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AR
سوبر بليندر

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.
هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي ويتم استخدامه لخلط المواد الغذائية.   ■

قبل توصيل هذا الجهاز بمقبس الطاقة، تأكدي دائًما أن الجهد الموضح في ملصق التصنيف متوافق مع   ■
طاقة المقبس.

ال تستخدمي الجهاز إال بالملحقات األصلية التي جاءت معه.  ■
قبل تشغيل الجهاز، تأكدي من تجميعه بشكل صحيح ومن أن وعاء الخلط مملوء بالمياه.   ■

ال تقومي أبًدا بتشغيل الجهاز ما لم يتم تأمين الغطاء الخارجي بشكل صحيح في وعاء الخلط.  ■
ال تحاولي خلط المكونات الصلبة للغاية، على سبيل المثال، النوى الموجود في المشمش أو الخوخ أو   ■

األفوكادو أو خالفه، أو قشور الجوز أو العظام. وإال قد يتلف الجهاز.
ال تصبي سوائل تزيد سخونتها عن 80 درجة مئوية في وعاء الخلط. قد يؤدي البخار الساخن أو رذاذ   ■

السوائل الساخنة إلى اإلصابة بحروق. 
قومي دائًما بالتشغيل لمزج السوائل الساخنة والمواد الغذائية على سرعة منخفضة.  ■

عند خلط السوائل الساخنة والمواد الغذائية، يجب إدخال الغطاء الداخلي في الغطاء الخارجي وإغالقه   ■
بإحكام. 

عند استخدام مرفق الدفع أثناء المزج، ينبغي مأل وعاء الخلط بما ال يزيد من سعته القصوى.  ■
الحد األقصى لوقت تشغيل الجهاز المستمر هو 6 دقائق. قبل تشغيله مرة أخرى، اتركيه ليبرد لمدة 5   ■

دقائق على األقل. اتركي الجهاز يبرد لمدة 15 دقيقة بعد ثالث دورات متتالية.
عند استخدام مرفق الدفع، فال تقومي بتشغيل الجهاز بشكل مستمر لمدة أطول من دقيقة، حتى ال تحملي   ■

المحرك فوق طاقته. 
ال تخلطي المواد الغذائية الجافة )الحبوب وخالفه( لفترة أطول من دقيقتين، وإال قد يؤدي هذا إلى تلف   ■
الخالط. قد يؤدي الخلط المتكرر للمواد الغذائية الجافة إلى زيادة إنهاك أجزاء الشفرة وظهور تغييرات 

في المظهر الخارجي لوعاء الخلط.
يجب عدم تشغيل الجهاز بدون حمل. قد يؤثر االستخدام غير الصحيح للجهاز سلبًا على عمره.  ■

يمكنك إضافة المكونات في وعاء الخالط أثناء الخلط من خالل الفتحة الموجودة في الغطاء الخارجي   ■
أو استخدمي مرفق الدفع لتسريع عملية الخلط. ال تضعي يديك أو عناصر، مثل سكاكين المطبخ أو 

الشوك أو المالعق الخشبية أو غيرها في وعاء الخلط.
تحذير: 

يمكن لالستخدام غير السليم أن يؤدي إلى وقوع إصابات.
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كوني حذرة للغاية عند إفراغ الوعاء وعند تنظيفه لمنع اإلصابة على الجمعية شفرة.  ■
احرصي دائًما على غلق الجهاز وفصله من مقبس الكهرباء عندما ال يكون قيد االستعمال، وكذلك عند   ■

تركه دون رقابة وقبل تجميعه أو تفكيكه أو تنظيفه أو تحريكه من مكانه.
تأكدي من إيقاف تشغيل وحدة المحرك، ومن فصله من مقبس الكهرباء وأن األجزاء الدوارة قد توقفت   ■

تماًما قبل إزالة وعاء الخلط من وحدة المحرك.
ال تغمري وحدة المحرك أو سلك الطاقة بالماء أو أي سائل آخر، أو تغسلي هذه األجزاء تحت الماء   ■

الجاري.
استبدلي سلك الطاقة في مركز خدمات مهني في حالة تلفه.   ■
يحظر استخدام الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفًا.  ■

ال تستخدم الجهاز عندما ال يكون ال يعمل بشكل صحيح أو تظهر عليه عالمات التلف.  ■
للوقاية من نشوب حالة خطرة، ال تقم بإصالح الجهاز بنفسك أو تعديله بأي شكل من األشكال. قومي   ■

بإجراء جميع اإلصالحات أو التعديالت في مركز صيانة معتمد. 
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AR سوبر بليندر
دليل المستخدم

يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى لو كنت معتادة بالفعل قبل ذلك على استخدام أنواع 
مماثلة من األجهزة. ال تستخدمي الجهاز إال وفقًا للطريقة الموضحة في دليل المستخدم. احتفظ بدليل المستخدم في مكان 

آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة للرجوع إليه في المستقبل. 
نوصي باالحتفاظ بالعبوة الكرتونية األصلية ومواد التغليف وإيصال االستالم وبيان مسؤولية الموزع وبطاقة الضمان 

طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو األداء غير المرضي. في حالة النقل، نحن نوصي بتعبئة الجهاز في 
الكرتونة األصلية للشركة المصنعة.

وصف الجهاز
الغطاء الداخلي  A1 

يمكن استخدامه إلضافة المكونات إلى وعاء الخلط أثناء تشغيل الخالط.  
غطاء خارجي مزود بفتحة  A2 

  بعد إزالة الغطاء، يمكنك إضافة المكونات في وعاء الخلط أثناء الخلط أو يمكنك استخدام مرفق الدفع لتسريع 
عملية الخلط.

وعاء خلط سعة 2 لتر  A3 
  مصنوع من التريتان البالستيكي شديد التحمل، وهو ال يمتص النكهات أو الروائح وال يحتوي على ثنائي الفينول 

أ السام.
مجموعة مكونة من ستة شفرة  A4 

  هو جزء ال يتجزأ من وعاء الخالط.
آلية أمان  A5 

يمنع تشغيل الخالط عندما يكون وعاء الخلط غير موضوع بشكل صحيح على وحدة المحرك.  
لبادة سيليكون  A6
وحدة المحرك  A7

لوحة تحكم مزودة بشاشة  A8
أقدام مضادة لالنزالق  A9

مقبض  A10
مرفق دافع  A11 

  طوله مصمم بطريقة بحيث يتم إدراجه في الفتحة الموجودة في الغطاء الخارجي، ولن تتالمس مع مجموعة 
الشفرة.

فرشاة تنظيف  A12
المس الزر +/– لتحديد وقت الخلط من 5 ثوان إلى 6 دقائق   B1

LCD شاشة  B2 
يظهر وقت الخلط وسرعته.  

المس الزر لتحديد وضع تشغيل "الدقيق"  B3
المس الزر لتحديد وضع تشغيل "العصير"  B4

المس زر النبضات لتشغيل الخالط على شكل دفعات قصيرة بأقصى سرعة  B5
المس الزر +/- لضبط السرعات من 1 إلى 8   B6
المس الزر لتحديد وضع تشغيل "حليب اللوز"  B7

المس الزر لتحديد وضع تشغيل "عصير الفواكه"   B8
المس الزر لتحديد وضع تشغيل "شوربة كريمة فطر"  B9

المس الزر لتحديد وضع تشغيل "ميلك شيك"  B10
 START المس زر  B11 

لبدأ تشغيل الخالط.  
المسة زر الطاقة  B12 

يعمل على تشغيل وإيقاف تشغيل الخالط.  

الغرض من االستخدام ومميزات األجهزة
■   يمثل هذا الخالط متعدد الوظائف حالً متطوًرا في تجهيز األغذية. في غضون بضع لحظات قصيرة، سوف تقوِم 

بإعداد مجموعة كاملة من األطعمة والمشروبات، مثل المشروبات الطازجة المغذية وميلك شيك والحساء الدسم 
والصلصات وأنواع األطعمة التي تُفرد وأغذية األطفال المخلوطة؛ وسوف تفرم اللحوم أو تطحن المكسرات أو 

الحبوب أو تصنع حليب الجوز أو الصويا أو جرش الثلج أو اآليس كريم بالكريمة اللذيذة أو مثلج الفواكه. 
■    وبفضل محركه القوي الذي يصل إلى 1800 واط ، سوف يقوم هذا الخالط بالتعامل مع قطع أكبر من الفاكهة 

والخضروات، بما في ذلك الحبات اللينة والقشور. وبهذه الطريقة، سوف تمنح لجسمك العناصر الغذائية القيَّمة التي 
توجد في اللب والبذور والقشور في شكل مشروب مغذ سهل الهضم دون الحاجة إلى تقطيع الفواكه والخضروات 

بعناء إلى قطع صغيرة مقدًما. يقوم مرفق الدفع بخلط قطع طعام كبيرة بصورة أسهل كما سوف يسرع خلط األطعمة 
المجمدة لمنعها من الذوبان. يتيح الغطاء المكون من جزأين إضافة المكونات في وعاء الخلط أثناء تشغيل الخلط أو 

إعداد وجبات الطعام ساخنة في وعاء الخلط إلى فتحات إطالق البخار في الغطاء. توفر القدم المضادة لالنزالق 
االستقرار للخالط أثناء التشغيل.

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

 A3 ووعاء الخلط ،A2 والغطاء الخارجي ،A1 ا غسل جميع األجزاء المخصصة بمالمسة الغذاء، )الغطاء الداخلي  .2
مع مجموعة الشفرة A4، ومرفق الدفع A11، وذلك باستخدام الماء الدافئ والمنظفات المنزلية المحايدة. ثم باشري 

الشطف بالمياه النظيفة مع التجفيف التام عبر المسح بقطعة قماش.

تنبيه:
عند تنظيف وعاء الخلط A3، التزمي الحرص الشديد لتجنب الجروح بفعل الحواف الحادة لمجموعة الشفرة 

.A4

تجميع الخالط وتفكيكه
1.  قبل البدء في تجميع أو تفكيك الجهاز، تأكدي من أن إيقاف تشغيل وحدة المحرك A7 وافصليها عن مقبس الكهرباء 

وأن األجزاء الدوارة قد توقفت بالكامل.
 A3 على سطح مستقر ومستوي وجاف مثل الجزء العلوي من المطبخ. ضع وعاء الخلط A7 2.  ضعي وحدة المحرك

على وحدة المحرك A7. وقد تم تزويد الخالط بآلية أمان A5 تمنع تشغيله إذا لم يتم تجميعه بشكل صحيح.
3.  ضعي الغطاء الخارجي A2 على وعاء الخلط A3 وادفعي بقوة ألسفل على طول المحيط بأكمله.

4.  قومي بإدخال الغطاء الداخلي A1 في الغطاء الخارجي A2 ولفه في اتجاه عقارب الساعة. وسوف يستقر هذا في 
موضعه.

5.  للتفكيك اتبعي التسلسل العكسي.

تشغيل الجهاز 
1.  تأكدي من إيقاف تشغيل وحدة المحرك A7 ومن فصله عن مقبس الكهرباء. ضعي المكونات التي ترغبين في خلطها 

في وعاء الخلط A3. قومي بتجميع الخالط وفقًا للتعليمات الواردة في فصل تجميع وتفكيك خالط الطعام.

تنبيه:
ولتحقيق أفضل النتائج، ينبغي مأل وعاء الخلط بسعته  الكاملة على األقل.

تبلغ السعة القصوى لوعاء الخلط A3 2 ليتر. ال تملئيه لما بعد عالمة الحد األقصى.
إذا كنت ترغب في خلط السوائل الساخنة، وتحضير حليب الصويا أو استخدام مرفق الدفع A11 أثناء 

. الخلط، فال تمأل وعاء الخلط A3 ألكثر من 

2.  وصلي سلك الطاقة بمقبس الطاقة. تضيء لوحة التحكم A8 لفترة قصيرة. ثم قومي بتحويل الخالط إلى وضع 
االستعداد. يبدأ الزر B12 في الوميض. لتشغيل الخالط، اضغطي على الزر B12. سوف تضيء األزرار اللمسية 

لوضع التشغيل المعد مسبقًا وسوف يظهر وقت ونت الخلط 00:00 ومستوى السرعة 4 على الشاشة.
3.  لتحديد وضع التشغيل المعد مسبقًا، استخدمي األزرار اللمسية B3–4 وB7–10. سوف تجد لمحة عامة عن جميع 

أوضاع التشغيل في فصل الدليل السريع لتجهيز المكونات. لتشغيل الخالط، اضغطي على الزر B11. يتنم تنظيم 
سرعة الخلط ومدته تلقائيًا، في جميع أوضاع التشغيل. أثناء الخلط، نوصي باستخدام يدك النزال الوعاء من أعلى. 

وبعد انقضاء وقت الخلط المعد مسبقًا، سوف تصدر إشارة صوتية وسوف يتوقف الخالط عن التشغيل تلقائيًا. إذا 
كنت ترغبين في إيقاف تشغيل الخالط بعد فترة وجيزة، اضغطي على الزر B12. بعد الخمول لمدة دقيقتين، سوف 
يتحول الخالط تلقائيًا إلى وضع االستعداد. سوف يتوقف تشغيل لوحة التحكم المزودة بشاشة A8 وسوف يبدأ الزر 

B12 في الوميض.
4.  إذا كنِت ال ترغبين في االستفادة من األوضاع المعدة مسبقًا المتاحة، يمكنك استخدام الزرين B1 وB6 لضبط زمن 

الخلط والسرعة يدويًا.
5.  يتم استخدام زر النبض B5 لتشغيل الخالط على السرعة القصوى لفترات قصيرة. سيتم تشغيل الخالط لفترات 

طويلة بينما يتم الضغط على الزر B5. يبلغ زمن الحد األقصى لتشغيل الجهاز المستمر 1 دقيقة.
6.  أثناء الخلط أو بعد التوقف، يمكنك إضافة المكونات إلى وعاء الخلط A3عبر الفتحة الموجودة في الغطاء A2. أثناء 

خلط السوائل والوجبات الساخنة، يجب أن يبقى الغطاء الداخلي A1 مغلقًا.
 A11 واستخدمي مرفق الدفع A1 فقومي بإزالة الغطاء الداخلي ،A3 7.  إذا كانت المكونات ال تدور داخل وعاء الخلط

لدفع المكونات نحو مجموعة الشفرة A4. تم تصميم مرفق الدفع A11 بطريقة بحيث يتم إدخاله في الفتحة 
الموجودة في الغطاء الخارجي A2، وال تتالمس مع مجموعة الشفرة A4. لم تضعي مرفق الدفع A11 أبًدا في 

.A2 ما لم يتم إغالقه بالغطاء الخارجي A3 وعاء الخلط

تنبيه:
ارة لتبرد لمدة 5 دقائق. اتركي الجهاز يبرد لمدة 15  الحد األقصى لوقت التشغيل هو 6 دقائق. اترك العصَّ

دقيقة بعد ثالث دورات متتالية.
ولتجنب الحمولة الزائدة على المحرك، ال تستخدمي مرفق الدفع A11 بشكل مستمر لمدة أطول من 1 دقيقة.

8.  إذا كانت المكونات تلتصق بمجموعة الشفرة A4 أو الجدران الداخلية لوعاء الخلط A3، فقومي بإطفائه وفصله من 
التيار الكهربائي. تأكدي من أن مجموعة الشفرة A4 توقفت عن الدوران. قومي بإزالة وعاء الخلط A3 بعناية من 
وحدة المحرك A7. قومي بخلع الغطاء، باستخدام ملعقة بالستيكية، وتنظيف مجموعة الشفرة A4 وجدران وعاء 
الخلط A3. ضعي الغطاء مجدًدا وثبتي وعاء الخلط A3 مرة أخرى في وحدة المحرك A7. قوم بتوصيل السلك 

الكهربائي في مقبس الكهرباء وواصلي الخلط.
9.  بعد االنتهاء من استخدام الخالط، افصلي الخالط عن مقبس الطاقة. تأكدي من أن مجموعة الشفرة A4 قد توقف عن 
الدوران وقومي بفصل وعاء الخلط A3 عن وحدة المحرك A7. استخدمي ملعقة بالستيكية إلزالة الطعام من وعاء 

الخلط A3. قومي بفك الجهاز وتنظيفه وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

الصمامات الحرارية المدمجة
■  تعمل الصمامات الحرارية على حماية المحرك من السخونة المفرطة. في حالة توقف الجهاز تلقائيًا عن العمل أثناء 
التشغيل، فقومي بفصل سلك الطاقة من مقبس الكهرباء. افصلي وعاء الخلط A3 عن وحدة المحرك A7 وتأكدي 
من أن مجموعة الشفرة A4 غير مسدودة بالمكونات الموجودة داخل وعاء الخلط A3. انتظري حوالي 15 دقيقة 

حتى تبرد وحدة المحرك A7. ثم يمكنك االستمرار باستخدام الخالط.

الدليل السريع لمعالجة المكونات
الغرض الموصي به من 

االستخدام
مستويات السرعة مدة وضع التشغيل  وضع

التشغيل
الزر

طحن الحبوب 8 ,6 دقيقتان "دقيق" B3
إعداد العصائر، وجرش الثلج، 

والمشروبات، واآليس كريم الدسم 
وخلط األطعمة المجمدة األخرى

8 30 ثانية "العصائر" B4

إعداد حليب الجوز أو الصويا 8 ,6 4 دقائق "حليب الجوز" B7
إعداد عصائر الفاكهة الطازجة 

والمشروبات المغذية
6 2 دقائق "عصير الفواكه" B8

خلط الحساء الدسم، والصلصات، 
وخالفه

8 ,4 5 دقائق "شوربة كريمة فطر" B9

إعداد الميلك شيك 8 ,4 70 ثانية "ميلك شيك" B10

التنظيف والصيانة
■  قبل تنظيف الجهاز، قومي بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله من مقبس الطاقة. تأكدي من أن األجزاء الدوارة قد توقفت، 

وقومي بتفكيك الخالط إلى أجزائه الفردية.
■  نوصي بتنظيف الجهاز على الفور بعد االستخدام لمنع الطعام من الجفاف عليه.

■  اغسلي وعاء الخلط A3، والغطاء الداخلي A1 والغطاء الخارجي A2 ومرفق الدفع A11 باستخدام ماء الدافئ 
والمنظفات المنزلية المحايدة، واشطفيها تحت مياه جارية نظيفة وجففيها تماًما بقطعة قماش تنظيف ناعمة أو 

اتركيها حتى تجف طبيعيًا. يمكنك استخدام الفرشاة A12 الملحقة لتنظيف مجموعة الشفرة A4. وبالمثل، بعد 
استخدامه، يمكنك تنظيف وعاء الخلط A3 عن طريق تشغيل الخالط على أقصى سرعة لمدة حوالي 10 ثواِن 

ومليئة بنصف لتر من الماء الفاتر النظيف مضافًا عليه بضع قطرات من المنظفات المنزلية. لتشغيل الخالط بأقصى 
سرعة لفترة زمنية قصيرة، استخدم زر النبضات B5. سيؤدي هذا إلى إزالة بقايا الطعام عالقة على الجدار 

 A3 بعد استخدام المنظفات المنزلية، اشطفي وعاء الخلط .A4 وعلى مجموعة الشفرة A3 الداخلي لوعاء الخلط
جيًدا بالماء النظيف.

تنبيه:
.A4 عند التنظيف، التزمي الحرص الشديد لتجنب الجروح بفعل الحواف الحادة لمجموعة الشفرة
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■  لتنظيف السطح الخارجي لوحدة المحرك A7، استخدمي قطعة قماش مغموسة برفق في محلول منظف خفيف. بعد 
استخدام المنظفات المنزلية، امسحي السطح بقطعة قماش مبللة بشكل طفيف ثم باشري التجفيف. ال تغمري وحدة 

المحرك A7 أو سلك الطاقة بالماء أو أي سائل آخر أو تشطِف هذه األجزاء تحت الماء الجاري.
■  ال تستخدمي مواد تنظيف مذيبة أو كاشطة في التنظيف. وإال فقد يلحق ضرر بسطح الجهاز.

التخزين
 A3 في حالة عدم استخدامك الجهاز، احفظيه في مكان جاف بعيًدا عن متناول األطفال. نوصي بتخزين وعاء الخلط  ■

مفتوًحا قليالً لتمكين الهواء من المرور بحرية ومنع تكوين الروائح غير المرغوب فيها بالداخل. 

المواصفات الفنية
......................................................................................... 220–240 فولت نطاق الجهد الُمقّدر
التردد الُمقّدر .................................................................................................... 50/60 هرتز
الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة .......................................................................................... 1800 واط
مستوى الضجيج ............................................................................................... 85 ديسيبل )أ( 

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

حقوق إجراء تغييرات على النص والمعايير الفنية محفوظة.

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 التخلص من المنتجات 

اإللكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. ولكي 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 إرجاع أجهزتك إلى متاجر التجزئة 
المحلية عند شراء أي منتج من 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.
وفقًا للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

بالنسبة للكيانات التجارية في دول االتحاد األوروبي
إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فارجعي إلى تاجر التجزئة أو المورد التابعة له للحصول على 

المعلومات الالزمة.
التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج االتحاد األوروبي

هذا الرمز ساريًا في االتحاد األوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، فارجعي إلى المجلس المحلي أو تاجر 
التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

هذاالجهاز يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة.


