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AR مفرمة الخضروات الكهربائية
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. 
يُستخدم هذا الجهاز لتجهيز الفواكه والخضروات وهو مصمم أيًضا لالستخدام المنزلي واألماكن المماثلة مثل:  ■

مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛  –
المزارع؛  –

غرف الفنادق أو االستراحات ومناطق المعيشة األخرى؛  –
فنادق المبيت اإلفطار؛  –

تجنبي استخدامه ألغراض تجارية في بيئات صناعية أو في خارج نطاق المنزل.  ■
ال تضعي هذا الجهاز على عتبات النوافذ أو األسطح غير المستقرة. تجنبي وضعه على فرن كهربائي أو غازي بالقرب   ■

من لهب مكشوف أو األجهزة التي تُعد مصادر للحرارة.
تجنبي استخدام الملحقات التي لم يتم توفيرها مع هذا الجهاز أو التي لم يتم التوصية بها صراحة من قبل الشركة   ■

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

المقبس. 
قبل تغيير الملحقات التي تتحرك أثناء االستخدام، تأكدي من إيقاف تشغيل الجهاز وافصليه من مقبس الكهرباء ومن   ■

توقف األجزاء الدوارة.
عند التعامل مع شفرات القطع، خصوًصا عند إزالتها من الحامل وعند تنظيفها، فاحذري بشكل خاص لتجنب اإلصابة   ■

من حوافها الحادة.
تأكدي من تجميع الجهاز بشكل صحيح قبل وضعه تشغيله. لقد تم تزويد الجهاز بآلية أمان مزدوجة لمنع التشغيل عند   ■

عدم التجميع بشكل صحيح وعند عدم تركيب الوعاء بشكل صحيح.
تأكدي من عدم دخول أشياء غريبة مثل المالبس، والشعر، وأدوات المطبخ، وما إلى ذلك في أنبوب التلقيم أثناء   ■

التشغيل. وإال، فقد يتسبب ذلك في إحداث إصابة أو إلحاق ضرر بالجهاز.
استخدمي أداة الدفع المرفقة لدفع الفاكهة والخضروات عبر أنبوب التلقيم. تجنبي استخدام يديك أو األشياء األخرى. قبل   ■

استخدام أداة الدفع، تحققي من تجميعها بشكل صحيح.

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

يجب عدم تشغيل الجهاز وهو فارغ. قد يؤثر االستخدام غير الصحيح للجهاز سلبًا على عمره.  ■
الحد األقصى لوقت التشغيل هو دقيقة واحدة. قبل تشغيله مرة أخرى، اتركيه ليبرد لمدة 5 دقائق على األقل.   ■

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. وانتظري دائًما حتى تتوقف األجزاء الدوارة بالكامل قبل 

التفكيك.
قومي بتنظيف الجهاز وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.  ■

ال تغمري وحدة محرك الجهاز بالماء أو أي سائل آخر، أو تغسليها تحت الماء الجاري.  ■
تأكدي من أن موصالت قابس الطاقة ال تتالمس مع الماء أو الرطوبة.   ■

تجنبي وضع األشياء الثقيلة على سلك الطاقة. تأكدي من عدم تدلي سلك الطاقة من حافة الطاولة ومن أنه ال يالمس   ■
سطًحا ساخنًا. 
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قومي بفصل السلك الكهربائي من مقبس الكهرباء عن طريق سحب القابس، تجنبي سحب السلك. وإال، قد يؤدي ذلك   ■
إلى تلف السلك أو المقبس.

استبدلي سلك الطاقة في مركز خدمات مهني في حالة تلفه. يحظر استخدام الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالفًا.  ■
ال تستخدمي الجهاز عندما يكون ال يعمل بشكل صحيح أو تظهر عليه عالمات التلف.  ■

لتجنب خطر اإلصابة بالصدمات الكهربائية، تجنبي إصالح الجهاز أو إجراء أي تعديالت عليه بنفسك. قومي بإجراء   ■
جميع اإلصالحات أو التعديالت في مركز صيانة معتمد. تخاطرين في حالة العبث بالجهاز بإلغاء حقوقك القانونية 

الناشئة عن األداء غير المرضي أو ضمان الجودة.
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AR مفرمة الخضروات الكهربائية
دليل المستخدم

قبل استخدام هذا الجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة، حتى لو كنِت بالفعل لديِك خبرة في   ■
دليل  الموضحة في  للطريقة  وفقًا  إال  الجهاز  تستخدمي  أنواع مماثلة من األجهزة. ال  استخدام 
المستخدم. احتفظي بدليل المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة الستخدامه في 

المستقبل.
التغليف وإيصال االستالم وبيان مسؤولية  الكرتونية األصلية ومواد  بالعبوة  باالحتفاظ  نوصي   ■
الموزع أو بطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو األداء غير المرضي. 

في حالة النقل، نوصي بتعبئة الجهاز في الكرتونة األصلية للشركة المصنعة.

وصف الجهاز
شفرة للقطع الحلزوني، بسمك تقطيع    A8

3 مم
فتحة إدخال لحامل الشفرة  A9

غطاء الوعاء  A10
وعاء شفاف سعة 1.7 لتر  A11

وحدة المحرك  A12
I/0 المفتاح )تشغيل/إيقاف تشغيل(  A13

أقدام مضادة لالنزالق  A14

زر لتحرير تمديد الجزء الداخلي ألداة الدفع  A1
الجزء الداخلي ألداة الدفع  A2

غطاء العلبة الخارجية ألداة الدفع  A3
العلبة الخارجية ألداة الدفع  A4

غطاء بأنبوب تلقيم  A5
حامل شفرة مع عجلة مسننة محيطية  A6

شفرة لتقطيع شرائح السباجيتي بقياس   A7
3 × 3 مم

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

المطبخ  ومنظفات  الدافئ  الماء  باستخدام  األطعمة  لتالمس  المخصصة  األجزاء  جميع  اغسلي   .2
المحايدة. ثم اشطفيها تحت الماء النظيف واتركيها تجف بطريقة طبيعية أو جففيها.

ال تغمري وحدة المحرك A12 بالماء أو تشطفيها تحت ماء جاري.  • 
 

 :تنبيه
احذري خاصة عند تنظيف الشفرات A7 و A8 لتجنب اإلصابة من الحواف الحادة.

تجميع الجهاز وتفكيكه
قبل البدء في تجميع أو تفكيك الجهاز، تأكدي من إيقاف تشغيله وفصله من مقبس الطاقة.  ■

تحت   A11 الوعاء  ومستقر. ضعي  وجاف  مستوي  على سطح   A12 المحرك  وحدة  ضعي   ■
فتحة اإلدخال A9 بحيث يتجه مؤشر المقبض إلى الخارج وبحيث يثبت بشكل صحيح في مكانه 
)انظري الشكل C1(. خالف ذلك، لن يعمل الجهاز عند تشغيله. يعمل الغطاء A10 بمثابة غطاء 
للوعاء A11 عندما عدم وضعه في وحدة المحرك A12، لتخزين المواد الغذائية لفترة قصيرة.
أدخلي الشفرة A7 أو A8 من أعلى في الحامل A6 وادفعي حواف الشفرة إلى أسفل بحيث   ■

.)B1 انظري الشكل( A6 تتناسب الشفرة مع طول المحيط الكامل للحامل

 :تنبيه
فأولي عناية خاصة حتى ال تجرحي   A6 الحامل  في   A8 أو   A7 الشفرة  إدخال  عند 

نفسك من الحواف الحادة.
 

أدخلي الحامل المجمع مع الشفرة من أعلى في فتحة اإلدخال A9 للتأكد من أن العجلة المسننة   ■
وحدة  من  جزًءا  تعتبر  التي  المحيطية  المسننة  العجلة  في  تنزلق   A6 الحامل  على  المحيطية 
المحرك A12 )انظري الشكل C2(. على وحدة المحرك A12، ضعي الغطاء مع أنبوب التلقيم 
A5 بحيث يكون رمز السهم الموجود على الغطاء A5 موزاي لرمز القفل المفتوح الموجود على 
وحدة المحرك A12 )انظري الشكل C3(.. قومي بلف الغطاء A5 في اتجاه عقارب الساعة 
وصوالً إلى إحكامه في وضعه. تتم محاذاة رمز السهم الموجود على الغطاء A5 حينئذ برمز 
القفل المغلق على وحدة المحرك A12. إذا لم يتم تركيب الغطاء A5 بشكل صحيح، فلن يتم 

يعمل الجهاز عند تشغيله.
في العلبة الخارجية A4، قومي بإدخال الجزء الداخلي ألداة الدفع A2، ولتوصيل هذين الجزأين،   ■
قومي بالضغط على الغطاء A3 تجاه العلبة الخارجية A4 مع لفها في نفس الوقت عكس اتجاه 
عقارب الساعة حتى آخرها. قومي بإدخال أداة الدفع المجمعة في أنبوب التلقيم A5 )انظري 
الشكل C4(. يعمل الزر A1 على تحرير تمديد الجزء الداخلي ألداة الدفع A2. عند الضغط على 
الزر A1 فسوف يمتد الجزء الداخلي ألداة الدفع A2 نحو الخارج إلى أعلى. وهذا سوف يحرر 
األطعمة المتبقية من الجزء السفلي ألداة الدفع عندما يتم استخدام الجهاز. قومي بقفل التمديد في 
مكانه عن طريق دفع الجزء الداخلي ألداة الدفع A2 إلى أسفل في العلبة الخارجية A4حتى يتم 
إحكامها في المكان عن طريق كال المزالجين الموجودين على الجزء الداخلي ألداة الدفع A2 في 

.A3 غطاء
من   ,A6 الحامل  من   A8 أو   A7 الشفرة  إلزالة  العكسي.  بالتسلسل  الجهاز  بتفكيك  قومي   ■
الضروري أوالً أن تدفعيها إلى أسفل مزالج الشفرة A7 أو A8 أو من األسفل )انظري الشكل 

B2(. هذا سوف يحرر الشفرات ويمكن بعد ذلك إزالتها. 

تشغيل الجهاز 
سبيل  على  مثل،  والخضروات  الفواكه  من  الصلبة  أنواع  لتحضير  مناسبًا  الجهاز  هذا  يعتبر   .1
المثال، الجزر، والتفاح، والكرفس والكوسا، والملفوف، والبنجر، واليقطين والخيار والبطاطس، 
والبطاطا الحلوة، وما إلى ذلك في شكل نيئ. وهو غير مناسب بشكل خاص لتحضير األنواع 

اللينة من الفواكه والخضروات. 

اغسلي جميع الفواكه والخضروات. قد تحتاجين إلى تقطيع بعض األنواع إلى الدرجة التي تجعلها   .2
تمر عبر أنبوب التلقيم A5. وهذا يعني أنه ال ينبغي أن يزيد قطر الفاكهة أو الخضروات عن 
75 ملم وأال يزيد طولها عن ما ال يزيد عن 175 مم، وينبغي أيًضا إزالة اللب والنوى من أنواع 

معينة من الفواكه والخضروات.
 

 :تنبيه
ال تحاولي أبًدا استعمال هذا الجهاز لتحضير النوى الموجود في الفاكهة، مثل، المانجو 

وما إلى ذلك. 
 

تأكدي من أن الجهاز ُمجمع بشكل صحيح وموضوع على سطح مستوى وجاف ومستقر. قومي   .3
بتوصيل قابس الطاقة في مقبس الكهرباء وضبط المفتاح A13 في الوضع I )تشغيل(.

ابدأي تدريجيًا في إدخال الفاكهة أو الخضروات في فتحة أنبوب التلقيم A5 وادفعيها عبر أنبوب   .4
التلقيم A5 باستخدام أداة الدفع المجمعة بشكل صحيح. لتحرير أي بقايا للطعام من الجزء السفلي 

ألداة الدفع، استخدمي الزر A1 كما هو موضح في فصل تجميع وتفكيك الجهاز.

 :تنبيه
ال تستخدمي األصابع أو األواني األخرى لدفع الطعام فيها. 

يبلغ الحد األقصى لوقت التشغيل المستمر 1 دقيقة. قبل تشغيل الجهاز مرة أخرى، اتركيه 
ليبرد لمدة 5 دقائق على األقل.

 
في حالة امتالء الوعاء A11 عن اخره أثناء التشغيل، فقومي بإيقاف تشغيل الجهاز، وفصله من   .5
مقبس الكهرباء وتأكدي من أن األجزاء الدوارة قد توقفت. قومي بإفراغ A11 الوعاء ووضعه 

مرة أخرى في مكانه. ثم يمكنك استخدام الجهاز مرة أخرى. 
عند االنتهاء من استخدام الجهاز، قومي بضبط المفتاح A13 على الوضع 0 )إيقاف التشغيل(،   .6
وفصل الجهاز من مقبس الكهرباء وتنظيفه وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

الدليل السريع لتحضير الفواكه والخضروات
وقت التشغيل 

التقريبي
الحد األقصى لكل 

دفعة
نوع الشفرة نوع الفاكهة أو 

الخضروات
30 ثانية 500 جرام A8 أو A7 الجزر
30 ثانية 500 جرام A8 أو A7 البطاطا
30 ثانية 500 جرام A8 أو A7 الخيار
30 ثانية 500 جرام A7 الكرنب
30 ثانية 500 جرام A8 أو A7 القرع الصيفي

التنظيف والصيانة
نظفي الجهاز بعد كل استعمال. قبل تنظيف الجهاز، تأكدي من أن الجهاز مطفأ، ومفصول من   ■

مقبس الطاقة وأن األجزاء الدوارة قد توقفت. 
قومي بتفكيك الجهاز إلى أجزائه الفردية. قومي بغسل األجزاء القابلة للخلع التي تالمس الطعام   ■
تحت الماء الدافئ باستخدام سوائل تنظيف المطبخ. ثم باشري شطفها تحت مياه جارية نظيفة 
وجففيها أو اتركيها ليبردها الهواء طبيعيًا. يمكن غسل الوعاء A11, والغطاء A10 وعلبة أداة 
الدفع الخارجية A4 في غسالة الصحون. األجزاء األخرى غير مصممة لغسلها في غساالت 

الصحون. 
يمكن لبعض أنواع الطعام مثل الجزر أن تسبب تغير لون القطع البالستيكية للجهاز. إذا حدث   ■
ذلك، يرجى وضع طبقة من زيت الطعام ثم غسلها بالطريقة العادية. وال يؤثر تغير اللون على 

تشغيل الجهاز.

 :تنبيه
الحواف  لتجنب اإلصابة من   A8 أو   A7 الشفرات  تنظيف  احذري بصفة خاصة عند 

الحادة.
 

لتنظيف وحدة المحرك A12, استخدمي قطعة قماش مغموسة بلطف في محلول من المياه الخفيفة   ■
ومنظف مطبخ محايد. ثم امسحي كل شيء بعناية بقطعة قماش مبللة نظيفة وامسحيها لتجف. ال 

تغمري أبًدا وحدة المحرك A12 أو سلك الطاقة في الماء أو أي سائل آخر. 
للتنظيف، ال تستخدمي المذيبات ومنتجات التنظيف الكاشطة وما إلى ذلك، وإال قد تلحق الضرر   ■

للسطح. 

المواصفات الفنية
نطاق الجهد الُمقّدر....................................................................... 220–240 فولت 
..................................................................................50/60 هرتز التردد الُمقّدر 
............................................................................ 90 واط  الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة
فئة السالمة )للحماية من خطر التعرض لصدمة كهربائية( ......................................... الثانية 
............................................................................. 80 ديسيبل )أ(  مستوى الضجيج 
 

 إن مستوى الضجيج المسموح به لهذا الجهاز هو 80 ديسيبل )أ(، وهو يمثل المستوى أ من طاقة
.pW الصوت مقارنة بطاقة الصوت المرجعية 1

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

.الفئة الثانية - يتم توفير الحماية من الصدمات الكهربائية عن طريق العزل المزدوج 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 التخلص 
من المنتجات اإللكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. لكي تتخلصي 
من هذه األجهزة أو تجدديها أو تعيد تدويرها بشكل صحيح، يجب أن تسلمها 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

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

هذاالجهاز يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة.


