مولنيكس الخالط اليدوي ماستر بلند برو اكتيف فلو متعدد األستخدامات واط 1000

دليل االستعمال
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 -١أجزاء الجهاز

 -١جسم الخالط اليدوي
 -٢زر التشغيل واإليقاف
 -٣زر السرعة القصوى
 -٤ساق الخالط اليدوي المصنوعة من األستانلستيل
 -٥جسم المضرب
 -٦مخفقي المضرب
 -٧دورق
 -٨الغطاء العلوي لمحضرة الطعام
 -٩زر فتح محضرة الطعام
 -١٠أزرار فتح محضرة الطعام
 -١١غطاء األمان المزود بحلقة تمنع االنسكاب
 -١٢أنبوب الدفع
 -١٣اسطوانة الدفع
 -١٤إناء محضرة الطعام
 -١٥عمود الدوران
 -١٦شفرة التقطيع
 -١٧مثبت الشفرة
 -١٨شفرة التمزيق
 -١٩شفرة التقطيع إلى شرائح
 -٢٠أربع شفرات تعمل بتكنولوجيا تدفق الطاقة الفعال
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-٢تعليمات السالمة

يرجى قراءة تعليمات االستخدام بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة األولى ،ويرجى المحافظة عليها
الستخدامها في المستقبل .ال يتحمل المصنع أي مسئولية عن االستخدام غير الملتزم بهذه التعليمات
هذا الجهاز غير مصنع لالستخدام من جانب األشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية،
أو في القدرات الحسية أو العقلية ،أو من قلة خبرة ومعرفة (وتضم هذه الفئات األطفال) ،إال تحت

إشراف أو تعليمات بكيفية استخدام الجهاز يقدمها شخص مسئول عن سالمة هؤالء األشخاص

هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي فقط على ارتفاع  2000متر فوق سطح البحر بحد أقصى
يجب االنتباه لألطفال للتأكد من أنهم ال يلعبون بالجهاز

ال تستخدم الجهاز في حالة تلف سلك التيار أو المقبس .يجب أن يستبدل السلك من جانب المصنع،
أو خدمة ما بعد البيع ،أو أشخاص آخرين مؤهلين لذلك بنفس الكيفية لتجنب وقوع خطر

افصل الجهاز عن التيار الكهربائي في حالة تركه دون إشراف ،وقبل التركيب أو التفكيك أو التنظيف
أغلق الجهاز وافصله عن التيار الكهربائي قبل تغيير الملحقات أو التعامل مع األجزاء التي تتحرك
عند االستخدام
تذكر :قد تجرح نفسك إذا استخدمت الجهاز بشكل غير صحيح
عند إفراغ إناء التقطيع ،وتركيب وتفكيك الملحقات ،وعند التنظيف ،تعامل مع السكاكين والشفرات

بحرص :فهي حادة للغاية (السكاكين الموجودة في ساق الخالط اليدوي وشفرات التقطيع) .يجب إزالة
شفرات التقطيع مع المحرك الخاص بها قبل إفراغ اإلناء من محتوياته
ال تسمح بتدلي الشعر الطويل أو األوشحة أو ربطات العنق وما شابهها أعلى الملحقات أثناء التشغيل
ال تشغل الجهاز وهو فارغ

ال تسكب سوائل تغلي في اإلناء البالستيكي أو الدورق البالستيكي
ٍ
مستو ونظيف وجاف
استخدم الجهاز فوق سطح

دائما بمجرد انتهائك من استخدامه (حتى في حالة انقطاع التيار
انزع أسالك الجهاز من المقابس ً
الكهربائي) ،وعند تنظيفه
مستقل (للتجميد أو الطبخ أو التعقيم بالح اررة أو في
استخداما
ال تستخدم إناء محضرة الطعام
ً
ً
)الميكروويف
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تحقق من تطابق الجهد الكهربائي الخاص بالكهرباء المتصلة بمكان التشغيل مع الجهد الكهربائي
الغيا
الخاص بالجهاز .أي توصيل غير صحيح يجعل الضمان ً

ال تغمر الجهاز أو سلك الكهرباء أو المقبس في الماء أو أي سائل آخر
ال تترك سلك الكهرباء في متناول األطفال ،أو بالقرب من األجزاء الساخنة من الجهاز ،وال تسمح
بمالمسته إياها ،وال تتركه بالقرب من مصدر للح اررة أو على حافة حادة
أي عمليات خالف التنظيف والصيانة المعتادين اللذان ينفذهما العميل ،ال ينفذها إال مركز خدمة
معتمد انظر القائمة في كتيب الخدمة
يصا ألنه قد يندفع إلى الخارج بسبب البخار
سائل
إذا سكبت ً
ً
ساخنا في إناء محضرة الطعام كن حر ً
المفاجئ
هذا الجهاز غير مصنع لالستخدامات التالية وهي أغراض ال يغطيها الضمان
أماكن المطابخ المخصصة للعاملين في المتاجر ،والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛
بيوت المزارع؛

عمالء الفنادق ،أو عمالء الفنادق على الطرق العامة ،واألنواع األخرى من أماكن اإلقامة المؤقتة؛
في أماكن النوم أو تناول طعام اإلفطار
بعيدا عن متناولهم
هذا الجهاز غير مصنع الستخدام األطفال ،ضعه هو والسلك ً
يحظر لعب األطفال بالجهاز

يجوز لألشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية ،أو في القدرات الحسية أو العقلية ،أو
من قلة خبرة ومعرفة أن يستخدموا هذا الجهاز إذا كان ذلك تحت إشراف أو بعد تلقي تعليمات
باالستخدام اآلمن وإذا كانوا واعيين بمخاطر االستخدام

يمكن لألطفال من سن  8سنوات فما فوق أن يستخدموا المضرب الكهربائي أو شفرة البشر أو شفرة
التمزيق إذا كان ذلك تحت إشراف أو تعليمات بشأن االستخدام اآلمن وإذا كانوا واعيين بمخاطر

االستخدام .يحظر أن ينظف األطفال الجهاز أو يقومون بصيانته إال إذا كانوا يبلغون  8سنوات أو

بعيدا عن متناول األطفال األقل من  8سنوات
أكثر ،وكان ذلك تحت إشراف .أبق الجهاز والسلك ً
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 -٣كيفية االستخدام
هذا الخالط اليدوي مصمم لالستخدام مع كميات صغيرة من الطعام ويجب أال يستخدم ألي غرض
آخر .قبل أول استخدام للجهاز ،امسح مقبض الخالط اليدوي بقطعة قماش رطبة .اغسل الساق والشفرة
.بالماء الدافئ والصابون .ال تغمر الجزء الذي يعلو الساق تحت الماء .جفف الجهاز بالكامل
استخدام الخالط اليدوي
الخالط اليدوي مالئم لصنع الصلصة والشوربة والمايونيز وأطعمة األطفال .ولتشغيله ،ركب ساق
الخالط اليدوي ( )4في الوحدة الرئيسية ( )1بإدارته عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يثبت في مكانه
اآلمن .ضع المقبس في فتحة تيار كهربائي منزلي معيارية .ضع المكونات في إناء طوله مناسب حتى
ال يتناثر الطعام ،ثم ضع ملحق الخلط في الطعام واضغط على زر التشغيل واإليقاف ( )2أو زر
السرعة القصوى

وصفة :يمكنك أن تعد عصير الجزر بخلط  380جرام من الجزر مع
 420جرام من الماء لمدة  45ثانية
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استخدام المضرب
قبل توصيل جسم المضرب ( )5بجسم الخالط اليدوي ( )1تأكد من أن الجهاز غير متصل بمصدر التيار الكهربائي.
ركب المخفقين ( )6بإدخالهما في جسم المضرب ( ،)5ثم ركب جسم المضرب في جسم الخالط اليدوي بإدارته عكس
أخير ضع المكونات التي ستخفقها في اإلناء.
اتجاه عقارب الساعة .ضع المقبس في فتحة تيار كهربائي منزلي معيارية .و ًا
.اضغط على زر التشغيل واإليقاف ( )2أو استخدم زر السرعة القصوى .ويمكنك استخدام الدورق ( )7للضرب
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استخدام البشر والتقطيع

ضع عمود الدوران ( )15فوق محور إناء محضرة الطعام ( )14وضع الملحق المناسب لالستخدام الذي تريده فوق
عمود الدوران
أضف المكونات مع مراعاة الكميات القصوى المذكورة في الجدول
ركب غطاء األمان ( )11فوق اإلناء
أغلق اإلناء باستخدام الغطاء العلوي ( )8بإحكام
دليل على اإلغالق
أدر جسم محضرة الطعام في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت “طق” ً
وصل الجهاز بالكهرباء واضغط على زر التشغيل واإليقاف
بعد االستخدام ،افصل الجهاز عن التيار الكهربائي وأدر جسم محضرة الطعام عكس اتجاه عقارب الساعة مع الضغط
على زر الفتح 9
بعد ذلك ،ارفع الغطاء العلوي ( )8مع الضغط على أزرار فتح محضرة الطعام (10تأكد قبل رفع الغطاء العلوي من أن
كل األجزاء اإلضافية التي تدور قد توقفت
تعامل مع الشفرة بحذر فهي حادة للغاية
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ان ،وال تشغله وهو فارغ
تشغيل
.تحذير :ال تشغل الجهاز
ً
ً
متصل لمدة تزيد على  10ثو ٍ
استخدامات لشفرة التقطيع
المكونات

أقصى كمية

السرعة

األداة

الزمن بالتقريب

خليط الزبد وعسل النحل

جم زبد –  600جم عسل نحل 450

التشغيل – السرعة القصوى

شفرة التقطيع

ثو ٍ
ان 5

بصل  /ثوم مع التقطيع إلى  8أجزاء

جم 500

التشغيل – السرعة القصوى

شفرة التقطيع

ثو ٍ
ان 3-6

بقدونس

جم 100

التشغيل – السرعة القصوى

شفرة التقطيع

ثو ٍ
ان 5-10

لحم نيء ٍ
خال من الدهون

جم 400

السرعة القصوى

شفرة التقطيع

ثو ٍ
ان 10

مكسرات

جم 300

التشغيل – السرعة القصوى

شفرة التقطيع

ثو ٍ
ان 5-10

فواكه

جم 700

السرعة القصوى

شفرة التقطيع

ثو ٍ
ان 10

بسكويت

جم 300

التشغيل – السرعة القصوى

شفرة التقطيع

ثو ٍ
ان 5-10

جزر

جم 400

التشغيل – السرعة القصوى

شفرة التقطيع

ثو ٍ
ان 5-10

استخدامات لشفرة البشر والتقطيع إلى شرائح
المكونات

أقصى كمية

السرعة

األداة

الزمن بالتقريب

جزر

جم 400

التشغيل – السرعة القصوى

قرص التمزيق

ثو ٍ
ان 5-10

فجل

جم 400

السرعة القصوى

قرص التمزيق

ثو ٍ
ان 5-10

بطاطس

جم 400

التشغيل – السرعة القصوى

قرص التقطيع إلى شرائح

ثو ٍ
ان 5-10

قرع عسلي

جم 800

التشغيل – السرعة القصوى

قرص التقطيع إلى شرائح

ثو ٍ
ان 5-10

خيار

جم 800

التشغيل

قرص التقطيع إلى شرائح

ثو ٍ
ان 5-10

 -٤تنظيف الجهاز وصيانته
انزع مقبس الجهاز من مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف ،اغسل جزء الخلط المصنوع من الفوالذ غير القابل
للصدأ بعد انتهاء االستعمال مباشرة ،واستخدم قطعة قماش رطبة فقط لتنظيف الحزء الخارجي .تعامل مع
متدليا فوق حواف الطاوالت وأسطح
بعيدا عن متناول األطفال .ال تترك السلك
الشفرات الحادة بحذر وخزنها ً
ً
أسطحا ساخنة
العمل ،وال تجعلها تلمس
ً
أبدا
تحذير :ال تغمر قاعدة الموتور أو جسم التقطيع أو الغطاء العلوي وأ جسم المضرب في أي سوائل ً
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 -٥إعادة التدوير
ساعد في الحفاظ على البيئة
يحتوي الجهاز على العديد من المواد التي يمكن
.استرجاعها أو إعادة تدويرها
خذه إلى نقطة تجميع يمكن أن تعالج فيها
إدارة مخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية
يحتوي هذا المنتج على مواد يمكن إعادة استخدامها وفًقا لتوجيهات إدارة مخلفات المعدات الكهربائية
واإللكترونية .ال تتخلص منه باعتباره مخلفات منزلية غير مصنفة .يرجى التواصل مع البلدية لمعرفة
أقرب نقطة تجميع

دورة حياة استخدام المنتج 7 :سنوات
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