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AR خالط الخفق
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.  	■

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

هذا الجهاز مصمم لمزج األطعمة وتقطيعها وخفقها. ال تستخدمي الجهاز لمعالجة األطعمة الصلبة للغاية مثل حبوب البن ومكعبات الثلج  	■
وجوزة الطيب، وما إلى ذلك

تجنبي استخدامه في بيئات صناعية أو في خارج نطاق المنزل. تجنبي استخدام الجهاز في غير الغرض المخصص له.  	■

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

ال تضع الجهاز على أو بالقرب من موقد كهربائي أو غازي أو على حافة طاولة أو سطح غير ثابت. ضع الجهاز فقط على سطح جاف  	■
ومستوي وثابت.

ال تستخدمي الجهاز إال بالملحقات األصلية الموردة معه. وتعتبر الحاويات التي هي جزًءا من ملحقات هذا الجهاز غير مخصصة لتسخين  	■
الطعام في المايكرويف.

تأكدي من تجميع الجهاز بشكل صحيح قبل وضعه تشغيله. 	■
ال تلمسي األجزاء الدوارة المتحركة أثناء التشغيل. وإال، قد يؤدي ذلك إلى اإلصابة.  	■

التعامل مع األطعمة الساخنة والسوائل. قد يؤدي التعرض إلى البخار الساخن أو رذاذ السوائل الساخنة إلى  التزمي الحذر الشديد عند  	■
اإلصابة بحروق. اتركي األطعمة والسوائل الساخنة تبرد حتى 45 درجة مئويةقبل مزجها.

يبلغ الحد األقصى لوقت تشغيل الجهاز المستمر دقيقة واحدة. عند استخدام الجهاز لخلط المواد الغذائية القاسية، قومي بقطع التشغيل بعد  	■
15 ثانية قبل تشغيله مرة أخرى، اتركيه ليبرد لمدة 3 دقائق على األقل. اتركي الجهاز يبرد لمدة 15 دقيقة بعد ثالث دورات متتالية.

ال تقومي بتشغيل الجهاز عندما يكون فارًغا. قد يؤثر االستخدام غير الصحيح للجهاز سلبًا على عمره. 	■
احرصي دائًما على غلق الجهاز وفصله من مقبس الكهرباء عندما ال يكون قيد االستعمال، وكذلك عند تركه دون رقابة وقبل تجميعه  	■

وتفكيكه وتنظيفه وقبل تحريكه من مكانه.
تحققي من إيقاف تشغيل وحدة المحرك، ومن فصلها من مقبس الكهرباء وأن األجزاء الدوارة قد توقفت تماًما قبل تفكيك الجهاز إلى أجزائه  	■

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

لي المزيد من الحرص عند التعامل مع خالط الخفق، ومجموعة شفرات خالط الخفق أو المفرمة، وخاصة عند خلع مجموعة الشفرة من  أوَّ 	■
الوعاء، وعند تفريغ الوعاء وتنظيفه لتجنب اإلصابة من الشفرات. 

ال تغمر وحدة المحرك وسلك الطاقة في الماء أو أي سائل آخر وال تغسل هذه األجزاء تحت الماء الجاري. 	■
تأكدي أن موصالت قابس الطاقة ال تتالمس مع الرطوبة. تجنب 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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ال تفصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب السلك. فقد يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو المقبس. افصلي سلك الطاقة من مقبس الطاقة  	■
عن طريق سحب القابس. 

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 عالمات التلف. 	■
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 الخفق
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. 
أو  الموزع  وبيان مسؤولية  االستالم  وإيصال  التغليف  ومواد  األصلية  الكرتونية  بالعبوة  باالحتفاظ  نوصي  	■
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
حشوة قاعدة مضادة لالنزالق للكأس  A7

تعمل في الوقت ذاته بمثابة غطاء   
للكأس.

حامل المخفقة  A8
المخفقة  A9

غطاء وعاء المفرمة  A10
مجموعة شفرة المفرمة  A11

وعاء المفرمة، سعة 500 مل  A12
قوائم مضادة لالنزالق  A13

مصباح المؤشر السرعة   A1
مفتاح نابض يتحكم في السرعات المختلفة   A2

وحدة المحرك  A3
األزرار )على كال جانبي وحدة   A4

المحرك( 
تعمل على تحرير الملحقات القابلة   

لإلزالة
مرفق خالط الخفق القابل اإلزالة  A5

كأس، سعة 800 مل  A6

مالحظة:
قد يكون الجهاز معلق على حامل مدرج مركب على الحائط.

يتطلب تركيب الحامل على الحائط استخدام البراغي والمسامير، والتي قد ال تكون مدرجة.

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

اغسلي الملحقات القابلة للخلع المخصصة لتالمس األطعمة باستخدام الماء الدافئ ومنظفات المطبخ المحايدة.   .2
ثم اشطفيها بماء نظيف ثم اتركيها لتجف طبيعيًا أو جففيها جيًدا عبر المسح بقطعة قماش. فقط قومي بتنظيف 
الجزأين A8 و A10 باستخدام قطعة قماش مبللة. احرصي على عدم دخول الماء في هذه األجزاء. عند 
.A3 فال تغمري الجزء العلوي الذي يتصل بوحدة المحرك ,A5 تنظيف المرفق القابل لإلزالة بخالط الخفق

ال تشطفي وحدة المحرك A3 أو كابل الطاقة الخاص بها تحت الماء أو تغمريهما في الماء.  .3

تنبيه:
عند تنظيف مجموعة شفرة خالط الخفق A5 والمفرمة A11, توخي الحذر بشكل خاص لكي ال 

تجرحي نفسك من الشفرات.

االستخدام المخصص لهذا الجهاز
خالط الخفق

يناسب خلط المكونات اللينة والسوائل. يستخدم عادة إلعداد أطعمة األطفال وأنواع مختلفة من الكوكتيالت  	■
والصلصات، واألطعمة التي تفرد على الخبز، وخالفه 

المفرمة
النيئة،  والخضروات  والفواكه  والصلبة،  الصالبة،  متوسط  الجبن  أو  اللحوم  مثل  األطعمة  لتقطيع  مناسبة    ■
والجوز، واألعشاب، وما إلى ذلك، فال تحاولي استخدامها لمعالجة األطعمة الصلبة للغاية مثل مكعبات الثلج، 

وحبوب البن وجوزة الطيب والكاكاو.

الخالط اليدوي
بعد تثبيت الحامل A8 مع الخافق A9 في وحدة المحرك A3, يمكنك استخدام الجهاز بمثابة خالط يدوي.  	■
ال  والكريمات.  البيض  بياض  أو  الكريم  خفق  أو  الخفيف  المخيض  إلعداد  مناسبًا  اليدوي  الخالط  يعتبر 

تستخدميه لخفق العجائن السميكة.

تجميع الجهاز وتفكيكه
قبل البدء في تجميع أو تفكيك الجهاز، تأكدي من أن إيقاف تشغيل وحدة المحرك A3 وافصليها عن مقبس  	■

الكهرباء وأن األجزاء الدوارة قد توقفت بالكامل.

خالط الخفق
قومي بتثبيت مرفق خالط الخفق A5 من أسفل وحدة المحرك A3. يُشار إلى اتصال هذين الجزأين عن   .1

طريق نقرة. 
للخلط، استخدمي الكأس A6 أو وعاء آخر مناسب مصمم لمالمسة األطعمة. كما تعمل حشوة القاعدة المضادة   .2

لالنزالق A7 كغطاء للكأس A6، عندما تريدين استخدامه لتخزين الطعام على المدى القصير. 
أثناء التفكيك، اضغطي باستمرار على الزر A4 ، واخلعي مرفق خالط الخفق A5في نفس الوقت.  .3

المفرمة
الدبوس  إلى   A11 الشفرة  مجموعة  وضعيها  وثابت،  وجاف  مستوي  سطح  على   A12 الوعاء  ضعي   .1

 .A12 المركزي بالجزء السفلي من الوعاء
قومي بإغالق الوعاء A12 باستخدام الغطاء A10, مع التأكد من أن عمود مجموعة الشفرة A11 يناسب   .2
الجزء األوسط للغطاء A10 وأن أقفال األمان على طول جانبي الغطاء A10 تنزلق في نظام أمان الوعاء 
A12. قومي بلف الغطاء A10 في اتجاه عقارب الساعة حتى النهاية. سوف يعمل هذا على تثبيته في مكانه، 

ويشار إلى ذلك عن طريق نقرة. 
قومي بتثبيت وحدة المحرك A3 في الغطاء A10 وادفعيها برفق إلى األسفل حتى تسمعين نقرة. يتم حينئذ   .3

تجميع المفرمة.
أثناء التفكيك، اضغطي باستمرار على الزر A4 ، واخلعي وحدة المحرك A3في نفس الوقت. ثم تابعي في   .4

التسلسل العكسي للتركيب.

الخالط اليدوي
ازلقي الخافق A9, إلى الحامل A8, حتى يصدروا صوت نقرة، وقبل االستخدام، تأكدي دائًما من أن الخافق   .1

A9 مثبت بإحكام. 
ثبتي الحامل A8 بالخافق A9 من تحت وحدة المحرك A3. يُشار إلى التثبيت عن طريق نقرة.  .2

أثناء التفكيك، اضغطي باستمرار على الزر A4 ، واخلعي الحامل A8 في نفس الوقت مع الخافق A9. ثم   .3
تابعي في التسلسل العكسي للتركيب.

تشغيل الجهاز 
حددي نوع الملحقات التي ترغبين في استخدامها وقومي بتجميع الجهاز وفقًا للتعليمات الواردة في الفصل   .1

تجميع الجهاز وتفكيكه. 

تنبيه:
مة، ضعي الطعام في الوعاء A12 فقط بعد وضع مجموعة الشفرة A11 على  عند تجميع المفرَّ

الدبوس المركزي في الجزء السفلي من الوعاء A12. ال تملئي الوعاء A12 بما يزيد عن عالمة 
الحد األقصى.

بحجم  صغيرة  مكعبات  إلى   A12 المفرمة  وعاء  في  وضعه  سيتم  الذي  الطعام  بتقطيع  قومي  أواًل   .2
2 × 2 سمتقريبًا. مع خضروات مثل البصل، فإنه يكفي قطعها إلى أرباع.

قومي بتوصيل وحدة المحرك A3 بمقبس الطاقة. اضغطي على المفتاح النابض A2 لتشغيل الجهاز. قومي   .3
بتنظيم السرعة عن طريق شدة الضغط على المفتاح النابض A2. كلما زدت في الضغط على المفتاح النابض 
A2، زادت السرعة. تتم اإلشارة إلى السرعة عن طريق أضواء المؤشر A1. سيتم تشغيل الجهاز طالما يتم 
الضغط على مفتاح الطاقة A2 . عند تحرير الزر A2 سوف يتوقف الجهاز. لمنع تدفق الطعام إلى الخارج 

عند استخدام خالط الخفق أو الخافق، قومي بإمساك المرفق مغمور في الماء أثناء تشغيل الجهاز. 

تنبيه:
الحد األقصى لوقت تشغيل الجهاز المستمر هو دقيقة واحدة. اتركي الجهاز ليبرد لمدة 3 دقائق. 

عند استخدام الجهاز لخلط المواد الغذائية القاسية، قومي بقطع التشغيل بعد 15 ثانية اتركي الجهاز 
ليبرد لمدة دقيقة واحدة. اتركي الجهاز يبرد لمدة 15 دقيقة بعد ثالث دورات متتالية.

بعد االنتهاء من استخدام الجهاز، افصليه عن مقبس الطاقة. تأكدي من أن األجزاء الدوارة قد توقفت، وقومي   .4
بتفكيك الجهاز إلى أجزائه الفردية. قومي بتنظيف جميع األجزاء المستعملة وفقًا للتعليمات الواردة في فصل 

التنظيف والصيانة.

الدليل السريع لمعالجة المكونات
خالط الخفق

ةجلاعملا تقو ةعرسلا طبض ةيمكلا تانوكملا
ةيناث 30 ىوصق ىلإ ةطسوتم مارج 200 لافطألا ماعط

ةيناث 20 ىوصق ىلإ ةطسوتم مارج 200 زبخلا ىلع درفت يتلا ةمعطألا

ةيناث 30 ىوصق ىلإ ةطسوتم مارج 200 )ةخوبطملا( تاورضخلاو هكاوفلا

ةيناث 30 ىوصق ىلإ ةطسوتم رتل يللم 500 اصلاصلا

ةيناث 20 ىوصق ىلإ ةطسوتم رتل يللم 500 تاليتكوكلا/ةقوفخملا ةمعطألا

المفرمة
ةجلاعملا تقو ةعرسلا طبض ةيمكلا تانوكملا

ةيناث 15 ىوصق ىلإ ةطسوتم مارج 250 محللا

ةيناث 15 ىوصق ىلإ ةطسوتم مارج 200 تاورضخلاو هكاوفلا

ةيناث 10 ىوصقلا مج 100 ةبلصلا هبشو ةبلصلا نابجألا

ةيناث 15 ىوصق ىلإ ةطسوتم ةبلصلا تازوبخملا مارج 80

ةيناث 15 ىوصقلا مارج 150 اهرشق ةلازإ تمت يتلا تارسكملا

ةيناث 10 ةطسوتم باشعألا مارج 50

أوالً، قومي بتقطيع الطعام إلى مكعبات أصغر بحجم 2 × 2 سم تقريبًا ثم قومي بالمعالجة باستخدام الكبة بعد  	■
ذلك. مع خضروات مثل البصل، فإنه يكفي قطعها إلى أرباع.

الخالط اليدوي
ةجلاعملا تقو ةعرسلا طبض ةيمكلا تانوكملا

ةيناث 60 ىوصقلا عطق 4 ضيبلا ضايب

ةيناث 60 ىوصقلا ملم 200 ةقوفخملا ةميركلا

ةيناث 60 ىوصق ىلإ ةطسوتم مارج 500 ةفيفخلا نئاجعلا

تنظيف  دائًما  البيض، يجب  بياض  البيض في كوب ضيق طويل. عند خفق  الكريمة وبياض  قومي بخفق  	■
وتجفيف الخافق A9 والكأس تماًما وإال فقد ال ينجح خفق بياض البيض.

حجم  على  الفعلية  المعالجة  مدة  تعتمد  فقط.  بها  لالسترشاد  مرجع  أعاله  المذكورة  الطعام  معالجة  أوقات  	■
المكونات وكميتها وقوامها النهائي المطلوب. إذا لم يتحقق القوام المطلوب خالل الحد األقصى لمدة تشغيل 

الجهاز، فيمكنك مواصلة معالجة الطعام بعد أن يبرد الجهاز. 

التنظيف والصيانة
قبل تنظيف الجهاز، تأكد من أن الجهاز مطفأ، ومفصول من مقبس الطاقة وأن األجزاء الدوارة قد توقفت. 	■

قومي بتفكيك الجهاز إلى أجزائه الفردية. قومي بغسل هذه الملحقات جيًدا باستخدام ماء دافئ ومنظفات مطبخ  	■
محايدة. ثم اشطفيها بماء نظيف ثم اتركيها لتجف طبيعيًا أو جففيها جيًدا عبر المسح بقطعة قماش. فقط قومي 
بتنظيف الجزأين A8 و A10 باستخدام قطعة قماش مبللة. احرصي على عدم دخول الماء في هذه األجزاء. 
عند تنظيف المرفق القابل لإلزالة بخالط الخفق A5, فال تغمري الجزء العلوي الذي يتصل بوحدة المحرك 
A3. يمكن غسل الكأس A6 والوعاء A12، وحشوة القاعدة المضادة لالنزالق A7، والخافق A9 ومجموعة 

الشفرة A11 في غسالة األطباق. األجزاء األخرى غير مصممة لغسلها في غساالت الصحون.
بعد االنتهاء من استخدام خالط الخفق، يمكن تنظيف مجموعة شفرة خالط الخفق	A5	عن طريق غمرها في  	■
الماء الدافئ مع منظفات المطبخ، وتشغيلها لفترة قصيرة. قومي بفصل الجهاز من مقبس الكهرباء، وتفكيكه 

واشطفي مجموعة الشفرة بمياه شرب نظيفة وجففيه تماًما.

تنبيه:
عند تنظيف مجموعة شفرة خالط الخفق A5 أو المفرمة A11, توخي الحذر بشكل خاص لكي ال 

تجرحي نفسك من الشفرات.
لتنظيف السطح الخارجي لوحدة المحرك A3، استخدم قطعة قماش مغموسة برفق في محلول منظف مخفف.   ■

بعد استخدام محلول التنظيف، امسح السطح بقطعة قماش مبللة بشكل طفيف ثم باشر التجفيف. 
ال تغمر وحدة المحرك A3 أو سلك الطاقة في الماء أو أي سائل آخر أبدا. تجنبي استخدام المذيبات أو منتجات  	■

التنظيف التي لها تأثير كاشط وما إلى ذلك لتنظيف الجهاز. وإال فقد يلحق ضرر بطالء سطح الجهاز. 
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التخزين
عند عدم استخدامك للجهاز، احفظيه في مكان جاف بعيًدا عن متناول األطفال.  	■

المواصفات الفنية
..................................................................................... 220–240 فولت  نطاق الجهد الُمقّدر
التردد الُمقّدر .................................................................................................50/60 هرتز
الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة ........................................................................................ 800 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 مقارنة 
.pW 1 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
من  التخلص  يصح  ال  أنه  األصلية  المستندات  أو  المنتج  على  الموجود  الرمز  هذا  يعني 
المنتجات اإللكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. لكي تتخلصي من هذه 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.
الثمينة  الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  في  األجهزة  لهذه  الصحيح  التخلص  يساعد  فسوف 
وكذلك في الوقاية من اآلثار السلبية المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة، والتي يمكن أن 
منشأة  أو  المحلية  السلطات  إلى  ارجعي  المخلفات.  من  السليم  غير  للتخلص  نتيجة  تحدث 

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.


