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التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع تدابير السالمة األساسية على الدوام.

اإلرشادات. اقرأ جميع   .1

قبل غسلها. اليدوي  الخالط  من  الملحقات  أزل   .2

أي  في  الماء أو  في  الخالط  وحدة  أو  القابس  أو  السلك  تغمر  إصابة، ال  أو  أو حدوث صدمة كهربائية  حريق  نشوب  3.  لمنع 
سائل آخر.

أو  الشعورية  أو  الجسدية  القدرات  األطفال( ذوي  فيهم  األشخاص )بمن  قبل  من  لالستخدام  غير مخصص  الخالط  4 .  هذا 
العقلية المحدودة، أو من يتسمون بقلة الخبرة والمعرفة، ما لم يتم ذلك تحت إشراف أو بإرشاد األشخاص المسؤولين عن 

سالمتهم فيما يتعلق باستخدام هذا الجهاز.

بالجهاز. عبثهم  عدم  لضمان  األطفال  مراقبة  يجب   .5

االستخدام، فدعه  بعد  دافًئا  الخالط  تنظيفه. يصبح  وقبل  استخدامه  أثناء عدم  الكهربائي  التيار  مأخذ  عن  الجهاز  6.  افصل 
يبرد قبل تركيب األجزاء أو نزعها وقبل التنظيف.

الخالط  عن  بعيًدا  الطهي  أدوات  من  وغيرها  الطهي  ومالعق  ومالبسك  وشعرك  بيديك  األجزاء المتحركة. احتفظ  تلمس  7.  ال 
أثناء تشغيله لتقليل مخاطر إصابة األشخاص و/أو تلف الخالط.

تلف. أو  بأي عطل  نفسه  الخالط  أُصاب  إذا  تالف، أو  القابس  أو  السلك  يكون  بينما  الخالط  بتشغيل  تقم  8.  ال 

أو حدوث صدمة كهربائية  حريق  نشوب  إلى  باستخدامها  المصنعة  الجهة  توصي  ال  التي  الملحقات  استخدام  يؤدي  9.  ربما 
أو إصابة.

بالخارج. الجهاز  تستخدم  ال   .10

أسطح ساخنة. يلمس  تدعه  العمل، أو  أو سطح  المنضدة  حافة  من  متدلًيا  الكهربائي  السلك  تترك  ال   .11

فرن ساخن. بداخل  منه، أو  بالقرب  الكهرباء أو  أو  بالغاز  يعمل  موقد ساخن  على  الخالط  تضع  ال   .12

مفتاح  على  الجهاز، اضغط  تشغيله. لفصل  قبل  بالحائط  الكهربائي  المأخذ  في  القابس  الجهاز، أدخل  13.  لتوصيل 
التشغيل/اإليقاف لضبطه على وضع اإليقاف )OFF(، ثم انزع القابس من المأخذ الكهربائي بالحائط.

له. المخصص  ذلك  بخالف  آخر  ألي غرض  الجهاز  تستخدم  ال   .14

يُرجى االحتفاظ بهذه اإلرشادات للرجوع إليها في المستقبل

مخصص لالستخدام المنزلي فقط

مقدمة

الجهد المقرر: 220-240 50 هرتز

استهالك الكهرباء: 250 وات

التشغيل

بال حركة. الخالط  يبقى  لوحة LCD وسوف  تضئ  الكهربائي. لن  التيار  بمصدر  الوحدة  بتوصيل  قم   .1

لوحة LCD السرعة 1،  تعرض  السرعة 1. وسوف  على  الخالط  يعمل  وسوف  واحدة  مرة  التشغيل/اإليقاف  زر  على  2.  اضغط 
وتؤدي كل ضغطة على "+" إلى تسجيل رقم السرعة األعلى حتى تصل إلى السرعة 5.

السرعة 1. إلى  تصل  السرعة حتى  تقليل  الزر "-" إلى  على  3.  تؤدي كل ضغطة 

أعلى سرعة.  إلى 6، وهي  السرعة  زيادة  على  يعمل  الزيادة  زر  على  الضغط  السرعات 1 و2 و3 و4 و5، فإن  على  التشغيل  4.  عند 
وبمجرد تحرير زر الزيادة يعود الجهاز إلى السرعة األصلية.

الملحقات
اليمين( إلى  اليسار  )من 

الخّفاق البالوني لتحضير زالل البيض
المخافق المخصصة لصنع الكعك وما شابه

للخالط اليدوي خطاطيف العجين

زر اإلخراج

زر التشغيل/اإليقاف

زر اختيار السرعة
زر الزيادة

LCD شاشة



إرشادات التشغيل

الملحقات  تركيب   .1

ثم جففها. جيًدا  وصابون، واشطفها  ماء ساخن  في  الملحقات  الخالط، اغسل  استخدام  قبل  	•

الكهربائي. التيار  مأخذ  عن  الخالط مفصول  اإليقاف )OFF( وأن  وضع  على  التشغيل/اإليقاف  زر  وجود  من  تأكد  	•

الملحق  على  الخالط. اضغط  من  بالجزء السفلي  الموجودة  الفتحة  في  الساق  بوضع طرف  مرة  واحد كل  ملحق  بتركيب  	قم  	•
وقم بلفه قليالً حتى يستقر في موضعه. 

الخلط  .2

المقابلة. الصفحة  في  السرعات  دليل  الوعاء. اتبع  ومركز  الجوانب  الخالط حول  بسرعة منخفضة. وجه  الخلط  أو  المزج  	ابدأ  	•

والجزء السفلي  الجوانب  لكشط  الحاجة  الخالط حسب  لزًجا. أوقف  األحيان  بعض  في  الخليط  إلى جعل  الزائد  الخفق  	يؤدي  	•
من الوعاء بواسطة الملعقة المطاطية.

أية قطرات  ذلك سقوط  وعاء الخلط. يضمن  فوق  المخافق  امتداد  مع  عقبه  على  مرتكزًا  الخالط  المكونات، ضع  	إلضافة  	•
بداخل الوعاء. إلزالة الخليط الزائد من المخافق، اضبط الخالط على أقل سرعة وارفع المخافق ببطء. احرص على إيقاف تشغيل 

الخالط قبل رفع المخافق تماًما خارج وعاء الخلط. الحد األقصى لوقت التشغيل هو 5 دقائق. بعد هذه المدة، يجب إيقاف 

الجهاز وتركه يبرد قبل استخدامه مرة أخرى..                                           

الملحقات إزالة   .3

ملعقة مطاطية. بواسطة  الزائد  الخليط  الكهربائي. اكشط  التيار  مأخذ  عن  الكهربائي  السلك  من فصل      تأكد 
أمسك سيقان الملحقات بيدك واضغط بقوة على زر اإلخراج.

التنظيف  .4

اشطفها  الصحون. ثم  في غسالة  أو  والصابون  بالماء الساخن  العجين  أو خطاطيف  البالوني  اق  الخفَّ أو  المخافق    اغسل 
وجففها تماًما. امسح جسم الخالط بقطعة قماش مبللة. تنبيه: ال تعمد مطلًقا لغمر الخالط في أي سائل..

دليل السرعات للخالط اليدوي

مرجع سريع ألجل االختيار الصحيح للسرعة. 

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

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

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

للعثور على أقرب مركز إعادة تدوير إليك.

االستخدامالسرعة

1/الطي

تكون  عندما  أو  السائلة  المكونات  تقليب  عند  استخدمها 
الجافة.  المكونات  لترطيب  مطلوبة  الخفيفة  الحركة 
استخدمها عند مزج مكونين من الوصفة مًعا، مثل خفق زالل 

البيض.

استخدمها عند مزج المكونات الجافة مع المكونات السائلة 2/التقليب
بالتناوب في الوصفة.

3/الخلط
استخدمها عند إعداد أي من عجائن الكعك وحلوى البودينج 
الجاهزة أو المغلفة. استخدمها عند ُصنع كريمة من السكر 

والزبد.

على 4/الضرب للحصول  الخفق  الوصفة  تستدعي  عندما  استخدمها 
قوام قشدي طري.

استخدمها لخفق الكريمة.5/الخفق

الزيادة 6/زر 

لزيادة  أو  أكبر  بسرعة  المزج  في  ترغب  عندما  استخدمها 
السرعة عند إجراء المهام الشاقة مثل العجن. اضغط على 
زر الزيادة، وسوف يتم تشغيل الوحدة بأقصى سرعة لها. حرر 

زر الزيادة للعودة إلى السرعة األصلية.



التوصيالت الكهربائية

 
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 قطعه 

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

تركيب قابس جدي

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 ألوان وفًقا للرمز التالي: 

                                                                                                                       

)N( قم بتوصيل السلك األزرق بالطرف المحايد

)L( قم بتوصيل السلك البني بالطرف المكهرب

يتم استخدام مصهر3  أمبير

 
إذا كانت ألوان األسالك الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز غير متوافقة مع العالمات الملونة التي تحدد األطراف في القابس، 

فتابع على النحو التالي. 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.

قبل إعادة تركيب غطاء القابس، تأكد من عدم وجود أي قطع أو أطراف شاردة من األسالك بداخل القابس. استخدم مصهر3  أمبير 

أو  القابس  بشأن  تماًما  متأكًدا  تكن  لم  قبل BSI أو ASTA فقط. إذا  من  المعتمدة  المصهرات  استخدام  BS1362. يجب 
المصهر الذي يتعين استخدامه، فارجع دوًما إلى فني كهرباء معتمد.

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

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

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