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AR معالج الطعام 
تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل. 
هذا  استخدام  الخبرة  عديمي  األشخاص  أو  العقلية  أو  الجسدية  اإلعاقات  ذوي  لألشخاص  ■  يمكن 
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. 
■  تجنبي استخدام الملحقات التي لم يتم توفيرها مع هذا الجهاز أو التي لم يتم التوصية بها صراحة من 

قبل الشركة المصنعة لنوع الجهاز هذا. 
■  هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي. ال تستخدمd الجهاز ألغراض تجارية أو في بيئة صناعية أو 

في الهواء الطلق أو ألغراض أخرى المخصصة له. 
■  ضعي الجهاز دائًما على سطح جاف ومستوي وثابت. تجنبي وضعه على فرن كهربائي أو غازي 

بالقرب من لهب مكشوف أو األجهزة التي تُعد مصادر للحرارة. 

ال تضعي يديك في المنطقة التي تحمل هذا الرمز. وإال قد تحدث إصابة عند إمالة الرأس 
متعددة الوظائف للخارج وهي غير مؤمنة بشكل صحيح في الوضع العلوي.

■  ال تستخدمي أكثر من مرفق في وقت واحد. 
مائلة في  الوظائف  الرأس متعددة  أن  تأكدي من تجميعه بشكل صحيح ومن  الجهاز،  ■  قبل تشغيل 
الوضع األفقي. ألسباب تتعلق بالسالمة، هذا الجهاز مزود بآلية سالمة تمنع المحرك من العمل عند 

الرأس متعددة الوظائف إلى الخارج. 
■  في حالة ميالن الرأس متعددة الوظائف إلى الخارج أثناء التشغيل، فسوف يتوقف الجهاز تلقائيًا عن 
العمل. عندما تميل الرأس متعددة الوظائف إلى وضع العمل األفقي، فلن يستأنف الجهاز التشغيل 
 OFF تلقائيًا. والستئناف التشغيل، فمن الضروري وضع مقبض التحكم في السرعة في الوضع

)إيقاف التشغيل( ثم إعادة تحديد السرعة المطلوبة. 
والشعر  المالبس،  مثل  الغريبة  األشياء  كون  من  وتأكدي  الجهاز  من  الدوارة  األجزاء  تلمسي  ■  ال 

وغيرها بعيدة عن الجهاز. فقد يتسبب ذلك في إحداث إصابة أو إلحاق ضرر بالجهاز.
■  إذا سقط شيء ما، مثل ملعقة، في الوعاء أثناء التشغيل، ففومي على الفور بوضع مقبض التحكم 
السرعة على الوضع OFF )وضع االستعداد(، وافصلي سلك الطاقة من مقبس الكهرباء. انتظري 

حتى تتوقف األجزاء الدوارة ثم قومي بإزالة هذا الشيء. 
■  إذا التصقت المكونات بالملحق أو بجوانب الوعاء، فقومي بإيقاف تشغيل الجهاز، قومي بفصله من 
مقبس الكهرباء، وانتظري حتى تتوقف األجزاء الدوارة. استخدمي ملعقة سيليكون لتنظيف المرفق 

وداخل الوعاء. ثم يمكنك إعادة تشغيل الجهاز. 
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■  تأكدي من عدم دخول شعر أو مالبس أي شيء آخر في أنبوب تغذية مفرمة اللحم أثناء التشغيل. ال 
تقم بوضع أي شيء بخالف المكونات التي سيتم معالجتها في انبوب التلقيم. 

■  تجنبي استخدام أصابعك أو األشياء األخرى لدفع المكونات من خالل أنبوب تلقيم مفرمة اللحم. لهذا 
الغرض توجد أداة للدفع مدرجة كملحق.

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

الفرم  التعامل مع شفرة  الحذر خاصة عند  الزمي  الحادة،  الحواف  الناجمة عن  ■  لتجنب اإلصابات 
الخاصة بمفرمة اللحم ومجموعة شفرات الخالط والمطحنة. ويجب أيًضا إيالء مزيد من االهتمام 
عند إفراغ وعاء الخلط، وعند إزالة مجموعة الشفرة من وعاء الخلط أو عند إزالة شفرة البشر من 

غرفتها وعند تنظيف الجهاز. 
■  تجنبي طحن العظام أو قشور الجوز أو المكونات الصلبة األخرى.

■  يمكن معالجة السوائل الساخنة حتى درجة حرارة 55 مئوية في وعاء الخلط. 
■  التزمي الحذر الشديد عند التعامل مع السوائل الساخنة. قد يؤدي التعرض إلى البخار الساخن أو رذاذ 
السوائل الساخنة إلى اإلصابة بحروق. تجنبي تشغيل الخالط دون وضع الغطاء في موضعه بشكل 
صحيح. عند معالجة السوائل الساخنة، ال تقومي بإزالة الغطاء الداخلي خالل التشغيل. تجنبي لمس 

السطح الساخن. استخدمي مقبض لحمل وعاء الخلط عندما يكون ساخنًا.
■  يبلغ الحد األقصى لوقت التشغيل المستمر 10 دقائق. ال تتجاوزي الحد األقصى لوقت التشغيل البالغ 
5 دقائق عندما تكون في وضع العجن وال تتجاوزي الحد األقصى لوقت التشغيل البالغ دقيقتين عند 

استخدام الخالط. قبل بدء تشغيل الجهاز مرة أخرى، اتركيه ليبرد لمدة 30 دقيقة.
■  احرصي دائًما على غلق الجهاز وفصله من مقبس الكهرباء عندما ال يكون قيد االستعمال، وعند 
تركه دون رقابة وقبل تجميعه أو تفكيكه أو تنظيفه أو نقله. قبل تفكيك الجهاز واستبدال الملحقات 
أو األجزاء التي يمكن الوصول والتي تتحرك أثناء االستخدام، انتظري حتى تتوقف جميع األجزاء 

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

■  ال تغسلي الجهاز بالماء الجاري أبًدا وال تغمريها في الماء أو أي سائل آخر.
■  ال تقم بتشغيل الجهاز عندما يكون فارغ. قد يؤثر االستخدام غير الصحيح للجهاز سلبًا على عمره. 
■  تأكدي من أن موصالت قابس الطاقة ال تتالمس مع الماء أو الرطوبة. تجنب وضع األشياء الثقيلة 
على سلك الطاقة. تأكدي من عدم تدلي سلك الطاقة من حافة الطاولة ومن أنه ال يالمس سطًحا 

ساخنًا. 
■  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. 
أو إجراء أي تعديالت عليه  الجهاز  الكهربائية، تجنبي إصالح  بالصدمات  ■  لتجنب خطر اإلصابة 
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 معالج الطعام
دليل المستخدم

■  قبل استخدام هذا الجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة، حتى لو كنِت بالفعل لديِك خبرة في 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 والملحقات 
وحدة القاعدة  A11

A12  مقبض للتحكم في السرعة
   يعمل على ضبط السرعة بشكل متدرج، 

MIN-1-2-3-4-5-6-MAX، لتعيين مستوى 
النبض )PULSE( وإيقاف تشغيل الجهاز 

 .)OFF(
قفل تحرير الرأس متعددة الوظائف  A13

A14  قائم مضاد لالنزالق لتحقيق االستقرار للجهاز 
أثناء التشغيل

الغطاء   A15
  يعمل على إغالق الوعاء الفوالذي المقاوم للصدأ 
A10 للتخزين المكونات المعالجة لفترة وجيزة.

A1  زر تحرير مفرمة اللحم من محور المرفق 
األمامي

A2  غطاء محور ملحق مفرمة اللحم األمامية قابل 
للخلع

A خافق على شكل حرف  A3
بالون الخفق   A4

خطاف العجن  A5
غطاء محور ملحق الخالط العلوي قابل للخلع  A6

رأس متعددة الوظائف تميل للخارج   A7
A3–A5 محور الملحق لتثبيت المرفقين  A8

غطاء للوعاء مزود بفتحة إلضافة المكونات   A9
وعاء 4.5 لتر من الفوالذ المقاوم للصدأ   A10

وصف ملحقات مفرمة اللحم
لوحة الفرم متوسط النعومة   B9

لوحة الفرم الخشن  B10
الفرازة  B11

مرفق أداة حشو السجق  B12
أداة التفسيخ  B13

المرفق المخروطي  B14
صانع الكعك  B15

حامل جهاز صنع الكعك  B16

أداة الدفع  B1
قادوس من الفوالذ المقاوم للصدأ   B2

أنبوب تلقيم  B3
غرفة الفرم   B4

عمود الدوران الملولب   B5
شفرة الفرم   B6
حلقة ملولبة   B7

لوحة الفرم الناعم   B8

مالحظة: 
.B1 داخل أداة الدفع B11–B14 توجد األجزاء

.B10و B8 تم تزويد بعض الموديالت فقط مع بقرص فم ناعم وخشن

وصف ملحقات الخالط
وعاء خلط زجاجي بسعة 1.5 لتر  C4

كف  C5
مجموعة الشفرة  C6

الغطاء الداخلي لوعاء الخلط   C1
C2  الغطاء الخارجي لوعاء الخلط مع فتحه إلضافة 

المكونات
مقبض  C3

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

باشري  ثم  المحايدة.  المطبخ  ومنظفات  الدافئ  الماء  باستخدام  األطعمة  لتالمس  المخصصة  الملحقة  األجزاء  جميع  2.  اغسلي 
شطفها تحت مياه جارية تنظيفًا شامالً، ثم جففيها عبر المسح بقطعة قماش ناعمة أو اتركيها ليبردها الهواء طبيعيًا. بعد الغسيل 

 B10–B8 وألواح الفرم B6 والتجفيف، نوصي بوضع طبقة من زيت الطعام على شفرة الفرم
3.   تجنبي غمر معالج الطعام أو سلك الطاقة في الماء أو أية سوائل أخرى. 

تنبيه:
تعتبر األجزاء المعدنية من مفرمة اللحم والمرفقات A5–A3 غير مخصصة للغسيل في غسالة الصحون. يمكن غسل 

األجزاء األخرى القابلة للخلع في غسالة األطباق.

المزج والخفق والعجن

انتقاء أنواع المرفقات
الغرض من االستخدام نوع المرفق

يُستخدم لخفق العجائن الخفيفة ومتوسطة القوام الخالية من الخميرة، إلعداد الصلصات والكريمات والحشوات، 
وما إلى ذلك ال تستخدميه لعجن العجائن الثقيلة.

A3 الخافق

يُستخدم لخفق البيض الكامل أو بياض البيض والقشدة المخفوقة والعجائن الخفيفة والكريمات الرغوية وما إلى 
ذلك ال تستخدميه لخلط العجائن الثقيلة أو السميكة.

بالون الخفق 
A4

يُستخدم لعجن أنواع مختلفة من العجائن بما في ذلك العجائن الثقيلة والسميكة على سبيل المثال عجينة الخبز، 
وعجينة البيتزا، وعجائن الحلويات الطازجة، وما إلى ذلك

خطاف العجن 
A5

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

1.  إدخال الوعاء وربط الغطاء
1.1  ضعي معالج الطعام على سطح جاف ومستوي ومستقر مثل الجزء العلوي من منضدة المطبخ.

1.2  استخدمي القفل A13 لتحرير الرأس متعددة الوظائف A7 وقومي بإمالتها إلى الخارج حتى اخرها. بعد إمالة الرأس متعددة 
الوظائفA7 حرري القفل A13. يُشار إلى قفل الرأس متعددة الوظائف A7 في وضع الفتح العلوي عن طريق إرجاع القفل 

A13 إلى وضعه االفتراضي، وهو يكون مصحوبًا بنقرة مسموعة.
1.3   ادخلي الوعاء المصنوع من الفوالذ غير القابل للصدأ A10 في وحدة القاعدة A11 وأمنيه في مكانه عبر لفه باتجاه عقارب 

.A11 بشكل صحيح، فال يمكن رفعه بشكل منفصل خارج وحدة القاعدة A10 الساعة. عندما يتم ربط الوعاء

1.4  في الجزء السفلي من الرأس متعددة الوظائف A7 المزودة بمحور المرفق A8، حركي الغطاء A9 بحيث تتحرك المزالج على 
 .A8 في التجاويف الموجودة على طول مركز المرفق A9 طول محيط الفتحة المستديرة في الغطاء

1.5  يُستخدم الغطاء A15 في تغطية الوعاء A10 لتخزين المكونات المعالجة لفترة قصيرة.

تثبيت المرفقات  .2
2.1   عند تركيب أحد المرفقات، يجب إحكام الرأس متعددة الوظائف A7 في وضع الفتح، انظري النقطة 1.2 في الفصل السابق. في 
محور المرفق A8، قومي بربط المرفقات A5–A3 بطريقة حيث ينزلق عمود محور المرفق A8 في المرفق. ادفعي المرفق 
إلى األعلى نحو محور المرفق A8 وأدرييه في عكس اتجاه عقارب الساعة لتأمينه في مكانه. قومي بلطف بسحب المرفق ألسفل 

بيد واحدة للتحقق من أنه مثبت بشكل صحيح.
2.2  ضعي المكونات التي ترغبين في معالجتها في الوعاء A10. حرري القفل A13 وأميلي الرأس متعددة الوظائف A7 إلى 
الوضع األفقي. بعد إمالة الرأس متعددة الوظائف A7 ألسفل حرري القفل A13. يُشار إلى حالة قفل الرأس متعددة الوظائف 

A7 في وضع العمل المائل إلى أسفل عن طريق A13 إعادة القفل الى الوضع االفتراضي. يصاحب ذلك بنقرة مسموعة.

التفكيك  .3
3.1  استخدمي القفل A13 لتحرير الرأس متعددة الوظائف A7 وقومي بإمالتها إلى الخارج حتى اخرها. بعد إمالة الرأس متعددة 
الوظائفA7 حرري القفل A13. يُشار إلى قفل الرأس متعددة الوظائف A7 في وضع الفتح العلوي عن طريق إرجاع القفل 

A13 إلى وضعه االفتراضي، وهو يكون مصحوبًا بنقرة مسموعة.
 A10 و قومي بلفه في اتجاه عقارب الساعة لتحريره، ثم إزالته. قومي بلف الوعاء A8  3.2  ادفعي المرفق نحو محور المرفق
عكس اتجاه عقارب الساعة وإزالته من وحدة القاعدة A11. قومي بإزالة الغطاء A9 عن طريق سحبه ألسفل. حركي الرأس 

متعددة الوظائف A7 مرة أخرى إلى الوضع األفقي.

استخدام معالج الطعام 
1.  حددي النوع المناسب للمرفق بناًء على االستخدام المخصص له وقومي بتجميع الجهاز وفقًا للتعليمات الواردة في الفصل تجميع 

 .A10 الجهاز وتفكيكه. ضعي المكونات في الوعاء

تنبيه:
في عجنة واحدة، يمكن معالجة ما ال يزيد عن 2.2 لتر من العجين الخفيف أو 0.8 لتر من العجين السميك والثقيل. 

الحد األقصى لعدد بياض البيض الذي يمكن خفقه في وقت واحد هو 12. نوصي بعدم ملء الوعاء A10 بعد مستوى 
عالمة 3 لتر. إذا تم وضع كمية كافية من المكونات في الوعاء A10 )أقل من 0.3 لتر من العجين(، فقد ال تتم 

معالجتها على النحو األمثل.

2.  تأكدي من أن الرأس متعددة الوظائف A7 مائلة ألسفل في وضع العمل األفقي وأن مقبض التحكم في السرعة A12 مضبوط 
على الوضع OFF )إيقاف التشغيل(. وصل سلك الطاقة بمقبس الطاقة. 

3.  اضبطي السرعة المطلوبة باستخدام مقبض التحكم في السرعة A12. قومي بلف مقبض التحكم في السرعة A12 في اتجاه 
عقارب الساعة تدريجيًا لزيادة السرعة، قومي بلفه في االتجاه المعاكس لخفض السرعة. لتقليب المكونات في البداية، قومي أوالً 
بتعيين سرعة أقل ثم تعديلها على النحو المطلوب. يضمن تنظيم السرعة االلكتروني الحفاظ على السرعة المحددة في األحمال 

.A9 عبر الفتحة الموجودة في الغطاء A10 المختلفة. أثناء التشغيل، يمكن إضافة المكونات في الوعاء
4.  يستخدم وضع النبض لزيادة السرعة إلى الحد األقصى لوقت قصير. لتنشيط وضع النبض، أديري مقبض التحكم في السرعة 
A12 إلى الوضع PULSE وللتأكد من التشغيل المستمر واصلي اإلبقاء عليه في هذا الوضع. بمجرد تحرير مقبض التحكم 

في السرعة A12، سيعود تلقائيًا إلى الوضع OFF )إيقاف(.
5.  إذا كان من الضروري مسح المكونات من داخل وعاء الخلط A10والمرفق، أوقفي معالج الطعام أوال عن طريق ضبط مقبض 
التحكم A12 إلى الوضع OFF )إيقاف التشغيل( ثم افصليه من مقبس الطاقة. انتظري حتى تتوقف األجزاء الدوارة ثم أخرجي 

المكونات باستخدام ملعقة. 
6.  بعد االنتهاء من استخدام الجهاز، اضبطي مقبض التحكم في السرعة A12 إلى الوضع OFF )إيقاف التشغيل( وافصلي سلك 

الطاقة عن مقبس الطاقة. 
7.  انتظري حتى تتوقف األجزاء الدوارة وقومي بتفكيك خالط الطعام وفقًا للتعليمات الواردة في الفصل تجميع الجهاز وتفكيكه. 

 .A10 استخدمي ملعقة بالستيكية لينة لتفريغ المحتويات من الوعاء
8.  نظفي معالج الطعام بعد كل استعمال وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

LED الضوء
 يحتوي الرأس متعدد الوظائف A7 على ضوء LED يعمل تلقائيًا عند توصيل معالج الطعام بمقبس الطاقة. ينطفئ الضوء LED تلقائيًا 
 LED بعد 2.5 دقيقة من عدم النشاط، أي عندما ال يكون الجهاز قيد التشغيل أو عند عدم ضبط السرعة خالل هذا الوقت. يعمل الضوء

مرة أخرى تلقائيًا عند عدم تشغيل معالج الطعام في عن طريق مقبض التحكم A12 الذي يتم ضبطه على مستوى السرعة المطلوب.

الدليل السريع لمعالجة المكونات 
تحديد السرعة وقت المعالجة الحمولة القصوى المكونات نوع المرفق

5-6 4 دقائق 12 قطع بياض البيض A4 بالون الخفق
6–8 دقائق 5-6 l 1 الكريمة المخفوقة A4 بالون الخفق
6 دقائق 3-4 l 2.2 عجين الكعك A3 الخافق

الحد األدنى للمستوى على 2 5-4 دقائق 0.8 لتر عجين الخبز
عجينة البيتزا

A5 خطاف العجن

 
مالحظة:

أوقات المعالجة المذكورة أعاله لالسترشاد فقط.
عندما خفق بياض البيض، يجب أن يكون الوعاء A10 والخافق A4 نظيفان وجافان 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.

فرم اللحوم وصناعة السجق والكباب وصنع الكعك

تجميع وتفكيك مفرمة اللحوم
1.  أدرجي العمود الدوار الملولب B5 في غرفة الفرم B4 مع إدخال العجلة المسننة أوالً.

 B10 أو B9 أو B8 مع جعل الحافة متجهة خارج الغرفة( وأرفقي لوحة الفرم( B5 على العمود الدوارB6 2.  ضعي شفرة الفرم
اعتماًدا على الفرم المفضل. تأكدي أن الفتحة الكائنة بغرفة الفرم B4 جهة الشق الكائن بلوحة الفرم.

تنبيه:
عند ربط الشفرة B6، التزمي الحرص الشديد لتجنب الجروح بفعل الحواف الحادة.

3.  ضعي القفل الملولب B7 على غرفة الفرم B4 وشدديه بشكل آمن عن طريق إدارته في اتجاه عقارب الساعة. ضعي القادوس 
.B3 على أنبوب التلقيم B2 المصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ

4.  تأكدي من إيقاف تشغيل معالج الطعام وفصله من مقبس الكهرباء. يجب إمالة الرأس متعددة الوظائف ألسفل A7 حتى الوضع 
األفقي ويجب نزع مرفقات الخالط أو الخافق أو العجن. أزيلي الغطاء األمامي A2 من الرأس متعددة الوظائف A7. ضعي 
المرفق المجمع تجاه محور المرفق بحيث يكون أنبوب التلقيم B3 مائالً نحو اليمين بزاوية 45 درجة تقريبًا من المحور الرأسي 
 A1 وقومي بتأمين المرفق في وضع عمودي بلفها عكس اتجاه عقارب الساعة. يتم قفل المرفق في مكانه عندما ينزلق الزر

للخارج. يصاحب ذلك بنقرة مسموعة. 
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5.  عند لتفكيك مفرمة اللحوم، أزيلي القادوس B2 أوالً. ثم اضغطي على الزر A1 وأزيلي مفرمة اللحوم عبر إدارتها في اتجاه 
عقارب الساعة. بعد إزالة المفرمة، ضعي الغطاء A2 مجدًدا في موضعه. 

6.  عند تفكيك مفرمة اللحوم إلى أجزاء فردية، اتبعي التسلسل العكسي. 

استخدام مفرمة اللحوم
1.  أوال أعدي اللحوم للفرم بالطريقة التالية. أزيلي جميع العظام واألوتار والغضاريف وقطعي اللحم إلى قطع بحجم 2 × 2 × 6 

.B3 سم بما يجعلها تمر بحرية من خالل أنبوب التغذية

تنبيه:
تجنبي معالجة اللحوم المجمدة. اسمحي بذوبان الثلج قبل الفرم.

2.  تأكدي من تجميع معالج الطعام بشكل صحيح وأن مقبض التحكم A12 في السرعة على الوضع OFF )وضع اإليقاف(.
3.  ضعي اإلناء A10 أو وعاء مناسب آخر تحت مفرمة اللحوم. أدخلي مقبس الكهرباء في قابس الطاقة الكهربائية.

4.  استخدم مقبض التحكم في السرعة لضبط السرعة المطلوبة. نوصي بالضبط على السرعة 3 في البداية ثم زيادة السرعة وفق ما 
هو مطلوب. ضعي قطع اللحم تدريجيا في أنبوب التلقيم B3 وادفعيهم باستخدام أداة الدفع B1. احرصي على عدم انسداد أنبوب 
التلقيم B3 بكمية كبيرة من اللحوم. ال تقم بمعالجة أكثر من 5 كجم من اللحوم في كل مرة. ال يستغرق الوقت الالزم للتجهيز 

سوى عدة دقائق.

تنبيه:
B1 ال تستخدمي األصابع أو األشياء األخرى لدفع اللحوم للداخل، استخدمي دائًما أداة الدفع

5.  سوف تسقط اللحوم المفرومة في الوعاء المعد ذلك. يمكن إزالة اللحوم التي تبقى في غرفة الفرم B4 عن طريق فرم شريحة 
أو لفافة خبز.

إليقاف معالج الطعام، اضبطي مقبض التحكم في السرعة A12 على الوضع OFF )وضع اإليقاف(.  .6
نظفي مفرمة اللحوم بعد كل استعمال وفقا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.  .7

 تجميع وتفكيك مرفق أداة حشو السجق
1.  عند تجميع مرفق عمل الكباب، استمري بنفس الطريقة المتبعة في تجميع مفرمة اللحوم، فقط مع فارق أنه بدال من شفرة الفرم 

B12و B11 يتم استخدام األجزاء ،B10 أو B9 أو B8 ولوحة الفرم B6
 B11 مع الشق الكائن في الفرازة B4 على العمود الدوار الملولب بحيث تتوافق الفتحة الكائنة بغرفة الفرم B11 2.  ضعي الفرازة
ضعي مرفق أداة حشو السجق B12 على الفرازة B11 واستكملي تجمع أداة حشو السجق عبر ربط الحلقة الملولبة B7 على 

.B3 على أنبوب التلقيم B2 ضعي القادوس المصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ .B4 غرفة الفرم
3.  قومي بربط المرفق في معالج الطعام بنفس الطريقة الموضحة في النقطة 4 بالفصل تجميع مفرمة اللحم وتفكيكها.

4.  عند التفكيك، أزيلي القادوس B2 أوالً. ثم اضغطي على الزر A1 وأزيلي المرفق عبر إدارته في اتجاه عقارب الساعة. بعد 
إزالة المرفق، ضعي الغطاء A2 مجدًدا في موضعه. 

عند تفكيك المرفق إلى أجزاء فردية، اتبع التسلسل العكسي.   .5

استخدام مرفق أداة حشو السجق
1.  تأكدي من تجميع معالج الطعام بشكل صحيح وأن مقبض التحكم A12 في السرعة على الوضع OFF )وضع اإليقاف(. أدخلي 

مقبس الكهرباء في قابس الطاقة الكهربائية.
2.  أعدي عبوة السجق الذي تقومين بحشوه باللحوم المفرومة وانقعيه في ماء فاتر لمدة 10 دقائق تقريبًا. ضعي خليط اللحم المفروم 
في القادوس B2. خذي عبوة السجق من الماء والسيخ واربطي إحدى النهايات وحركي الطرف اآلخر وكأنه جورب على مرفق 

 .B12 أداة حشو السجق
3.  استخدم مقبض التحكم في السرعة A12 لضبط السرعة المطلوبة. نوصي بالضبط على سرعة أقل في البداية ثم زيادة السرعة 
وفق ما هو مطلوب. أمسكي عبوة السجق على المرفق B12 واستخدام اليد األخرى لدفع خليط اللحم المفروم باستخدام أداة الدفع 
B1 من خالل أنبوب التلقيم B3. في حالة التصاق عبوة السجق بالمرفق B12,فمن الضروري الترطيب باستخدام الماء مرة 

أخرى. 

تنبيه:
B1 ال تستخدمي األصابع أو األشياء األخرى لدفع اللحوم المفرومة للداخل، استخدمي دائًما أداة الدفع

4.  إليقاف الجهاز، اضبطي مقبض التحكم في السرعة A12 على وضع اإليقاف.
5.  نظف األجزاء الفردية للمرفق بعد كل استعمال وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

تجميع وتفكيك مرفق عمل الكباب
1.  عند تجميع مرفق عمل الكباب، استمري بنفس الطريقة المتبعة في تجميع مفرمة اللحوم، فقط مع فارق أنه بدال من شفرة الفرم 

B14و B13 يتم استخدام األجزاء ،B10 أو B9 ،B8 ولوحة الفرم B6
2.  ضعي أداة التفسيخ B13 على العمود الدوار الملولب B5 بحيث تتوافق الفتحة الكائنة بغرفة الفرم B4 مع الشق الكائن في أداة 
التفسيخ B13. ضعي مرفق أداة تفسيخ الكباب B13 على المرفق المخروطي B14 واستكملي تجمع أداة عمل الكباب عبر 
.B3 على أنبوب التلقيم B2 ضعي القادوس المصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ .B4 على غرفة الفرم B7 ربط حلقة الملولب

3.  قومي بربط المرفق في معالج الطعام بنفس الطريقة الموضحة في النقطة 4 بالفصل تجميع مفرمة اللحم وتفكيكها.
4.  عند التفكيك، أزيلي القادوس B2 أوالً. ثم اضغطي على الزر A1 وأزيلي المرفق عبر إدارته في اتجاه عقارب الساعة. بعد 

إزالة المرفق، ضعي الغطاء A2 مجدًدا في موضعه. 
5.  عند تفكيك المرفق إلى أجزاء فردية، اتبع التسلسل العكسي. 

استخدام مرفق عمل الكباب
1.  تأكدي من تجميع معالج الطعام بشكل صحيح وأن مقبض التحكم A12 في السرعة على الوضع OFF )وضع اإليقاف(. أدخلي 

مقبس الكهرباء في قابس الطاقة الكهربائية.
2.  ضعي خليط لحم الكباب المعدة في القادوس B2. استخدم مقبض التحكم في السرعة A12 لضبط السرعة المطلوبة. نوصي 
بالضبط على سرعة أقل في البداية ثم زيادة السرعة وفق ما هو مطلوب. باستخدام أداة الدفع B1، ادفعي الخليط من خالل 
أنبوب التلقيم B3. ستتمثل النتيجة في أنبوب مجوف من اللحوم والذي يتم تقطيعه إلى قطع صغيرة. يعد الكباب وجبة تقليدية في 

الشرق األوسط والتي يصنع معظمها من اللحم المفروم والقمح والحبوب الكاملة.

تنبيه:
B1 ال تستخدمي األصابع أو األشياء األخرى لدفع اللحوم المفرومة للداخل، استخدمي دائًما أداة الدفع

3.  إليقاف الجهاز، اضبطي مقبض التحكم في السرعة A12 على وضع اإليقاف.
4.  نظف األجزاء الفردية للمرفق بعد كل استعمال وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

تجميع وتفكيك مرفق عمل الكعك
1.  عند تجميع مرفق عمل الكباب، استمري بنفس الطريقة المتبعة في تجميع مفرمة اللحوم، فقط مع فارق أنه بدال من شفرة الفرم 

B16و B15 و B11 يتم استخدام األجزاء ،B10 أو B8، B9 ولوحة الفرم B6

 B11 مع الشق الكائن في الفرازة B4 على العمود الدوار الملولب بحيث تتوافق الفتحة الكائنة بغرفة الفرم B11 2.  ضعي الفرازة
ادخلي حامل جهاز عمل الكعك B16 في الحلقة الدوارة B7. قومي بربط الحلقة الملولبة B7 باتجاه عقارب الساعة نحو غرفة 
الفرم B4. أكملي التجميع عن طريق إدخال جهاز عمل الكعك B15 في الحامل B16 وتوصيل القادوس B2 في أنبوب التلقيم 

.B3
3.  قومي بربط المرفق في معالج الطعام بنفس الطريقة الموضحة في النقطة 4 بالفصل تجميع مفرمة اللحم وتفكيكها.

4.  عند التفكيك أزيلي القادوس B2 أوالً. ثم اضغطي على الزر A1 وأزيلي المرفق عبر إدارته في اتجاه عقارب الساعة. بعد 
إزالة المرفق، ضعي الغطاء A2 مجدًدا في موضعه. 

5.  عند تفكيك المرفق إلى أجزاء فردية، اتبع التسلسل العكسي. 

استخدام مرفق عمل الكعك
1.  ضعي العجين الذي تم تحضيره في القادوس B2. حرك صانع الكعك B15 لليسار واليمين لضبط الشكل المرغوب للكعك. 

2.  أدخلي مقبس الكهرباء في قابس الطاقة الكهربائية. اضبطي السرعة المطلوبة باستخدام مقبض التحكم في السرعة A12. عند 
التشغيل ألول مرة، نوصي بضبط السرعة على 3 ثم زيدي أو قللي بحسب المطلوب.

3.  استخدمي أداة الدفع B1، ادفعي العجين عبر أنبوب التلقيم B3. سوف يدفع معالج الطعام العجين ليصبح بالشكل المطلوب 
الذي تحدده باستخدام صانع الكعكة B15. نوصي بوضع صينية أو راحة يدك تحت العجين المدفوع للخارج. ثم اقطع العجين 

المتشكل إلى أجزاء أصغر.

تنبيه:
.B1 ال تستخدم األصابع أو األواني األخرى لدفع العجين من خالل أنبوب التلقيم. استخدمي دائما أداة الدفع

4.  عند االنتهاء من استخدام معالج الطعام، قومي بإيقاف تشغيله عن طريق ضبط مقبض التحكم في السرعة A12 على الوضع 
OFF )إيقاف التشغيل(.

قم بتنظيف المرفق بعد كل استعمال وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.  .5

الخلط 

تجميع الخالط وتفكيكه
1.  في وعاء الخلط C4، ضعي الغطاء الخارجي C2 بحيث تنسخ أطرافها عنق الوعاء، وادفعي ألسفل تماًما على طول المحيط 

بأكمله. في الفتحة الموجودة في الغطاء C2، ضعي الغطاء الداخلي C1 وادفعي ألسفل حتى آخره. 
2.  تأكدي من إيقاف تشغيل معالج الطعام وفصله من مقبس الكهرباء. يجب إمالة الرأس متعددة الوظائف ألسفل A7 حتى الوضع 
األفقي ويجب نزع مرفقات الخالط أو الخافق أو العجن. حرري غطاء محور المرفق العلوي وأزيليه A6. ضعي وعاء الخلط 
المجمع على المحور العلوي واسحبيه لتدويره بلطف في اتجاه الرمز  حتى آخره. سوف تمنع آلية األمان بدء تشغيل الخالط 

.A7 إال إذا كان مؤمن بشكل صحيح في الرأس متعددة الوظائف
3.  للتفكيك اتبعي التسلسل العكسي.

استخدام الخالط
1.  الخالط مخصص إلعداد وجبات الطعام والمشروبات مثل الميلك شيك والحساء الدسم والصلصات وغماس دهن الخبز وأغذية 
أو عجائن  البطاطس  إعداد حساء  أو  الفاكهة والخضروات  المقصود استخدامه إلعداد عصير  إلخ. وليس  الطازجة،  األطفال 

الخميرة أو خفق بياض البيض.
2.  قومي بتجميع الخالط وفقًا للتعليمات الواردة في الفصل تجميع الخالط وتفكيك، ووضع المكونات )يجب تقطيع القطع األكبر 

.C4 أوالً( في وعاء اخلط

مالحظة:
تبلغ السعة القصوى لوعاء الخلط C4 1.5 ليتر. تجنبي ملئه لما بعد عالمة الحد األقصى. عند معالجة السوائل 

الساخنة أو السوائل التي تتمدد في حجمها أثناء عملية الخلط، فمن المستحسن ملء وعاء الخلط بما ال يزيد عن ⅔ 
من سعته القصوى.

3.  تأكدي من تجميع معالج الطعام بشكل صحيح وأن مقبض التحكم A12 في السرعة على الوضع OFF )وضع اإليقاف(. وصل 
سلك الطاقة بمقبس الطاقة. اضبطي السرعة المطلوبة باستخدام مقبض التحكم في السرعة A12. نحن ننصح أن يستخدم في 
البداية سرعة أبطأ للسماح للمكونات بأن تمتزج مع بعضها. ثم يمكن زيادة السرعة. الوضع المتقطع ال يكون مناسباً إال عندما 
ترغب في مزج المواد الغذائية بشكل سريع جداً. لبدء الوضع المتقطع، أديري مقبض التحكم في السرعة A12 إلى الوضع 
 OFF سيعود تلقائيًا إلى الوضع ،A12 وابقيه في هذا الوضع للحظة. بمجرد تحرير مقبض التحكم في السرعة « PULSE«

)إيقاف(.

تنبيه:
يمكن معالجة السوائل الساخنة حتى درجة حرارة 55 مئوية في وعاء الخلط. الحد األقصى لوقت 

تشغيل الخالط هو 2 دقائق. تجنبي ترك الجهاز في عمل مستمر لفترة أطول مما هو مذكور أعاله. اتركي الجهاز 
ليبرد لمدة 30 دقائق.

4.  أثناء عملية الخلط، يمكنك إضافة الغذاء أو السوائل إلى وعاء الخلط C4 من خالل الثقب الموجود في الغطاء C2 بعد إزالة 
الغطاء الداخلي C1. ال تفتحي الغطاء الخارجي C2 أبدا أثناء التشغيل. عند معالجة السوائل الساخنة C1، يجب أن يظل غطاء 

الداخلي F1 مغلقًا. 
5.  في حال التصاق الغذاء بمجموعة الشفرات C6 أو جدران وعاء الخلط C4, قومي بإطفاء الجهاز بإدارة مقبض التحكم في 
السرعة A12 إلى الوضع OFF )إيقاف التشغيل( ثم افصليه عن مقبس الطاقة. تأكدي من أن مجموعة الشفرة C6 توقفت 
. قومي بخلع الغطاء، باستخدام ملعقة  A7 عن الدوران. قومي بعناية إزالة وعاء الخلط المجمع من الرأس متعددة الوظائف
بالستيكية، ثم نظفي مجموعة الشفرات C6 وجدران وعاء الخلط C4. ضعي الغطاء مرة أخرى ثم أعيدي تركيب مجموعة 

الخالط في الرأس متعددة الوظائف A7. وصلي السلك الكهربائي في مقبس الكهرباء وواصلي الخلط.
6.  بعد االنتهاء من استخدام الجهاز، اضبطي مقبض التحكم في السرعة A12 إلى الوضع OFF )إيقاف التشغيل( وافصلي سلك 
الطاقة عن مقبس الطاقة. تحققي من أن مجموعة الشفرات C6 توقفت عن الدوران وانزعي بعناية مجموعة وعاء الخلط من 
الرأس متعددة الوظائف A7. ضعي الغطاء A6 مرة أخرى في مكانه واستخدمي ملعقة بالستيكية لينة إلزالة الطعام من وعاء 

 .C4 الخلط
7.  قومي بتفكيك الوعاء المجمع ونظفي كل األجزاء بعد كل استعمال وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

معلومات ونصائح للخلط
�أوالً قطعي الطعام بشكل متسق مثل أن تقطع الفواكه والخضروات إلى أجزاء أصغر يتراوح قياسها 3 سم وعندها فقط ابدأي   ■

في خلطها.
�أوالً، قومي بخلط كمية صغيرة من المكونات وبعدها أضيفي مكونات أكثر تدريجيا من خالل الثقب في الغطاء C2 أثناء عملية   ■
 C4 الخلط. وبهذه الطريقة، يمكنك تحقيق نتائج أفضل مما ستحصلين عليه في حالة إضافة جميع المكونات في وعاء الخلط

في نفس الوقت. 
�إذا كنِت بحاجة إلى خلط األطعمة الصلبة جنبًا إلى جنب مع السوائل، فإننا نوصي أن تقومي أوال بخلط األغذية الصلبة مع جزء   ■

من السوائل. ثم تقومي تدريجيا بإضافة السوائل المتبقية من خالل الثقب في الغطاء C2 خالل عملية الخلط.
■  لخلط السوائل الكثيفة جداً، نوصي باستخدام الوضع المتقطع لكي ال تتعرض مجموعة الشفرات C6 لالنسداد بشكل متكرر. 

شغلي الخالط مرارا وتكرارا في فترات زمنية قصيرة. 
■  مكعبات الثلج يجب معالجتها فورا بمجرد إخراجها من الثالجة. عندما يبدأ الثلج في الذوبان، سوف تتالصق مكعبات الثلج معا 

ولن يعود ممكنا خلطها.
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الدليل السريع لمعالجة المكونات
الوقت الموصى به للخلط تحديد السرعة المكونات

30 ثانية 6–5 الفاكهة والخضروات المقطعة إلى قطع صغيرة
40 ثانية 6–5 طعام األطفال
30 ثانية 4–3 المخلوطات والتوابل والمخلالت
40 ثانية MAX 6 إلى عالمة العصائر والكوكتيالت
30 ثانية MAX 6 إلى عالمة الشوربات

PULSE 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 معالج الطعام، اطفئيه دائًما من خالل ضبط مقبض التحكم في السرعة A12 على الوضع OFF )إيقاف التشغيل(   ■

وافصليه من مقبس الطاقة. 
�قومي بتفكيك معالج الطعام إلى أجزائه الفردية. وانتظري حتى تتوقف األجزاء المتحركة تماًما قبل التفكيك.  ■

■  اغسلي األجزاء القابلة لإلزالة المستعملة بعد كل استعمال باستخدام ماء دافئ بمنظف أواني محايد. ثم باشري شطفها تحت مياه 
جارية نظيفة وجففيها عبر المسح بقطعة قماش ناعمة أو اتركيها ليبردها الهواء طبيعيًا. بعد الغسيل والتجفيف، نوصي بوضع 

 .B10 و B9و B8 وألواح الفرم B6 طبقة من زيت الطعام على شفرة الفرم
�في حالة خفق بياض البيض، اشطفي الوعاء A10 والخافق A4 تحت ماء بارد. في حالة استخدام مياه ساخنة، تتصلب بقايا   ■

بياض البيض وتكون إزالتها أكثر صعوبة.
�قم بتنظيف حاوية الخلط C4 عن طريق ملئها ب 0.5 لتر من الماء النظيف وبضع قطرات من منظفات المطبخ ثم قم بتجميع   ■
الخالط وتشغيله لمدة 10 إلى 15 ثانية. ثم أطفئي معالج الطعام وافصليه عن مقبس الطاقة، وبعد أن تتوقف األجزاء الدوارة، 
النظيف  الماء  C4 جيدا باستخدام  المزج  المزج C4 ثم اشطفي كأس  المزج. أفرغي محتويات كأس  انزعي مجموعة كأس 

وامسحيها لتجفيفها.
�في حالة االحتياج إلى المزيد من التنظيف الدقيق، يجوز إزالة الكفة C5 مع مجموعة الشفرة C6 باستخدام مفتاح خاص يمكن   ■
C6 في  الشفرة  C5 مع مجموعة  الكفة  إعادة تركيب  التنظيف، يجب  االنتهاء من  بعد  طلبه مجانا من مركز خدمة معتمد. 

موضعها وربطها بإحكام في موضعها باستخدام المفتاح.

تنبيه:
عند التنظيف، التزمي الحرص الشديد لتجنب إصابة نفسك بجروح بفعل الحواف القاطعة الحادة.

غسالة  في  للغسيل  مخصصة  غير   A3–A5 والمرفقات   C6 الشفرة  ومجموعة  اللحم  مفرمة  من  المعدنية  األجزاء  ■  تعتبر 
الصحون. يمكن غسل األجزاء األخرى القابلة للخلع في غسالة األطباق. 

�لتنظيف وحدة القاعدة A11 والرأس متعددة الوظائف A7، استخدمي قطعة قماش مغموسة قلياًل في محلول منظف. ثم امسحي   ■
كل شيء بقطعة قماش مبللة نظيفة وامسحيها لتجف جيًدا.

�للتنظيف، تجنبي استخدام المذيبات أو مواد التنظيف لها آثار كاشطة. وإال فقد يلحق ضرر بسطح الجهاز.   ■
�تجنبي غمر الجهاز أو سلك الطاقة في الماء أو أية سوائل أخرى على اإلطالق.   ■

التخزين 
■  عند عدم استخدامك لمعالج الطعام، احفظيه في مكان نظيف وجاف بعيًدا عن متناول األطفال. تأكدي أن الرأس متعددة الوظائف 

A7 مائلة في وضع أفقي. 

المواصفات الفنية
نطاق الجهد الُمقّدر........................................................................................................... 220–240 فولت
.....................................................................................................................50/60 هرتز التردد الُمقّدر 
........................................................................................................... 1000 واط الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة
مستوى الضوضاء .............................................................................................................. 85 ديسيبل )أ(

الصوت  بطاقة  مقارنة  الصوت  أ من طاقة  المستوى  يمثل  )أ(، وهو  ديسيبل   85 الجهاز هو  لهذا  به  المسموح  الضجيج  إن مستوى 
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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 
بشكل  تدويرها  تعيد  أو  تجددها  أو  األجهزة  هذه  من  تتخلص  لكي  للبلدية.  العامة  المخلفات  في  والكهربائية 
صحيح، يجب أن تسلمها إلى نقاط التجميع المحددة. أو بدالً من ذلك، يمكنك في بعض دول االتحاد األوروبي 
المنتجات  المحلية عند شراء أي منتج من  التجزئة  الدول األوروبية األخرى إرجاع أجهزتك إلى متاجر  أو 

الجديدة المعادلة.
الوقاية  في  الثمينة وكذلك  الطبيعية  الموارد  الحفاظ على  في  األجهزة  لهذه  الصحيح  التخلص  يساعد  فسوف 
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، ارجع إلى المجلس المحلي أو تاجر التجزئة التابع له للحصول 

على المعلومات الالزمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

هذاالجهاز يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة.


