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 مقدمة
شكرًا لك على اختيار هذا الخالط صغير الحجم من Lakeland. يمكن بواسطة هذا الخالط الصغير سهل االستخدام خلط الحساء 

والصلصات والحليب المخفوق والغموس واألطعمة المهروسة لتكتسب قواًما ناعًما وغنًيا، كما يمكنه طحن مكونات مثل فتات الخبز 

والمكسرات والخضروات وفرم اللحوم. يُرجى قضاء بضع لحظات لقراءة هذه اإلرشادات قبل استخدام الخالط للمرة األولى، واالحتفاظ بها 

في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.
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سعة التشغيل: 800 مل

جهد التشغيل: 240-220 فولت ~ 50/60 هرتز

القدرة: 300 وات

التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام هذا الخالط، يُرجى اتباع تدابير السالمة األساسية التالية.

االستخدام. قبل  اإلرشادات  قراءة جميع  يُرجى   .1

الجهاز. على  المبين  للجهد  الكهربائي مطابق  التيار  أن مصدر  من  تأكد   .2

في  فقط  استخدامه  ويجب  الخارجي.  أو  التجاري  لالستخدام  صالح  وغير  فقط.  المنزلي  لالستخدام  مخصص  الخالط  3.  هذا 
األغراض المخصص لها.

يلمس  تدعه  العمل، أو  سطح  أو  المنضدة  حافة  عن  متدلًيا  الكهربائي  السلك  تترك  وجاف. ال  مستو  سطح  فوق  الخالط  4.  ضع 
أسطح ساخنة مثل سطح الموقد. ال يتعين استخدام سلك توصيل مع هذا الجهاز.

بوصول  تسمح  آخر. وال  سائل  أي  الماء أو  في  القابس  أو  التيار  سلك  أو  التشغيل  وحدة  تغمر  الكهربائية، ال  الصدمات  5.  لتفادي 
البلل إلى السلك أو القابس. وال تلمسها بيدين مبتلتين.

التنظيف. وأمسك  وقبل  االستخدام  األجزاء، وعند عدم  نزع  أو  تركيب  قبل  التيار  وافصله عن مصدر  دوًما  الخالط  6.  أوقف تشغيل 
القابس وليس سلك التيار.

الغطاء. إغالق  إحكام  ومن  الشفشق بشكل صحيح  وضع  من  الخالط، تأكد  تشغيل  قبل   .7

فارغًا. الشفشق  كان  إذا  الخالط  بتشغيل  تقم  التشغيل. ال  وحدة  على  الشفشق  وضع  عند  فقط  الخالط  يعمل  سوف   .8

بداخل  أدوات  أية  أو  يديك  تضع  ال  وتنظيفه.  الشفشق  محتويات  تفريغ  عند  الحذر  بالغ  توخي  فُيرجى  للغاية،  حادة  9.  الشفرات 
الشفشق أثناء توصيل الخالط بمصدر التيار.

أبًدا. الساخنة  السوائل  تخلط  قبل خلطها. وال  الغرفة  حرارة  درجة  الحساء تبرد حتى  مثل  الساخنة  السوائل  اترك   .10

إصابة. وقوع  أو  حريق  نشوب  أو  إلى حدوث صدمة كهربائية  المصنعة  الجهة  توفرها  ال  التي  الملحقات  استخدام  يفضي  ربما   .11

مناسب  نحو  على  مسؤول  شخص  عليهم  يشرف  لم  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  من  لالستخدام  مخصص  غير  الخالط  12.  هذا 
للتأكد من استخدامهم له بأمان. يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم به. ويجب أال يترك دون مراقبة خالل استخدامه.

يعمل  لم  أو  بالتلف  أصيب  أو  الجهاز  سقط  إذا  التلف، أو  عالمات  القابس  أو  التيار  سلك  على  ظهرت  إذا  الخالط  تستخدم  13.  ال 
شخص  يد  على  االستبدال  أو  لإلصالح  رقم 88100 015394 للترتيب  على  المساعدة  بخط  الصحيح. اتصل  النحو  على 

معتمد. ال تعمد مطلًقا إلى إصالح الخالط بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

قبل االستخدام للمرة األولى

أخرج الخالط من عبوته بحرص وأزل أية مواد تغليف. يُرجى مراجعة "العناية والتنظيف" لمعرفة اإلرشادات المتعلقة بتنظيف الخالط 

قبل إعداد الطعام.

استخدام الخالط

فهو  وغيرها.  والعصائر  المخفوق  واللبن  السائل  والخليط  والصلصات  الحساء  أنواع  إلعداد  الحجم  صغير  الخالط  هذا  تصميم  تم 

يستخدم لهرس الفواكه والخضروات المطهوة؛ وخلط أنواع الباتية والصلصات؛ وطحن فتات الخبز والمكسرات والخضروات واللحوم؛ 

وجرش الثلج. وهناك إعدادان للسرعة بجانب ميزة النبض التي تعطي دفعة طاقة إضافية فورية، ويمكنه أيًضا جرش الثلج.

1.  ضع المكونات بداخل شفشق الخالط مع الحرص على عدم ملئه فوق 800 مل. يجب إضافة بعض السائل دوًما إلى المكونات 
الجافة/الصلبة وأيًضا عند جرش الثلج. اترك الحساء والصلصات واألطعمة المطهوة تبرد حتى درجة حرارة الغرفة قبل خلطها.

من  قليلة  كميات  إضافة  في  مفيدة  الغطاء  يتضمنها  التي  الصغيرة  الفتحة  الشفشق.  على  لتثبيته  الغطاء  على  2.  اضغط 
السائل أو الزيت أثناء الخلط.

التشغيل. ثم  وحدة  على  بحرص  الشفشق  الكهربائي. ضع  التيار  مصدر  عن  وفصلها  التشغيل  وحدة  تشغيل  إيقاف  من  3.  تأكد 
وصل الجهاز بمقبس التيار.

للسرعة   1 اختر  السرعة.  تحديد  مقبض  بإدارة  الخالط  بتشغيل  قم  الفتحة،  على  الشفشق  غطاء  أعلى  يدك  وضع  4.  بعد 
المنخفضة و2 للسرعة العالية. اختر P لميزة النبض.

الخالط. تشغيل  الطعام، أوقف  معالجة  بعد   .5

وتنظيفه. محتوياته  وتفريغ  الشفشق  رفع  قبل  التيار  مصدر  عن  افصله  ثم  الدوران،  عن  الشفرات  تتوقف  حتى   6.  انتظر 

ارفع الشفشق ألعلى في اتجاه مستقيم؛ وال تقم بلفه. يرجى مالحظة ما يلي: ال يجب تخزين الطعام في الشفشق بعد خلطه.



تلميحات مفيدة

دوًما  يديك  واألمان، ضع  الحيطة  العمل. لمزيد من  ثباته على سطح  الخالط على قواعد مضادة لالنزالق للمحافظة على  �يرتكز  �•
فوق غطاء الخالط أثناء تشغيله.

دوًما. السائل  بعض  إليها  وأضف  إلى قطع صغيرة  عها  الجافة/الصلبة، قطِّ المكونات  معالجة  عند  �•

قبل خلطها. الغرفة  حرارة  درجة  تبرد حتى  المطهوة  واألطعمة  الحساء والصلصات  اترك  �•

الماء. من  قليلة  مع كمية  مرة  عدة مكعبات كل  المجروش، أضف  للثلج  بالنسبة  �•

تشغيل  إيقاف  تذكر  مطاطية.  ملعقة  بواسطة  الشفشق  جوانب  عن  إزاحتها  السميكة  أو  الصلبة  المكونات  تتطلب  �ربما  �•
الخالط وفصله عن مصدر التيار أوالً. إذا كان من الصعب التعامل مع الخليط، أضف بعض السائل أو اختر زر النبض.

قبل  دقائق  لعدة  يهدأ  المحرك  مرة. واترك  كل  واحدة  دقيقة  على  تزيد  لمدة  الخالط  بتشغيل  تقم  الزائدة، ال  السخونة  �لتفادي  �•
المتابعة.

العناية والتنظيف

وجففه. وصابون  بماء ساخن  األولى  للمرة  االستخدام  قبل  الشفشق  اغسل  �•

تنظيفه. قبل  الكهربائي  التيار  عن مصدر  وافصله  دوًما  الخالط  تشغيل  أوقف  �•

بتفريغ محتوياته. وقم  التشغيل  وحدة  عن  الشفشق  ارفع  الغطاء ثم  افتح  �•

ألن  بذلك  القيام  عند  الحذر  توخي  يرجى  الساعة.  عقارب  اتجاه  في  بإدارتها  الشفشق  قاعدة  من  بحرص  الشفرة  وحدة  �أزل  �•
بماء دافئ  جميًعا  التسريب  منع  وحلقة  الشفرة  والغطاء وغطاء الملء ووحدة  الشفشق  غسل  للغاية. يمكن  حادة  الشفرات 

وصابون، أو بداخل غسالة األطباق. يُرجى استخدام فرشاة غسيل لحماية أصابعك من الشفرات الحادة.

ثم جففها. األجزاء جيًدا  اشطف جميع  �•

ركِّب حلقة منع التسريب مرة أخرى على وحدة الشفرة، ثم ركِّب وحدة الشفرة داخل الشفشق بإدارتها في عكس اتجاه عقارب  �•
الساعة حتى تثبت في مكانها بإحكام.

جافة. قماش  بقطعة  التشغيل  وحدة  امسح  �•

تؤدي  التنظيف ألنها  أو سلك  الكاشطة  التنظيف  وتفادى استخدام مواد  آخر  أي سائل  الماء أو في  التشغيل في  ال تغمر وحدة  �•
إلى تلف المنتج.

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

انضمت Lakeland شأنها شأن العديد من كبار بائعي التجزئة اآلخرين إلى خطة تمكن العمالء من اصطحاب أجهزتهم الكهربائية 

غير المرغوبة إلى مراكز إعادة التدوير المنتشرة في أنحاء الدولة. تفضل بزيارة موقع www.recycle-more.co.uk للعثور على 

أقرب مركز إعادة تدوير إليك.

التوصيالت الكهربائية

يتعين تأريض هذا الجهاز

 
هذا الجهاز مزود بقابس ذي 3 سنون مجهز بمصهر حسب معيار BS1363 وهو صالح لالستخدام في جميع المنازل المزودة 

بمقابس تتبع المواصفات الحالية. وإذا لم يكن القابس المرفق صالًحا لالستخدام مع مآخذ التيار الكهربائي لديك، فيجب فصله 

والتخلص منه بحرص. لتفادي اإلصابة بصدمة كهربائية، ال تقم بتوصيل القابس المفصول بالمقبس.

تركيب قابس جديد

إذا كنت في حاجة لتركيب قابس جديد ألي سبب كان، فيجب توصيل الوصالت الكهربائية المرنة على النحو المبين هنا. تتخذ األسالك 

الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز ألوانًا وفًقا للرمز التالي:

 
                                                                                                                       

)N( قم بتوصيل السلك األزرق بالطرف المحايد

)E( قم بتوصيل السلكين األخضر واألصفر بالطرف األرضي

)L( قم بتوصيل السلك البني بالطرف المكهرب

استخدام مصهر 10 أمبير

 
إذا لم تكن ألوان األسالك الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز متوافقة مع العالمات الملونة التي تحدد األطراف في القابس، فتابع 

على النحو التالي. يجب توصيل السلك ذي اللونين األخضر واألصفر بالطرف المميز بحرف E )األرضي( أو ذي اللون األخضر. يجب 

توصيل السلك ذي اللون األزرق بالطرف المميز بحرف N )محايد( أو ذي اللون األسود. يجب توصيل السلك ذي اللون البني بالطرف 

المميز بحرف L )مكهرب( أو ذي اللون األحمر.

 BS1362 قبل إعادة تركيب غطاء القابس، تأكد من عدم وجود أي قطع أو أطراف شاردة من األسالك بداخل القابس. استخدم مصهر

أو  القابس  بشأن  تماًما  متأكًدا  تكن  لم  قبل BSI أو ASTA فقط. إذا  من  المعتمدة  المصهرات  استخدام  10 أمبير. يجب 
المصهر الذي يتعين استخدامه، فارجع دوًما إلى فني كهرباء معتمد.

مالحظة: بعد استبدال أو تغيير مصهر في قابس مشكل لديه غطاء مصهر، يجب إعادة تركيب الغطاء على القابس؛ وال يتعين 

استخدام الجهاز من دون غطاء المصهر. وفي حالة فقده، يمكن الحصول على أغطية مصهر بديلة من متجر األدوات الكهربائية. هذا 

 EEC 89/336توجيه الجهد المنخفض( و( EEC 73/23 :الجهاز متوافق مع توجيهات السوق األوروبية المشتركة التالية
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