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AR الخالط 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 المنتج 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 الموضح في ملصق التصنيف متوافق مع طاقة المقبس.  ■
 ال تستخدمي الجهاز إال بالملحقات األصلية التي جاءت معه. ■
 هذا الجهاز معد ومصمم لتجهيز كميات قياسية من الطعام في المنزل. ■
 تجنبي استخدام الجهاز في غير الغرض المخصص له. ■

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

 تجنبي استخدامه في بيئات صناعية أو في خارج نطاق المنزل! ■
 ال تضعي الجهاز على أو بالقرب من موقد كهربائي أو غازي أو على حافة طاولة أو سطح غير ثابت. ضعي الجهاز فقط  ■

على سطح جاف ومستوي وثابت.
 تأكدي من تجميع الجهاز بشكل صحيح قبل وضعه للتشغيل. ■
 أولي اهتماًما متزايًدا عند التعامل مع السوائل الساخنة، ألنها قد تصدر بخار أو رذاذ فتسبب حروًقا. يجب ترك السوائل  ■

الساخنة أو األطعمة لتبرد إلى 45 درجة مئوية على األقل قبل وضعها داخل وعاء الخلط.
 تجنبي ترك الجهاز يعمل باستمرار لفترة أطول من دقيقتان. قبل تشغيله مرة أخرى، اتركيه ليبرد لمدة 2 دقائق على األقل.  ■

عند معالجة أطعمة صلبة أو سوائل ذات قوام سميك للغاية، فال تتركي الجهاز يعمل ألكثر من دقيقة. 
 لقد تم تزويد الجهاز بصمام حراري يعمل على حماية المحرك من التلف في حالة الحمل الزائد. إذا حدث إيقاف تلقائي  ■

للجهاز نتيجة زيادة الحمل على المحرك، فقومي بفصله من مقبس الشبكة واتركيه ليبرد لمدة 15 دقيقة على األقل. ثم قومي 
بتشغيل الجهاز مجدًدا.

 ال تضعي يديك أو أشياء، مثل سكاكين المطبخ أو الشوك أو المالعق الخشبية في وعاء الخلط، أثناء الخلط. وإال، فقد يتسبب  ■
ذلك في إحداث إصابة أو إلحاق ضرر بالجهاز.

 إذا كانت المكونات تلتصق بمجموعة الشفرة أو الجدران الداخلية لوعاء الخلط، فقومي بإطفائه وفصله من التيار الكهربائي.  ■
تأكدي من أن مجموعة النصل قد توقفت عن الدوران. قومي بإزالة وعاء الخلط بعناية من وحدة المحرك. قومي بخلع الغطاء، 
باستخدام ملعقة بالستيكية، وتنظيف مجموعة الشفرة وجدران وعاء الخلط. ضعي الغطاء مجدًدا وثبتي وعاء الخلط في وحدة 

المحرك. وصلي السلك الكهربائي في مقبس الكهرباء وواصلي الخلط.
 ال تغمري وحدة المحرك أو سلك الطاقة بالماء أو أي سائل آخر، أو تغسلي هذه األجزاء تحت الماء الجاري. ■
لي عناية خاصة عند التعامل مع مجموعة الشفرة، وعند إخراجها من وعاء الخلط أو المطحنة، وعند تفريغ وعاء الخلط  ■  أوَّ

وعند تنظيفه لتجنب االصابة. إذ أن الشفرات تكون حادة.
 تجنبي تشغيل الجهاز وهو فارغ. قد يؤثر االستخدام غير الصحيح للجهاز سلًبا على عمره. ■
 احرصي دائًما على غلق الجهاز وفصله من مقبس الكهرباء عندما ال يكون قيد االستعمال، وكذلك عند تركه دون رقابة وقبل  ■

تجميعه أو تفكيكه أو وقبل 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 أو المطحنة من وحدة المحرك.
 تأكدي أن موصالت قابس الطاقة ال تتالمس مع الرطوبة. تجنبي وضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة. تأكدي من عدم تدلي  ■

سلك الطاقة من حافة الطاولة ومن أنه ال يالمس سطًحا ساخًنا. 
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 ال تفصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب السلك. فقد يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو مقبس الطاقة. افصلي السلك  ■
من مقبس الطاقة عن طريق سحب قابس سلك الطاقة بلطف.

 استبدل سلك الطاقة في مركز خدمات مهني في حالة تلفه. يحظر استخدام الجهاز إذا كان سلك الكهرباء أو القابس تالًفا. ■
 ال تستخدمي الجهاز عندما يكون ال يعمل بشكل صحيح أو تظهر عليه عالمات التلف. ■
بإجراء جميع  ■ بأي شكل من األشكال. قومي  تعديله  أو  بنفسك  الجهاز  تقومي بإصالح   للوقاية من نشوب حالة خطرة، ال 

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 الخالط بليندر 
دليل المستخدم

ذلك على ■  قبل  بالفعل  معتاًدا  كنت  لو  الجهاز، حتى  هذا  استخدام  قبل  بدقة  المستخدم  دليل  قراءة   يرجى 
استخدام أنواع مماثلة من األجهزة. ال تستخدمي الجهاز إال وفًقا للطريقة الموضحة في دليل المستخدم. 

احتفظي بدليل المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة الستخدامه في المستقبل. 
الموزع ■  مسؤولية  وبيان  االستالم  وإيصال  التغليف  ومواد  األصلية  الكرتونية  بالعبوة  باالحتفاظ   نوصي 

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

وصف الجهاز
"ICE CRUSH" وظيفة جرش الثلج   A9 

لجرش الثلج.
 A10   وظيفة نوتري سمارت بليندينج

للحصول على عصائر فاكهة وخضروات 
لذيذة وصحية. 

 A11   مقبض التحكم في السرعة
إليقاف تشغيل وحدة المحرك وتحديد 

السرعات.
A12  وحدة المحرك

A13  قوائم مضادة لالنزالق
A14  حجيرة تخزين لسلك الطاقة

الغطاء   A1
 A2  غطاء فتحة 

 ُتستخدم الفتحة إلضافة المكونات في 
وعاء الخلط أثناء الخلط.

 A3  تلتصق حلقة اإلغالق للغطاء
في الغطاء.

A4  وعاء خلط سعة 1.5 لتر
A5   طول مرفق

A6  مجموعة الشفرة 
A7  حلقة إغالق مجموعة الشفرة

 A8  وظيفة النبض
للخلط في فترة جيزة بأقصى سرعة.

قومي بتحرير مجموعة الشفرة
.)B1 1.  ضعي أداة التحرير مقابل مجموعة الشفرة )الشكل

.)B2 2.  لفي الشفرة نحو اليسار )باتجاه السهم المرسوم على فتح( وحرري الشفرة )الشكل
.)B3 3.  اآلن يمكنك إزالة مجموعة الشفرة )الشكل

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

2.  يجب غسل جميع األجزاء )الغطاء A1، والغطاء A2 التي تحتوي على حلقة اإلغالق A3، ووعاء الخلط 
A4، وطوق المرفق A5، وحلقة إغالقA7 مجموعة الشفرة A6(، المخصصة لتالمس األطعمة، جيًدا 
باستخدام الماء الساخن ومنظفات مطبخ محايدة. ثم باشري شطفها تحت مياه جارية تنظيًفا جيًدا، ثم جففيها 

عبر المسح بقطعة قماش ناعمة أو اتركيها ليبردها الهواء طبيعًيا.

تنبيه:
لي عناية خاصة لتجنب االصابة. إذ أن الشفرات تكون حادة. عند تنظيف مجموعة الشفرة، أوَّ

تجميع الجهاز وتفكيكه
 قبل البدء في تجميع أو تفكيك الجهاز، تأكد من أن إيقاف تشغيل وحدة المحرك A12 وأنها مفصولة عن ■ 

مقبس الكهرباء وأن األجزاء الدوارة قد توقفت بالكامل.

1.   تجميع وعاء الخلط وتفكيكه
 ،A6 على مجموعة الشفرة A7 ضعي حلقة اإلغالق .A5 في طوق الملحق A6 1.1  ضعي مجموعة الشفرة

 .A6 وتأكدي من أنها ملصقة بشكل صحيح على طول محيط مجموعة الشفرة
1.2  ضعي طوق المرفق A5 مع مجموعة الشفرة A6 المدرجة وحلقة اإلغالق A7 في مقابل وعاء الخلط 

A4 من األسفل. قومي بربط طوق المرفق A5 في وعاء الخلط A4 واحكميه بشدة. 
1.3  في الفتحة الموجودة في الغطاء A2، ضعي الغطاء A1 ولفيه باتجاه عقارب الساعة إلحكامه في مكانه. 
عندما تضعين جميع المكونات في وعاء الخلط A4، قومي بإغالقه بالغطاء المجمع. يحتاج الغطاء إلى 

.A4 دفعه ألسفل بشكل صحيح على طول المحيط بالكامل بحيث يلتصق جيًدا بحافة وعاء الخلط
1.4  في حالة تفكيك وعاء الخلط، فامضي قدًما في التسلسل العكسي.

2.  تثبيت وعاء الخلط في وحدة المحرك وإزالته
2.1  ضعي وحدة المحرك A12 على سطح مستوي وجاف مثل الجزء العلوي من المطبخ. ضعي وعاء الخلط 
المجمع على وحدة المحرك A12 واضغطي عليه لضمان ربطه بوحدة المحرك A12. يمكن وضع وعاء 

الخلط المجمع على وحدة المحرك A12 في اتجاهين. يواجه المقبض إما اليمين وإما اليسار. 
.A4 2.2  إلزالته، قومي ببساطة برفع وعاء الخلط

تشغيل الجهاز 
1.  تأكدي من أن قرص السرعة A11 مضبوط على الوضع إيقاف التشغيل )OFF( وأن وحدة المحرك 

A12 مفصولة عن مقبس الطاقة.
2.  قومي بتجميع الخالط وفًقا للتعليمات الواردة في فصل تجميع الجهاز وتفكيكه.

3.  ضعي الطعام أو اسكبي السوائل التي ترغبين في خلطها في وعاء الخلط A4. قومي بإغالق وعاء التجميع 
A4 بإحكام باستخدام الغطاء وفًقا للتعليمات الواردة في الفصل تجميع الجهاز وتفكيكه.

مالحظة:
تبلغ السعة القصوى لوعاء الخلط A4 1.5 لتر. وال نوصي بملء وعاء الخلط بكمية سوائل تزيد 

عن 1.2 لتر. ُيفضل إعداد السوائل التي تستحوذ على حجم أكبر أثناء الخلط بكميات أصغر.

السرعة  A11 على مستوى  السرعة  الكهرباء واضبطي قرص  مقبس  في  الطاقة  بتوصيل سلك  4.  قومي 
إننا نوصي أوالً بضبط سرعة أبطأ للسماح بمزج المكونات مًعا. قومي بضبط سرعة أعلى  المطلوبة. 
يعتبر مستوى  أعلى.  A2 من  الغطاء  للضغط على  يدك  باستخدام  الخلط، نوصي  أثناء  الحاجة.  حسب 
النبض،  لبدء مستوى  لفترة وجيزة على أعلى سرعة.  المكونات  النبض مناسًبا عندما ترغبين في خلط 
 ،A8 طالما ترغبين في الخلط على أعلى سرعة. بمجرد تحرير الزر A8 استمري في الضغط على الزر

يغلق مستوى النبض تلقائًيا.

مالحظة:
.)OFF( على إيقاف التشغيل A11 وظيفي حتى عند ضبط قرص السرعة A8 يعتبر زر النبض

تنبيه:
الحد األقصى لوقت التشغيل هو دقيقتان. تجنبي ترك الجهاز في عمل مستمر لفترة أطول مما هو 
مذكور أعاله. ثم اتركي الجهاز ليبرد لمدة 2 دقائق. عند معالجة أطعمة صلبة أو سوائل ذات قوام 

سميك للغاية، فال تتركي الجهاز يعمل ألكثر من دقيقة.

5.  بعد إزالة الغطاء A1, يمكنك إضافة الطعام أو السوائل في وعاء الخلط A4 أثناء الخلط. إلزالة الغطاء 
A1, قومي بلفه عكس اتجاه عقارب الساعة وخلعه. ويمكن أيًضا استخدام الغطاء A1 باعتباره وعاء 

إلضافة المكونات. 
6.  في حال التصاق الغذاء بمجموعة الشفرات A6 أو جدران وعاء الخلط A4, قومي بإطفاء الجهاز بإدارة 
مقبض التحكم في السرعة A11 إلى الوضع OFF )إيقاف التشغيل( ثم افصليه عن مقبس الطاقة. تأكد 
وحدة  من  بعناية  الُمجمع  الخلط  وعاء  بإزالة  قومي  الدوران.  توقفت عن   A6 الشفرة  مجموعة  أن  من 
المحرك A12. قومي بخلع الغطاء، باستخدام ملعقة بالستيكية، ثم نظفي مجموعة الشفرات A6 وجدران 
وعاء الخلط A4. ضعي الغطاء A2 مجدًدا وثبتي وعاء الخلط في وحدة المحرك A12. وصلي السلك 

الكهربائي في مقبس الكهرباء وواصلي الخلط.
7.  بعد االنتهاء من استخدام الجهاز، اضبطي مقبض التحكم في السرعة A11 إلى الوضع OFF )إيقاف 
عن  توقفت  قد   A6 الشفرة  مجموعة  أن  من  تأكدي  الطاقة.  مقبس  عن  الطاقة  سلك  وافصلي  التشغيل( 
إلزالة  لينة  بالستيكية  ملعقة  استخدمي   .A12 المحرك  وحدة  الخلط عن  وعاء  بفصل  وقومي  الدوران 

 .A4 المكونات من وعاء الخلط
8.  قومي بتفكيك وعاء الخلط وفًقا للتعليمات الواردة في الفصل تجميع الجهاز وتفكيكه وقومي بتنظيفه وفًقا 

للتعليمات الواردة في الفصل التنظيف والصيانة.

معلومات ونصائح للمزج
 أوالً قطعي الطعام بشكل متسق مثل أن تقطع الفواكه والخضروات إلى أجزاء أصغر يتراوح قياسها بين ■ 

2 إلى 3 سم وعندها فقط ابدأي في خلطها.
 قومي أوالً بخلط كمية أقل من المكونات وأضيفي المكونات الباقية تدريجًيا من خالل الفتحة الموجودة في ■ 

الغطاء A2 أثناء الخلط. وبهذه الطريقة، يمكنك تحقيق نتائج أفضل مما ستحصلين عليه في حالة إضافة 
جميع المكونات في وعاء الخلط A4 في نفس الوقت. 

 إذا كنت بحاجة إلى خلط أطعمة بقوام صلب جنًبا إلى مع سوائل، فإننا نوصيك أوالً بخلط الطعام بكمية ■ 
أقل من السوائل. ثم تقومي تدريجيا بإضافة السوائل المتبقية من خالل الثقب في الغطاء A2 خالل عملية 

الخلط. أثناء الخلط، نوصي باستخدام يدك للضغط على الغطاء A2 من أعلى.
 ■ A6 لخلط السوائل الثخينة للغاية، نوصي باستخدام الوضع المتقطع لكي ال تتعرض مجموعة الشفرات 

لالنسداد بشكل متكرر. شغلي الخالط مرارا وتكرارا في فترات زمنية قصيرة. 
 يجب معالجة مكعبات الثلج فور إخراجها من الثالجة. عندم يبدأ الثلج في الذوبان، سوف تلتصق مكعبات ■ 

الثلج ببعضها البعض، وسوف يتعذر الوصول إليها لخلطها.

الدليل السريع لمعالجة المكونات
الوقت الموصى به للخلط تحديد السرعة المكونات

30 ثانية 6–4 الفاكهة والخضروات المقطعة إلى 
قطع صغيرة

40 ثانية 5–4 طعام األطفال
30 ثانية 3–2 المخلوطات والتوابل والمخلالت
40 ثانية 6–5 العصائر والكوكتيالت
30 ثانية 4–3 الشوربات

–  ICE" الزر جرش الثلج
"CRUSH مكعبات الثلج

مالحظة:
أوقات معالجة الطعام المذكورة أعاله مرجع لالسترشاد بها فقط. الوقت الفعلي للخلط يعتمد على 

حجم المكونات وكميتها والنعومة النهائية المطلوبة.

التنظيف والصيانة
 قبل تنظيف الجهاز، اطفئيه دائًما من خالل ضبط مقبض التحكم في السرعة A11 على الوضع إيقاف ■ 

التشغيل )OFF( وافصليه من مقبس الطاقة. تأكدي من أن األجزاء الدوارة قد توقفت وأزيلي وعاء الخلط 
.A12 المجمع من وحدة المحرك

 بعد اإلفراغ، قومي بتفكيك وعاء الخلط وفًقا للتعليمات الواردة في فصل تجميع الجهاز وتفكيكه. قومي ■ 
بغسل األجزاء الفردية لوعاء الخلط باستخدام ماء دافئ ومنظفات مطبخ محايدة. ثم باشري شطفها تحت 

مياه جارية تنظيًفا جيًدا، ثم جففيها عبر المسح بقطعة قماش ناعمة أو اتركيها ليبردها الهواء طبيعًيا. 
تنبيه:

الشفرات  أن  إذ  االصابة.  لتجنب  خاصة  عناية  أولي  وتنظيفها،  الشفرات  مجموعة  إزالة  عند 
تكون حادة.

 لتنظيف السطح الخارجي لوحدة المحرك A12، استخدمي قطعة قماش مغموسة في محلول منظف خفيف. ■ 
بعد استخدام المنظفات المنزلية، امسحي السطح بقطعة قماش مبللة بشكل طفيف ثم باشري التجفيف. 

 ال تغمري وحدة المحرك A12 أو سلك الطاقة في الماء أو أي سائل آخر أبًدا. تجنبي استخدام المخففات ■ 
أو المذيبات أو مواد التنظيف التي تسبب التآكل لتنظيف الجهاز. وإال فقد يلحق ضرر بسطح الجهاز. 

التخزين
 في حالة عدم استخدامك الجهاز، احفظيه في مكان جاف بعيًدا عن متناول األطفال. ■ 

المواصفات الفنية
نطاق الجهد الُمقّدر.............................................................................. 220–240 فولت 
.........................................................................................50/60 هرتز التردد الُمقّدر 
الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة................................................................................ 1000 واط
 II................................................................................. فئة الحماية من الصدمة الكهربائية
مستوى الضجيج ..................................................................................... 86 ديسيبل )أ( 

إن مستوى الضجيج المسموح به لهذا الجهاز هو 86 ديسيبل )أ(، وهو يمثل المستوى أ من طاقة الصوت 
.pW 1 مقارنة بطاقة الصوت المرجعية

شرح المصطلحات الفنية
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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.

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

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

على المزيد من التفاصيل.
وفًقا 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 ساري في االتحاد األوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، ارجعي إلى المجلس المحلي أو تاجر 
التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

هذا المنتج يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة به.


