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AE العصارة البطيئة الماضغة
تعليمات هامة للسالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
الجهاز،  الخبرة استخدام هذا  العقلية أو األشخاص عديمي  الجسدية أو  يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقات   ■
ويفهمون  آمنة  بطريقة  الجهاز  هذا  استخدام  بكيفية  دراية  يكونوا على  أن  أو  كثب  مراقبتهم عن  بشرط 

أخطاره المحتملة. 
يتعين عدم استخدام هذا الجهاز أو العبث به من قبل األطفال.  ■
حافظي على الجهاز وسلك الطاقة بعيًدا عن متناول األطفال.  ■

هذا الجهاز مخصص لتجهيز كمية قياسية من الفواكه والخضروات في المنزل. تجنبي استخدام الجهاز في   ■
غير الغرض المخصص له. 

تجنبي استخدامه في بيئات صناعية أو في خارج نطاق المنزل.   ■
ضعي الجهاز فقط على سطح جاف ومستوي وثابت.  ■

ال تضعي الجهاز على األجهزة التي تكون مصدر للحرارة أو بالقرب منها.  ■
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 الموضح في ملصق التصنيف متوافق مع   ■

طاقة المقبس.
تأكدي من تجميع الجهاز بشكل صحيح قبل وضعه تشغيله.  ■

والمانجو  والخوخ  المشمش  في  المثال،  الموجودة، على سبيل  الصلبة  البذور  بنزع  قومي  العصر،  قبل   ■
وخالفه، والقشور غير الصالحة لألكل، على سبيل المثال للبرتقال واألناناس والبطيخ واليوسفي، وخالفه.

ارة لمعالجة المكونات المجمدة أو الصلبة للغاية، على سبيل المثال، مكعبات السكر. ال تستخدمي العصَّ  ■

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

استخدمي دائًما أداة الدفع المرفقة لدفع الفاكهة والخضروات عبر أنبوب التلقيم. تجنبي استخدام يديك أو   ■
األشياء األخرى.

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.

قبل نزع األجزاء التي تتحرك أثناء االستخدام، تأكدي من إيقاف تشغيل الجهاز قطع الطاقة عن مقبس   ■
الكهرباء وانتظري حتى تتوقف األجزاء المتحركة.

ال تغسلي قاعدة الجهاز بالماء الجاري أبًدا وال تغمريها في الماء أو أي سائل آخر.  ■
تأكدي من أن موصالت قابس الطاقة ال تتالمس مع الماء أو الرطوبة.   ■

تجنبي وضع األشياء الثقيلة على سلك الطاقة. تأكد 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 مقبس   ■
الطاقة. افصلي السلك من مقبس الطاقة عن طريق سحب قابس سلك الطاقة بلطف.
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يحظر استخدام الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفًا. استبدلي سلك الطاقة في مركز خدمات مهني   ■
في حالة تلفه. 

ال تستخدمي الجهاز في حالة تلف المصفاة أو أي جزء آخر للجهاز. لمنع التسبب في التعرض لوضع   ■
خطير، ال تقومي بإصالح الجهاز بنفسك. قومي بإجراء جميع اإلصالحات أو التعديالت في مركز صيانة 
أو  المرضي  األداء غير  الناشئة عن  القانونية  بإلغاء حقوقك  بالجهاز  العبث  في حالة  تخاطرين  معتمد. 

ضمان الجودة.
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AE العصارة البطيئة الماضغة
دليل المستخدم

يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى ولو كنت على دراية مسبقة بتشغيل   ■
المستخدم.  الموضحة في دليل  للطريقة  الجهاز إال وفقًا  لهذه األجهزة. ال تستخدمي  أنواع مماثلة 

احتفظي بدليل المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة الستخدامه في المستقبل. 
مسؤولية  وبيان  االستالم  وإيصال  التغليف  ومواد  األصلية  الكرتونية  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 من الشركة المصنعة.

ارة وصف العصَّ
وعاء اللب بسعة 0.8 لتر  A10

قرص تحكم لتشغيل وإيقاف تشغيل العصارة بها   A11
 خيار تحديد ضبط دوران المحرك العكسي

R-OFF-ON )دوران المحرك العكسي - 
إيقاف تشغيل - تشغيل(

قاعدة مزودة بوحدة محرك  A12
قوائم مضادة لالنزالق  A13

فرشاة تنظيف  A14

أداة الدفع  A1
أنبوب تلقيم مزود بقادوس وغطاء  A2

بريمة  A3
مصفاة دقيقة للترشح من التيتانيوم  A4

حامل المصفاة  A5
جامع عصير من التريتان  A6

صنبور عصر قابل لإلغالق   A7
إبريق عصير بسعة 0.8 لتر  A8

منفذ اللب  A9

مبدأ العصارة البطيئة الماضغة ومميزاتها 
يستند مبدأ عمل هذه العصارة إلى نظام حيث يتم عصر المكونات ببطء. تعمل البريمة أوالً على    ■
مضغ المكونات الداخلة فيها ويتم فصلها عن اللب في مرحلة العصر الالحقة. يحتوي العصير الذي 
يتم ضغطه بهذه الطريقة على محتوى أقل من األلياف ومن ثم فهو يتميز بدرجة عالية من النقاء، 
إذ أنه يتأكسد بصورة أبطأ ويحتفظ بالفيتامينات واالنزيمات القيمة. يتم تنظيف المصفاة آليًا أثناء 

التشغيل، وبالتالي فإنها ال تنسد بشكل مفرط وسهلة التنظيف بعد االستخدام. 
مثل  سواء  حد  على  والصلبة  اللينة  والخضروات  الفواكه  لعصر  مناسبة  العصارة  هذه  تعتبر    ■
والخيار  والبنجر  والجزر  والكمثرى  والتفاح  التوت  من  وغيرها  والكشمش  والزبيب  الحمضيات 
وغير  المادية  الورقية  الخضروات  تعالج  أن  يمكن  أنها  حتى  ذلك  إلى  وما  والبطيخ،  واألناناس 

المادية، ولكننا نوصي بمعالجتها مع الفواكه والخضروات وغيرها.
التفاح  أو  الناضجة  الفواكه  أو  البحتة  الورقية  الخضروات  عصر  خاص  بشكل  تناسب  ال  إنها    ■

الطحيني.

قبل االستخدام ألول مرة
أزل جميع مواد العبوة من على الجهاز وملحقاته.   .1

 ،A2 وأنبوب التلقيم الذي يحتوي على قادوس ,A1 اغسلي جميع األجزاء القابلة للخلع )أداة الدفع  .2
 A8 وإبريق العصير ,A6 وجامع العصير ,A5 وحامل المصفاة ,A4 والمصفاة ,A3 والبريمة
ووعاء اللب A10( التي تتالمس مع األطعمة في ماء دافئ باستخدام منظفات المطبخ. ثم باشري 

شطف جميع األجزاء تحت مياه جارية، ثم جففيها جيًدا عبر المسح بقطعة قماش ناعمة.

تنبيه:
لم يتم تصميم أي جزء من هذه العصارة ليتم غسله في غسالة الصحون.

ارة تجميع العصَّ
ضعي القاعدة A12 على سطح مستوي وجاف ومستقر. أثناء التفكيك، يجب إيقاف تشغيل الجهاز   .1

وفصله من مقبس الطاقة.
خذي جامع العصير A6 واقلبيها رأًسا على عقب. يوجد سدادة سيليكون سوداء على الجزء السفلي   .2
للجامع في منفذ اللب A9. لمنع اللب من الخروج من المنفذ A9, فمن الضروري إغالق الفتحة 

الموجودة في المنفذ A9 بشكل صحيح باستخدام القابس السيليكون.

مالحظة: 
لتمكين التنظيف السهل، يحتوي منفذ اللب A9 على فتحة بها سدادة سيليكون. 

ضعي جامع العصير A6 في الوضع الصحيح. ضعيه على القاعدة A12 بحيث تنزلق النتوءات   .3
الموجودة على الجانب العلوي للقاعدة A12 في الثقوب الموجودة على الجزء السفلي من جامع 
العصير A6. قومي بلف جامع العصير A6 في اتجاه عقارب الساعة لتوصيلها بشدة في القاعدة 
A12, فال يمكن رفعه بشكل  القاعدة  A6 بشكل صحيح في  العصير  A12. عند توصيل جامع 

منفصل.
.A5 في الحامل A4 قومي بإدخال المصفاة  .4

 ” “ الرمز  يحاذي  بحيث   A4 المدرجة  المصفاة  A5 مع  الحامل  A6, ضعي  في جامع عصير   .5
الموجود على المصفاة A4 الرمز المماثل الموجود على جامع العصير A6. ادفعي الحامل A5 مع 

المصفاة A4 إلى أسفل. 
 A3 البريمة قومي بإخال البريمة A3 في المصفاة A4 وادفعيها إلى أسفل. تتم اإلشارة إلى أن   .6

موضوعة بشكل صحيح عن طريق نقرة مسموعة.
ضعي أنبوب التلقيم مع القادوس والغطاء A2 في جامع العصير A6. في حالة إزالة القادوس من   .7
أنبوب التلقيم A2, فقم أواًل بتوصيل هذين الجزأين. تأكدي من أن رمز القفل المفتوح الموجود على 
 A2 ثم قومي بلف أنبوب التلقيم .A6 الموجود على جامع العصير ” الغطاء A2 محاٍذ مع الرمز “
باتجاه عقارب الساعة حتى آخره. وسوف يحكم هذا الغطاء A2 على جامع العصير A6. سيتم اآلن 

.A2 مع رمز القفل المغلق على الغطاء A6 الموجود على جامع العصير ” محاذاة الرمز “
.A2 في أنبوب التلقيم A1 ادخلي أداة الدفع  .8

ارة استخدام العصَّ
ارة بآلية  ارة تم تجميعها بشكل صحيح ثم وصليها بمقبس الطاقة. تم تزويد العصَّ تأكدي من أن العصَّ  .1

أمان تمنع التشغيل ما لم يتم إحكام الغطاء بشكل صحيح في مكانه الصحيح. 
ضعي إبريق العصير A8, أو كوب أو وعاء آخر مناسب تحت صنبور العصير A7. افتحي قفل   .2
 .A6 العصير  بحرية من جامع  يتدفق  أن  المعصور  للعصير  يمكن  بحيث   A7 العصير  صنبور 

.A9 أسفل منفذ اللب A10 ضعي وعاء اللب
قومي بتحضير الفاكهة أو الخضروات. اغسلي المكونات بعناية وقطعيها إلى قطع تمر من خالل   .3
أنبوب التلقيم A2. قومي بنزع البذور الصلبة الموجودة، على سبيل المثال، في المشمش والخوخ 
للبرتقال واألناناس والبطيخ  المثال  الصالحة لألكل، على سبيل  والمانجو وخالفه، والقشور غير 

واليوسفي، وخالفه.
لتشغيل  الصحيح.  الموضع  في  الغطاء محكم بشكل صحيح  أن  تأكدي من  ارة،  العصَّ تشغيل  قبل   .4
ارة، قومي بلف قرص التحكم A11 إلى الوضع تشغيل. اخرجي أداة الدفع A1 من فتحة  العصَّ
أنبوب التلقيم A2 أضيفي المكونات الُمعدَّة تدريجيًا في أنبوب التلقيم A2 وادفعيها ألسفل باستخدام 
أداة الدفع A1. يمكنك تحقيق أفضل النتائج إذا مألت أنبوب التلقيم A2 تدريجيًا وادفعي المكونات 

برفق.

تنبيه:
ال تستخدم األصابع أو األواني األخرى لدفع المكونات عبر أنبوب التلقيم A2. استخدمي دائما 

أداة الدفع A1 المصممة لهذا الغرض.
ارة تبرد  العصَّ الجهاز هو 15 دقيقة. اتركي  التشغيل دون توقف بهذا  الحد األقصى لوقت 

لمدة 10 دقائق.

تشغيل  بإيقاف  فقومي  العصر،  عملية  أثناء   A10 اللب  وعاء  أو   A8 العصير  إبريق  امتأل  إذا   .5
ارة عن طريق لف قرص التحكم A11 إلى الوضع إيقاف التشغيل، وقومي بتفريغ الوعاء  العصَّ

ارة واستمرار العصر. الخاص، ثم ضعيه مرة أخرى في مكانه. ثم يمكنك إعادة تشغيل العصَّ
عند االنتهاء من العصر، فإننا نوصي بإزالة اللب المتبقي من جامع العصير A6. حافظي على   .6
قرص التحكم A11 في الوضع “R” )دوران المحرك العكسي( لمدة 3-5 ثوان، ثم حرريه بحيث 
يعود إلى الوضع إيقاف التشغيل. كرري هذه العملية بأكملها من مرتين إلى ثالثة مرات. يمكنك 

القيام بالشيء نفسه في حال انسداد الجهاز بكمية زائدة من المكونات.
 )OFF( على الوضع إيقاف التشغيل A11 قومي بإيقاف تشغيل العصارة عن طريق قرص التحكم  .7
وافصليه من مقبس الطاقة. قبل إزالة إبريق العصير A8، نوصي بإغالق الصنبور A7 حتى ال 

يتسرب العصير. 
لفك العصارة، ارجعي إلى فصل تفكيك العصارة وتنظيفها وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف   .8

والصيانة.

ارة تفكيك العصَّ
أن جميع  من  تأكدي  الطاقة.  مقبس  من  وفصلها  تشغيلها  إيقاف  من  تأكدي  العصارة،  تفكيك  قبل   .1

األجزاء المتحركة أثناء التشغيل قد توقفت عن الحركة.
قومي بإغالق صنبور العصير A7 وإزالة إبريق العصير A8 ووعاء اللب A10. اخرجي أداة   .2

 .A2 من أنبوب التلقيم A1 الدفع
قومي بلف أنبوب التلقيم A2 عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يكون رمز القفل المفتوح الظاهر   .3
” الموجود على جامع العصير A6 ثم قومي بخلعه عن جامع  على الغطاء A2 محاذيًا للرمز “

.A6 العصير
قومي بخلع جامع العصير A6 مع الحامل A5, والمصفاة A4 والبريمة A3 الداخلية عن القاعدة   .4

A12 عن طريق لفها عكس اتجاه عقارب الساعة ورفعها. 

مالحظة: 
سيكون من األسهل أن تخلع جامع العصير A6 عن القاعدة A12 عند تنظيف بقايا اللب بعد 

ارة. العصر، كما هو موضح في النقطة 6 بالفصل استخدام العصَّ

.A6 من جامع العصير A5 والحامل A4 والمصفاة ,A3 قومي بإخراج البريمة  .5

نصائح وتلميحات مفيدة
قبل بدء العصر، قومي بغسل جميع المكونات جيًدا وتقطيعها إلى أجزاء أصغر بحيث تمر عبر   •
أنبوب التلقيم A2. قومي بنزع البذور الصلبة الموجودة، على سبيل المثال، في المشمش والخوخ 
للبرتقال واألناناس والبطيخ  المثال  الصالحة لألكل، على سبيل  والمانجو وخالفه، والقشور غير 

واليوسفي، وخالفه.
لتحقيق أفضل النتائج، قومي دائًما بمعالجة الفواكه والخضروات الطازجة الناضجة فقط. الفواكه   ■

والخضروات الزابلة أو غير الناضجة سوف تؤثر سلبًا على الطعم الناتج من العصير.
والخضروات  بالفواكه  بالبدء  ننصحك  فإننا  القوام،  متفاوتة  العصر  وخضروات  فواكه  كانت  إذا   ■
بالفواكه  تابعي  ذلك  وبعد  وغيرها،  والتوت  الحمضيات  المثال،  سبيل  على  ليونة،  األكثر 

والخضروات األكثر صالبة، على سبيل المثال، التفاح.
التفاح،  المثال،  الفواكه والخضروات وخالفه، على سبيل  الورقية مع  الخضروات  قومي بعصر   ■

الجزر، والشمندر، والحمضيات، الخ بدفعها إلى أنبوب التلقيم A2 في نفس الوقت.
مكعبات  المثال،  للغاية، على سبيل  الصلبة  أو  المجمدة  المكونات  لمعالجة  ارة  العصَّ تستخدمي  ال   ■

السكر.
ضع المكونات في أنبوب التلقيم A2 تدريجيًا، وقومي بالدفع خالله بعناية مع الضغط الخفيف. ال   ■
تملئي أنبوب التلقيم A2 حتى آخره وال تدفعي المكونات بداخله بسرعة كبيرة للغاية وال تفرطي 
في الضغط عليها. تتم عملية فصل العصير عن اللب تدريجيًا ولن تتسرع عن طريق دفع المكونات 

بسرعة.
لمنع تحول عصير التفاح المعصور حديثًا إلى اللون البني، يمكنك إضافة القليل من عصير الليمون.  ■

لمنع فقدان المعادن الثمينة، نوصى بتناول العصائر بعد عصرها مباشرة.  ■

التنظيف والصيانة
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نظفي العصارة بعد كل استعمال. قبل التنظيف، تأكدي من إيقاف تشغيل العصارة وفصلها من مقبس   ■
الطاقة وفكها بشكل صحيح.

 A8 اغسلي الوعاءين .A10 ووعاء اللب A8 قومي بإزالة بقايا العصير واللب من إبريق عصير  ■
 A5 وحامل المصفاة ,A2 وأنبوب التلقيم المزود بقادوس وغطاء ،A1 بعناية وأداة الدفع A10 و
والبريمة A3 باستخدام الماء الدافئ مع منظفات المطبخ. ثم باشري شطفها تحت مياه جارية تنظيفًا 

شامالً، ثم جففيها عبر المسح بقطعة قماش ناعمة. 
اغسلي المصفاة A4 وجامع العصير A6 تحت ماء جاري دافئ باستخدام منظفات مطبخ والفرشاة    ■
المشمولة A13.. إذا لم تنجحي في تنظيف الفتحات الصغيرة الموجودة في المصفاة A4, فانقعيها 
أوالً في ماء دافئ يحتوي على عصير ليمون. يحتوي منفذ اللب A9 الموجود في جامع العصير 
A6 على فتحة بسدادة سيليكون. لسهولة التنظيف، افتحي السدادة ونظفي الفتحة بعناية. ال تنسى 
إغالق السدادة بشكل صحيح بعد التنظيف. ثم انتهي بشطف المصفاة A4 وجامع العصير A6تحت 

مياه جارية نظيفة وامسحيها بعناية ثم جففيها عبر المسح بقطعة قماش ناعمة. 

مالحظة: 
العصير  بقايا  إزالة  يصعب  إذ  مباشرة.  االستعمال  بعد  الملحقات  جميع  بغسل  نوصي  إننا 
المصفاة A4 وتقلل من كفاءة  الموجودة في  الفتحات  الجافة بصورة كبيرة وقد تسد  واللب 

العصر بعد ذلك. 

لتنظيف القاعدة A12, استخدمي قطعة قماش مغموسة بلطف في محلول من المياه الخفيفة ومنظف   ■
مطبخ محايد. ثم امسحي سطح القاعدة A12 بقطعة قماش مبللة نظيفة وجافة تماًما. تجنبي غمر 

القاعدة A12 في الماء مطلقاً.
ال تستخدمي منتجات تنظيف كاشطة ومذيبات ومخففات، وما إلى ذلك وإال فقد يتلف سطح الجهاز.   ■

تنبيه:
لم يتم تصميم أي جزء من هذه العصارة ليتم غسله في غسالة الصحون.

التخزين
عند عدم استخدامك للجهاز، احفظيه في مكان جاف بعيًدا عن متناول األطفال. يمكنك تخزين الجهاز   ■

الُمجمع. 

المواصفات الفنية
نطاق الجهد الُمقّدر........................................................................ 220–240 فولت 
...................................................................................50/60 هرتز التردد الُمقّدر 

.......................................................................... 400 واط  الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة
.............................................................................. 70 ديسيبل )أ(  مستوى الضجيج 

إن مستوى الضجيج المسموح به لهذا الجهاز هو 70 ديسيبل )أ(، وهو يمثل المستوى أ من طاقة الصوت 
.pW 1 مقارنة بطاقة 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. 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 
والتي  والبيئة،  اإلنسان  صحة  على  المحتملة  السلبية  اآلثار  من  الوقاية  في  وكذلك 
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
له  التابعة  المورد  أو  التجزئة  تاجر  إلى  فارجعي  إلكتروني،  أو  التخلص من جهاز كهربائي  أردت  إذا 

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 المجلس المحلي أو 
تاجر التجزئة التابع له للحصول على المعلومات الالزمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

هذا الجهاز يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية التي تتعلق به.


