الجهاز وملحقاته من مواد التعبئة والتغليف.  .1

بعناية، اغسل غطاء الوعاء A3، ومحموعة الشفرة A4 والوعاء الزجاجي A5 في   .2
مياه دافئة بها منظف مطبخ محايد. ثم اشطف األجزاء السابقة بماء نظيف واتركها 
لتجف طبيعيا أو جففها جيدا عبر المسح بقطعة قماش. الوعاء الزجاجي A5 يمكن 
غساالت  في  للغسل  تصمم  لم  األخرى  األجزاء  صحون.  غسالة  في  أيضا  غسله 

الصحون. 

تنبيه: 
الشديد لتجنب الجروح  التزمي الحرص   ،A4 عند تنظيف مجموعة الشفرة

بفعل الحواف الحادة.

تجميع الجهاز وتفكيكه
 A2 قبل البدء في تجميع أو تفكيك الجهاز، تأكد من أن إيقاف تشغيل وحدة المحرك  .1

وأنها مفصولة عن مقبس الكهرباء وأن األجزاء الدوارة قد توقفت بالكامل.
ضع الوعاء الزجاجي A5 بداخل الحلقة المضادة لالنزالق A6 وضعه على سطح   .2

جاف ومستوي ومستقر. 
 A5 على المسمار المركزي في الجزء السفلي من الوعاء A4 ثبت مجموعة الشفرة  .3
وقم بتغطية الوعاء A5 بالغطاء A3. ادفع الغطاء A3 إلى أسفل على طول محيطه 

 .A5 بأكمله حتى يستقر بشكل أمن على حافة الوعاء
ضع وحدة الموتور A2 على الغطاء A3 وتأكد من أنها قد انزلقت في موضعها   .4

بشكل صحيح. وبهذا يكون تم تجميع الجهاز.
للتفكيك اتبعي التسلسل العكسي.   .5

تشغيل الجهاز
قم بتجميع الكبة وفقًا للتعليمات الواردة في فصل تجميع الجهاز وتفكيكه. ضع الطعام   .1
في الوعاء A5 بعد تثبيت مجموعة الشفرة A4 على المسمار المركزي. قم بملء 

الوعاء A5 بحد أقصى ¾ حجمه. 
قم بتوصيل سلك الطاقة إلى مأخذ تيار كهربائي واضغط على زر النبض A1 لبدء   .2
تشغيل الكبة. اضغط باستمرار على الزر A1 لعدة ثوان ثم حرره. عند تحرير الزر 
A1 سوف تتوقف الكبة. إذا كان الغذاء بداخل الكبة لم يتم تقطيعه بما فيه الكفاية، 
قم بتشغيل الكبة مرة أخرى لفترة قصيرة. تشغيل نبضات قصيرة سيحد من التنعيم 

المفرط لألغذية.

تنبيه: 
الحد األقصى لوقت تشغيل الجهاز المستمر هو 30 ثانية. اترك الجهاز ليبرد 

لمدة 2 دقائق.

في حالة التصاق األغذية بداخل الوعاء A5، أوقف تشغيل الكبة وافصلها من مقبس   .3
الكهرباء. تأكد من أن مجموعة الشفرة A4 توقفت عن الدوران. افصل وحدة موتور 
A2 والغطاء A3. نظف داخل الوعاء A5 باستخدام ملعقة لينة. قم بتجميع الكبة, قم 

بتوصيل سلك الطاقة في مقبس الكهرباء وواصل تجهيز األغذية.

بعد االنتهاء من استخدام الجهاز، افصليه عن مقبس الطاقة. تأكد من أن مجموعة   .4
الشفرة A4 توقفت عن الدوران. افصل وحدة موتور A2 والغطاء A3. أوالً، أخرج 

مجموعة الشفرة A4 بعناية من الوعاء A5 وحينها فقط قم بتفريغ محتوياته. 
قومي بتنظيف جميع األجزاء المستعملة وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف   .5

والصيانة.

الدليل السريع لمعالجة المكونات
قومي  ثم  تقريبًا  سم   2  ×  2 بحجم  أصغر  مكعبات  إلى  الطعام  بتقطيع  قم  أوالً،   ■
بالمعالجة باستخدام الكبة بعد ذلك. مع خضروات مثل البصل، فإنه يكفي قطعها إلى 

أرباع.

وقت المعالجة الحمولة القصوى المكونات
30 ثانية 300 جرام اللحم
15 ثانية 200 جرام الفواكه والخضروات
10 ثانية 150 جرام األجبان الصلبة وشبه الصلبة
15 ثانية 100 جم المكسرات التي تمت إزالة قشرها
10 ثانية 50 جرام األعشاب

مالحظة: 
أوقات معالجة الطعام المذكورة أعاله مرجع لالسترشاد بها فقط. تعتمد مدة 

المعالجة الفعلية على حجم المكونات وكميتها وقوامها النهائي المطلوب.

التنظيف والصيانة
وأن  الطاقة  مقبس  من  ومفصول  مطفأ،  الجهاز  أن  من  تأكد  الجهاز،  تنظيف  قبل   ■

األجزاء الدوارة قد توقفت.
قم بتفكيك الجهاز إلى أجزائه الفردية. بعناية، اغسل غطاء الوعاء A3، ومحموعة   ■
ثم  محايد.  مطبخ  منظف  بها  دافئة  مياه  في   A5 الزجاجي  والوعاء   A4 الشفرة 
اشطف األجزاء السابقة بماء نظيف واسمح لتلك األجزاء أن تجف طبيعيا، أو جففها 
جيدا عبر المسح بقطعة قماش. إذا أصبحت الحلقة المضادة لالنزالق A6 متسخة، 
يمكنك أن تغسلها بنفس الطريقة. الوعاء الزجاجي A5 يمكن غسله أيضا في غسالة 

صحون. األجزاء األخرى لم تصمم ليتم غسلها في غساالت الصحون.

تنبيه: 
عند تنظيف مجموعة الشفرة A4، عليك أن تكون حذرا جدا خشية أن تجرح 

نفسك بشفرتها حادة.

لتنظيف السطح الخارجي لوحدة المحرك A2، استخدم قطعة قماش مغموسة برفق   ■
في محلول منظف مخفف. بعد استخدام محلول التنظيف، امسح السطح بقطعة قماش 

مبللة بشكل طفيف ثم باشر التجفيف.
ال تغمر وحدة المحرك A2 أو سلك الطاقة في الماء أو أي سائل آخر أبدا. تجنبي   ■
استخدام المذيبات أو منتجات التنظيف الكاشطة وما إلى ذلك لتنظيف الجهاز. وإال 

فقد يلحق ضرر بطالء سطح الجهاز.

التخزين
عند عدم استخدامك للجهاز، احفظه في مكان جاف بعيًدا عن متناول األطفال.  ■

المواصفات الفنية
نطاق الجهد الُمقّدر........................................................  220–240 فولت
...................................................................50/60 هرتز التردد الُمقّدر 
.......................................................... 230 واط المدخالت المقدرة للطاقة 
II...........................................................فئة الحماية من الصدمة الكهربائية
............................................................ 85 ديسيبل )أ( مستوى الضوضاء 
حجم الحاوية.............................................................................  1 لتر 

إن مستوى الضجيج المسموح به لهذا الجهاز هو 85 ديسيبل )أ(، وهو يمثل المستوى أ 
.pW 1 من طاقة الصوت مقارنة بطاقة الصوت المرجعية

شرح المصطلحات الفنية
فئة السالمة للحماية من خطر التعرض لصدمة كهربائية:

المزدوج  العزل  الكهربائية عن طريق  الصدمات  الحماية من  توفير  يتم   - الثانية  الفئة 
أو الثقيل.

حقوق إجراء تغييرات على النص والمعايير الفنية محفوظة.
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تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة
يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات األصلية أنه ال يصح 
العامة  المخلفات  في  والكهربائية  اإللكترونية  المنتجات  من  التخلص 
للبلدية. لكي تتخلص من هذه األجهزة أو تجددها أو تعيد تدويرها بشكل 
صحيح، يجب عليك تسليمها إلى نقاط التجميع المحددة. أو بدالً من ذلك، 
يمكنك في بعض دول االتحاد األوروبي أو الدول األوروبية األخرى 
من  منتج  أي  عند شراء  المحلية  التجزئة  متاجر  إلى  أجهزتك  إرجاع 

المنتجات الجديدة المعادلة.
فسوف يساعد التخلص الصحيح لهذه األجهزة في الحفاظ على الموارد الطبيعية الثمينة 
وكذلك في الوقاية من اآلثار السلبية المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة، والتي يمكن أن 
تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. ارجعي إلى السلطات المحلية أو منشأة 

التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل.
النوع  لهذا  الصحيح  غير  التخلص  على  عقوبات  فرض  يتم  قد  الوطنية،  للوائح  وفقًا 

من النفايات.
بالنسبة للكيانات التجارية في دول االتحاد األوروبي

أو  التجزئة  تاجر  إلى  فارجعي  إلكتروني،  أو  كهربائي  جهاز  من  التخلص  أردت  إذا 
المورد التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة.

التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج االتحاد األوروبي
هذا الرمز ساري في االتحاد األوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، فارجع إلى 
حول  الالزمة  المعلومات  على  للحصول  له  التابعة  التجزئة  تاجر  أو  المحلي  المجلس 

طريقة التخلص الصحيحة.

ذات  األساسية  األوروبي  االتحاد  الئحة  متطلبات  بجميع  يفي  هذاالجهاز 
الصلة.


