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AR خالط يدوي
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 فقط. وغير مخصص لالستعمال في أماكن مثل: 	■
مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛  –

غرف الفنادق أو االستراحات ومناطق المعيشة األخرى؛  –
المزارع؛  –

فنادق المبيت واإلفطار؛  –
هذا الجهاز مصمم لعجن األطعمة وتقطيعها وخفقها. تجنبي استخدام الجهاز في غير الغرض المخصص له.  	■

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

تجنبي استخدامه في بيئات صناعية أو في خارج نطاق المنزل.  	■
قبل توصيل هذا الجهاز بمقبس الطاقة، تأكدي دائًما أن الجهد المقنن الموضح في ملصق التصنيف متوافق مع طاقة المقبس.  	■

ال تضعي الجهاز على أو بالقرب من موقد كهربائي أو غازي أو على حافة طاولة أو سطح غير ثابت. ال تضعي الجهاز إال على سطح جاف ومستوي وثابت. 	■
ال تستخدمي الجهاز إال بالملحقات األصلية التي جاءت معه.  	■

قبل االستخدام ألول مرة، من الضروري أن تغسل المرفقات القابلة لإلزالة باستخدام الماء الساخن ومنظفات المطبخ، ثم اشطفيها بعد ذلك بالماء الصالح للشرب  	■
وامسحيها جيًدا حتى تجف باستخدام قطعة قماش ناعمة.

قبل تشغيل الجهاز، تأكدي دائًما من أن المرفقات القابلة لإلزالة متصلة بشكل صحيح في وحدة المحرك. ال تجمِعي أبًدا بين أنواع مختلفة من المرفقات.  ■
تجنبي استخدام الجهاز إذا كانت يدك مبتلة.   ■

تجنبي تغطية فتحات التهوية في الجهاز.  ■
قومي بتشغيل الجهاز دون حمل. قد يؤثر االستخدام غير الصحيح للجهاز سلبًا على عمره.  ■

ال تقوم بتشغيل الجهاز إال بعد غمر بالون الخفق أو المضارب أو خطاطيف العجن في الوعاء مع المكونات. لمنع انسكاب الطعام، حافظي على المرفقات   ■
غاطسة في الوعاء مع المكونات أثناء تشغيل الجهاز. 

تجنبي مالمسة األجزاء الدوارة للجهاز. 	■
أثناء الخلط، تجنبي وضع يدينك أو شوك أو أي أدوات أخرى في الوعاء مع المكونات، وحافظي على الشعر والمالبس وخالفه على مسافة كافية من األجزاء   ■

الدوارة بالجهاز. إذا سقطت شوكة أو أداة أخرى في الوعاء أثناء الخلط، فقومي بإيقاف تشغيل الجهاز على الفور.
التزمي الحذر الشديد عند التعامل مع األطعمة الساخنة والسوائل. قد يؤدي التعرض إلى البخار الساخن أو رذاذ السوائل الساخنة إلى اإلصابة بحروق. لزيادة  	■
السالمة، يوصى بترك السوائل واألطعمة الساخنة حتى تبرد قبل خلطها. تجنبي خلط األطعمة والسوائل الساخنة مباشرة في وعاء موجود على موقد ُمشغل. 

إذا كنت قد خلطت أطعمة ساخنة على الفور، فقد تكون المرفقات القابلة لإلزالة ساخنة بعد استخدامها.  ■
إذا كانت المكونات تلتصق بالمرفقات الدوارة أو الجدران الداخلية للوعاء، فقومي بإيقاف تشغيل الجهاز وفصليه من التيار الكهربائي. تأكدي من أن األجزاء  	■
الدوارة قد توقفت عن الدوران وأزيلي المرفقات. قومي بتنظيف جدران الوعاء والملحقات باستخدام ملعقة بالستيكية. ثم أعيدي تجميع الجهاز، ووصليه في 

مقبس الكهرباء، ويمكنك بعد ذلك متابعة الخلط.
تجنبي ترك الجهاز يعمل باستمرار لفترة أطول من 10 دقائق. قبل تشغيله مرة أخرى، اتركيه حتى يبرد. 	■

احرصي دائًما على غلق الجهاز وفصله من مقبس الكهرباء عندما ال يكون قيد االستعمال، وكذلك عند تركه دون رقابة وقبل تجميعه وتغيير الملحقات وقبل  	■
تفكيكه وتنظيفه وقبل تحريكه من مكانه. قبل تفكيك أو تغيير الملحقات التي تتحرك أثناء التشغيل، تأكدي من أن األجزاء الدوارة قد توقفت.
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حافظي على نظافة الجهاز. قومي بتنظيف الجهاز وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة. ال تغمري وحدة المحرك أو سلك الطاقة بالماء أو أي  	■
سائل آخر، أو تغسلي هذه األجزاء تحت الماء الجاري. المرفقات القابلة لإلزالة مخصصة لمالمسة الطعام لفترة قصيرة )بما في ذلك المشروبات(، أي بحد 

أقصى 4 ساعات. لمنع تلف سطح هذه المرفقات، ال تتركيها غاطسة في الماء - على سبيل المثال - لفترات طويلة.
تأكدي من 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 ساخنًا. 
افصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب القابس وال تسحبي سلك الطاقة أبًدا. وإال، قد يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو المقبس.  	■

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 يكون ال يعمل بشكل صحيح أو تظهر عليه أي عالمات تلف. للوقاية من نشوب حالة خطرة، ال تقومي بإصالح الجهاز بنفسك أو  	■
تعديله بأي شكل من األشكال. 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 خالط يدوي
دليل المستخدم

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

احتفظي بدليل المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة الستخدامه في المستقبل. 
نوصي باالحتفاظ بالعبوة الكرتونية األصلية ومواد التغليف وإيصال االستالم وبيان مسؤولية 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
مفتاح ضاغط توربو    A1

لتحديد السرعة القصوى  
مفتاح ضبط الطاقة والسرعة  A2

زر تحرير المرفقات القابلة لإلزالة  A3
وحدة المحرك  A4
فتحات التهوية  A5

فتحات لتوصيل المرفقات القابلة لإلزالة  A6
مقبض  A7

مجموعة المضارب  A8
مجموعة خطاطيف العجن  A9

بالون الخفق   A10
صندوق تخزين المرفقات القابلة لإلزالة  A11

قبل االستخدام ألول مرة
أزيلي جميع مواد العبوة، بما في ذلك العالمات والملصقات من على الجهاز وملحقاته.  .1

استخدمي يًدا واحدة لالمساك بصندوق التخزين A11 واألخرى لإلمساك بوحدة المحرك A4 عن طريق   .2
 .A11 أخرجي المرفقات القابلة لإلزالة من الصندوق .A11 واخرجيها من الصندوق A7 المقبض

اغسلي صندوق التخزين A11 بعناية والمرفقات القابلة لإلزالة A8 وA9, وA10 المخصصة لتالمس   .3
األطعمة باستخدام الماء الدافئ ومنظفات المطبخ المحايدة. ثم اشطفي كل شيء بماء نظيف واتركيها 
لتجف طبيعيًا أو جففها جيًدا عبر المسح بقطعة قماش. ليس هناك أي جزء من هذا الجهاز مناسب للغسل 

في غسالة الصحون.

تنبيه:
ال تشطفي وحدة المحرك A4 وكبل الطاقة تحت الماء أو تغمريهما في الماء.

االستخدام المخصص للمرفقات

الغرض من االستخدام نوع المرفق
الخلط والخفق

بياض  ورغوة  المخفوقة،  والكريمة  المهروسة،  والبطاطس  الكعك،  عجينة   -
البيض، والكريمات، وخالفه

A8 المضارب

العجن
عجينة الخبز، العجينة الطازجة للمكرونة أو البيتزا أو البسكويت، وعجين   -

الرقائق، وخالفه

A9 خطاطيف العجن

الخفق
برغوة، وخالفه، ال  والكريمات  البيض،  بياض  المخفوقة، ورغوة  الكريمة   -

تستخدميها لخلط العجين أو عجنه.

A10 بالون الخفق

تجميع الجهاز وتفكيكه
قبل البدء في تجميع أو تفكيك الجهاز، تأكدي من أن المفتاح A2 على الوضع 0 )إيقاف تشغيل( وأن   ■

وحدة المحرك A4 مفصولة عن مقبس الكهرباء وأن األجزاء الدوارة قد توقفت تماًما.
 A6 الفتحات  في  وثبتيه  استخدامها  في  ترغبين  التي   ،A10 أو   A9 أو   A8 المرفق  نوع  اختاري   ■
الموجودة أسفل وحدة المحرك A4 )انظر الشكل ب(. يجب اتباع اإلجراء الصحيح عند إدخال المرفقات 
في الفتحات A6. خالف ذلك، قد تنفك المرفقات أثناء التشغيل. قومي بإدراج الخافق أو الخطاف بالحلقة 
قومي  الطريقة،  وبنفس  مكانه.  في  يثبت  حتى   A4 المحرك  وحدة  نحو  وادفعيه  اليسرى  الفتحة  في 
بتوصيل مرفق آخر من نفس النوع في الفتحة اليمنى. أدخلي بالون الخفق A10 فقط في الفتحة اليمنى. 

تنبيه:
ال تجمِعي أبًدا بين أنواع مختلفة من الملحقات.

 .A3 إلزالة المرفقات، ضعي الجهاز في وضع عمودي وأوقفيه على سطح مستوى. اضغطي على الزر  ■
سوف يحرر هذا المرفقات من الفتحات الموجودة أسفل وحدة المحرك A4، حتى يصبح من فمن السهل 

خلعها. ال تستخدمي القوة إلزالة المرفقات. 

تنبيه:
ال يمكن الضغط على الزر A3 إال إذا كان المفتاح A2 على الوضع 0 )إيقاف التشغيل(.

تشغيل الجهاز 
ضعي الطعام والسوائل التي ترغبين في معالجتها في وعاء كبير بما فيه الكفاية.   .1

قومي بتجميع الجهاز وفقًا للتعليمات الواردة في فصل تجميع الجهاز وتفكيكه. قومي بفك سلك الطاقة   .2
بالكامل ووصلي الجهاز بمقبس الكهرباء.

اغمري المرفقات في وعاء مع المكونات، ثم قومي بتشغيل الجهاز عن طريق ضبط المفتاح A2 على   .3
مستوى السرعة المطلوبة في حدود 1 إلى 5. لتقليب المكونات في البداية، قومي نوصي أوالً بتعيين 
انسكاب  لمنع  فقط.   1 استخدمي سرعة  العجين،  لعجن  المطلوب.  النحو  على  تعديلها  ثم  أقل  سرعة 

المكونات خارج الوعاء أثناء التشغيل، حافظي على المرفقات غاطسة في الوعاء. 

تنبيه:
الجهاز مرة أخرى،  قبل استعمال  دقائق.  المستمر هو 10  الجهاز  لوقت تشغيل  الحد األقصى 
يعمل  الجهاز  تتركي  ال  الثخينة،  أو  الثقيلة  العجائن  عجن  عند  دقيقة.   15 لمدة  ليبرد  اتركيه 

ألكثر من 5 دقائق.

استمري مع الضغط على الزر النابض A1 لتشغيل الجهاز في أقصى سرعة. لمنع ارتفاع درجة حرارة   .4
الجهاز، ال تستخدمي هذا الزر لمدة تزيد عن 30 ثانية.

بعد االنتهاء من استعمال الجهاز، اضبطي المفتاح A2 على الوضع 0 )أيقاف التشغيل( وافصلي سلك   .5
الطاقة من مقبس الطاقة. تأكدي من أن األجزاء الدوارة قد توقفت عن الدوران. ضعي الجهاز في وضع 
عمودي وأوقفيه على سطح مستوى. قومي بإزالة جميع المرفقات المستعملة وتنظيف جميع األجزاء 

المستعملة وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

الدليل السريع لمعالجة المكونات
A8 المضارب

تحديد السرعة 
الموصى بها

وقت المعالجة الكمية نوع المكونات أو وجبات 
الطعام

المستوى 4 5 دقائق تقريبًا 800 جرام تقريبًا الكريمات

المستوى 4-3 الحد األقصى 3.5 
دقائق

الحد األقصى 750 جرام البطاطا المهروسة

المستوى 5 الحد األقصى 5 
دقائق

الحد األقصى 500 جرام الكريمة المخفوقة

المستوى 5 3 دقائق تقريبًا الحد األقصى 5 من 
بياض بيض

بياض البيض

المستوى 4-3 5 دقائق تقريبًا 800 جرام تقريبًا الزبدة

A9 خطاطيف العجن

ضبط السرعة وقت المعالجة الكمية نوع المكونات أو وجبات 
الطعام

المستوى 1 2× 5 دقائق الحد األقصى 500 جرام 
من الدقيق

عجين الخبز

المستوى 1 5 دقائق الحد األقصى 300 جرام 
من الدقيق

العجينة الخاصة بالمكرونة 
الطازجة

A10 بالون الخفق

تحديد السرعة 
الموصى بها

وقت المعالجة الكمية نوع المكونات أو وجبات 
الطعام

المستوى 5 الحد األقصى 5 
دقائق

الحد األقصى 500 جرام الكريمة المخفوقة

المستوى 5 3 دقائق تقريبًا الحد األقصى 5 من 
بياض بيض

بياض البيض

المستوى 1 1 دقيقة تقريبًا 800 جرام تقريبًا الرغوة المخفوقة

مالحظة:
أوقات المعالجة المذكورة أعاله لالسترشاد فقط.

عند خفق بياض البيض، يجب أن يكون الوعاء والمرفقات نظيفة وجافة تماًما. إذ أن حتى كمية 
صغيرة من الدهون قد تؤدي إلى عدم خفق بياض البيض إلى القوام الثلجي المطلوب.

يجب أن تبرد الكريمة المخفوقة إلى درجة حرارة 6 مئوية قبل خفقها.
قبل معالجة العجائن، اتركي المكونات المستخدمة لصنع العجائن المختلفة تفك في درجة حرارة 

الغرفة.

التنظيف والصيانة
قبل التنظيف، تأكدي من أن الجهاز مطفأ، ومفصول من مقبس الطاقة وأن األجزاء الدوارة ال تتحرك.  ■
قومي بغسل المرفقات التي تمت إزالتها جيًدا باستخدام ماء دافئ ومنظفات مطبخ محايدة. ثم باشري   ■
الشطف بالمياه النظيفة مع التجفيف التام عبر المسح بقطعة قماش. المرفقات القابلة لإلزالة مخصصة 
لمالمسة الطعام لفترة قصيرة )بما في ذلك المشروبات(، أي بحد أقصى 4 ساعات. لمنع تلف سطح هذه 

المرفقات، ال تتركيها غاطسة في الماء - على سبيل المثال - لفترات طويلة.
في حال اتساخ صندوق التخزين A11، فقومي بغسله في ماء دافئ باستخدام منظفات مطبخ محايدة. ثم   ■

باشري شطفها بالمياه النظيفة مع التجفيف التام عبر المسح بقطعة قماش.
لتنظيف السطح الخارجي لوحدة المحرك A4، استخدمي قطعة قماش مغموسة قليالً في محلول تنظيف   ■

مخفف. بعد استخدام محلول التنظيف، امسحي السطح بقطعة قماش مبللة قليالً ثم باشري التجفيف. 
 A4 ليس هناك أي جزء من هذا الجهاز مناسب للغسل في غسالة الصحون. ال تغمري وحدة المحرك  ■

أو سلك الطاقة في الماء أو أي سائل آخر أبًدا. 
تجنبي استخدام المذيبات أو منتجات التنظيف التي لها تأثير كاشط وما إلى ذلك لتنظيف الجهاز. وإال فقد  	■

يلحق الضرر بطالء سطح الجهاز. 

التخزين
بتخزين  قومي   .A11 التخزين  صندوق  في  المرفقات  بتخزين  قومي  الجهاز،  استخدام  عدم  عند   ■
المضارب A8 في صندوق التخزين A11 مع الطرفين المعاكسين يواجهان بعضهما البعض، وقومي 

بتخزين خطاطيف العجن A9 بنفس الطريقة. 
قومي بإمالة وحدة المحرك A4 بحيث ينزلق الجانب األمامي منها للداخل من أسفل الجزء األمامي   ■
لصندوق التخزين A11 ثم ادفعي الجزء الخلفي لوحدة المحرك A4 نحو صندوق التخزين A11 حتى 
يتصل كال الجزأين بإحكام مع بعضها البعض )انظري الشكل ج(. عندما ترفعين وحدة المحرك A4 عن 
طريق المقبض A7، سوف يظل صندوق التخزين A11 متصالً بوحدة المحرك A4. أخيًرا، ضعي 

الجهاز في مكان نظيف وجاف بعيًدا عن متناول األطفال. 
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المواصفات الفنية
نطاق الجهد الُمقّدر............................................................................... 220–240 فولت 
......................................................................................... 50/60 هرتز التردد الُمقّدر 
.................................................................................. 400 واط  الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة
II..................................................................................فئة الحماية من الصدمة الكهربائية

................................................................................... 85 ديسيبل )أ(  مستوى الضوضاء 

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

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.

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 
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 
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 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.

هذاالجهاز يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة.


