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Lakeland
Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria LA23 1BQ

الموقع اإللكتروني: www.lakeland.co.uk   هاتف: 88100 015394

دليل المستخدم
الخالط اليدوي

الطراز: 13652
رقم خط المساعدة: 88100 015394



التدابير االحترازية المهمة

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

يُرجى قراءة جميع اإلرشادات قبل االستخدام.   .1

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

الخارجي.  أو  التجاري  وغير صالح لالستخدام  المنزلي فقط.  الخالط مخصص لالستخدام  3.   هذا 
ويجب استخدامه فقط إلعداد الطعام.

العمل، بحيث يتسنى لألطفال  أو سطح  المنضدة  4.   ال تترك السلك الكهربائي متدلًيا عن حافة 
اإلمساك به وجذبه.

5.   احتفظ بالخالط بعيًدا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة. وال تضعه على موقد ساخن يعمل 
بالغاز أو الكهرباء أو بالقرب منه، أو بداخل أو بالقرب من فرن ساخن.

أي  أو  الماء  القابس في  أو  الطاقة  أو سلك  الخالط  تغمر  ال  الكهربائية،  الصدمات  6.   للحماية ضد 
القابس على  أو  السلك  إلى  البلل  وعدم وصول  بيدين مبتلتين،  ويُرجى عدم تشغيله  آخر.  سائل 

اإلطالق.

تدخل  وال  المتحركة.  األجزاء  عن  كاٍف  بعيًدا بشكل  واألدوات  والمالبس  والشعر  باليدين  7.  احتفظ 
المالعق أو السكاكين أو غيرها من األدوات في الملحقات المتحركة.

8.   أوقف تشغيل الخالط دوًما وافصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو نزع الملحقات، أو 
القابس  وأمسك  التنظيف.  وقبل  االستخدام  عقب  وأيًضا  بالمخافق،  الملتصق  الطعام  كشط 

وليس سلك التيار.

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

10.   هذا الخالط غير مخصص لالستخدام من قبل األطفال أو المعتلين ما لم يشرف عليهم شخص 
مسؤول على نحو مناسب للتأكد من استخدامهم له بأمان. فيجب مراقبة األطفال لضمان عدم 

عبثهم بالخالط.ويجب أال يترك دون مراقبة خالل استخدامه.

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

الخالط  إصالح  إلى  مطلًقا  تعمد  ال  معتمد.  شخص  يد  على  االستبدال  أو  لإلصالح  للترتيب 

بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

مقدمة

شكرًا لك على اختيارك هذا الخالط اليدوي من مجموعة My Kitchen ألدوات الطهي األساسية اليومية 

المصممة للعمل الشاق من Lakeland. يُرجى قضاء بضع لحظات لقراءة هذه اإلرشادات قبل استخدام 

الخالط للمرة األولى، واالحتفاظ بها في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

المزايا

زر اإلخراج   .1

مفتاح سرعات بـ 5 إعدادات   .2

زر التربو   .3

خطاطيف العجين   .4

مخافق   .5

جهد التشغيل: 240-220 فولت ~ 50 هرتز

القدرة: 250 وات



إزالة الملحقات

مطاطية.  ملعقة  بواسطة  الزائد  الخليط  اكشط  التيار.  مقبس  من  وافصله  الخالط  تشغيل  أوقف 

أمسك بسيقان الملحقات واضغط على زر اإلخراج لتحريرها.

العناية والتنظيف

تأكد دوًما من إيقاف تشغيل الخالط وفصله عن مصدر التيار قبل التنظيف. اغسل الملحقات في ماء 

الخالط  المائدة بغسالة األطباق. ثم اشطفها وجففها جيًدا. امسح  أدوات  دافئ وصابون، أو في سلة 

بقطعة قماش مبللة ثم جففه. تنبيه: ال تغمر الخالط مطلًقا في الماء، وال تحاول غسل الملحقات دون 

نزعها من الخالط أوالً.

تلميحات مفيدة

وعاء  خارج  الخفاقات  وارفع  الخالط.  تشغيل  قبل  عليها  الخفاقات  اخفض  المكونات،  تناثر  لتفادي   •
الخلط بعد إيقاف تشغيل الخالط.

تكون  أن  على  عقبه  على  مرتكزًا  وضعه  الخالط  تشغيل  فأوقف  أخرى،  مكونات  إضافة  أردت  إذا   •
الخفاقات فوق وعاء الخلط حتى يتلقط الوعاء أية قطرات.

• الخالط مصمم للتشغيل لمدة تصل إلى 10 دقائق كل مرة. ومن شأن إيقاف تشغيله وتركه لمدة 10 
ثواٍن على األقل تبريد المحرك قبل بدء تشغيله مجددًا.

• بعد إيقاف تشغيل الخالط، تستمر الخفاقات في الدوران لفترة قصيرة، ولذلك توخ الحذر.

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

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

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.

قبل استخدام الخالط اليدوي للمرة األولى

أخرج الخالط من عبوته بحرص وأزل أية مواد تغليف. اغسل المخافق المصنوعة من االستينلس استيل 

اشطفها  ثم  األطباق.  بغسالة  المائدة  أدوات  سلة  في  أو  وصابون،  دافئ  ماء  في  العجين  وخطاطيف 

وجففها جيًدا.

تركيب الملحقات

تأكد دوًما من فصل الخالط عن مصدر التيار قبل تركيب أي ملحقات. اضغط على المخافق أو خطاطيف 

العجين في الفتحات حتى تستقر في مكانها بإحكام. ال تستخدم خليًطا من الملحقات. يرجى مالحظة 

ما يلي: يمكن إدخال خطاف العجين ذي الطوق المعدني فقط في الفتحة الموجودة على اليسار كما 

هو موضح أدناه.

خطاف العجين ذو الطوق المعدني

الخلط

خفق  عند  والجهد  الوقت  من  الكثير  يوفر  المطبخ  في  أساسًيا  جهازًا  يعتبر  الذي  اليدوي  الخالط  إن 

على  الخفاقات  تعمل  حيث  والمعجنات.  الفطائر  وُصنع  الكعك،  وعجين  والزبد  البيض  وزالل  القشدة 

تغلغل الهواء في الخليط الخفيف والهش، بينما تم تصميم خطاطيف العجين لُصنع العجائن األثقل 

واألكثر ُسمكًا.

اضبط مفتاح السرعة على "0" قبل توصيل الخالط بمصدر التيار الكهربائي.   .1

2.   يتضمن الخالط 5 إعدادات للسرعة. نوصي بالبدء بسرعة منخفضة لتفادي تطاير المكونات أو 
تناثرها، ثم زيادة السرعة تدريجًيا.

المستوى 1: لبدء الخلط.  

المستويان 2 و3: للتقليب والخفق، وخاصة المعجنات والفطائر وعجين الكعك.  

المستويان 4 و5: لخفق زالل البيض، والزبد والقشدة.  

3.   للحصول على سرعة وقدرة أكبر، اضغط على زر التربو. فهو يتيح لك الخلط بسرعة أكبر أو زيادة 
السرعة خالل المهام الشاقة. يُرجى عدم الضغط على زر التربو لمدة تزيد على 5 دقائق.



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

)E( قم بتوصيل السلكين األخضر واألصفر بالطرف األرضي

)L( قم بتوصيل السلك البني بالطرف المكهرب

يتم استخدام مصهر 13 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 BS1362. يجب استخدام المصهرات المعتمدة من قبل BSI أو 

استخدامه، فارجع  يتعين  الذي  المصهر  أو  القابس  بشأن  تماًما  متأكًدا  تكن  لم  ASTA فقط. إذا 
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. هذا الجهاز متوافق مع توجيهات 

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

الكهرومغناطيسي(. التوافق  )توجيه 
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