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التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام ماكينة التقطيع، 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

3.  ماكينة التقطيع هذه مخصصة لالستخدام المنزلي فقط. وغير صالحة لالستخدام التجاري أو 
الخارجي. ويجب استخدامها فقط في األغراض المخصصة لها.

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

5.  ضع ماكينة التقطيع على سطح قوي ومستٍو وبعيًدا بما يكفي عن المواقد واألفران التي تعمل 
بالغاز أو الكهرباء.

إزالة  عند  التقطيع.  قبل  بإحكام  مكانها  في  تثبيتها  فيجب  للغاية.  حادة  المسننة  6.  الشفرة 
الشفرة لتنظيفها، أمسكها عبر قفل الشفرة وتعامل معها بحذر بالغ.

7.  للحماية ضد الصدمات الكهربائية، ال تغمر ماكينة التقطيع أو سلك الطاقة أو القابس في الماء 
أو أي سائل آخر. وال تسمح بوصول البلل إلى السلك أو القابس.

احتفظ باليدين والشعر والمالبس واألدوات بعيًدا بشكل كاٍف عن األجزاء المتحركة.  .8

9.  استخدم دوًما درج الطعام المنزلق ودافعة الطعام لحماية أصابعك من الشفرة. ال توجه الطعام 
بقوة  بالدفع  المحرك  على  الزائد  التحميل  عدم  على  واحرص  المجردتين.  بيديك  الشفرة  نحو 

شديدة.

10.  إذا التصق الطعام بالشفرة، فأوقف تشغيل ماكينة التقطيع وافصلها عن مصدر التيار قبل إزالة 
الطعام الملتصق.

11.  أوقف تشغيل ماكينة التقطيع دوًما وافصلها عن مصدر التيار قبل إضافة أو نزع األجزاء، وعقب 
االستخدام وقبل التنظيف. وأمسك القابس وليس سلك التيار.

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

مقدمة

الطهي  ألدوات   My Kitchen مجموعة  من  الكهربائية  التقطيع  ماكينة  اختيارك  على  لك  شكرًا 

األساسية اليومية المصممة للعمل الشاق من Lakeland. لقد تم تصميم هذه الماكينة التي تتسم 

بسهولة االستخدام لقطع اللحوم الباردة أو الروستو، والخبز والخضروات والجبن بمستويات مختلفة 

من الُسمك تتراوح بين 1 مم إلى 15 مم. يُرجى إمضاء بضع لحظات لقراءة هذه اإلرشادات قبل استخدام 

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

المزايا

لوحة التوجيه  .1
شفرة مسننة مصنوعة من االستينلس استيل  .2

قفل الشفرة  .3
مفتاح التشغيل/اإليقاف  .4

دليل الُسمك  .5
مفتاح التحكم في الُسمك  .6

لوحة الطعام  .7
دافعة الطعام  .8

درج طعام منزلق  .9
قاعدة  .10

جهد التشغيل: 230 فولت ~ 50 هرتز

القدرة: 200 وات
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قطع الطعام

أعلى  الموجود  الُسمك  دليل  يقدم  الُسمك.  في  التحكم  مفتاح  بإدارة  المطلوب  الُسمك  1.  حدد 
الماكينة اقتراحات للخبز والجبن واللحوم الباردة. يمكن ضبط ماكينة التقطيع بين 1 مم و15 مم.

التوجيه  لوحة  باتجاه  عليه  واضغط  الدرج  على  الطعام  ضع  اليسار.  إلى  الطعام  درج  2.  حرك 
بواسطة دافعة الطعام.

3.  قم بتوصيل الماكينة بمصدر التيار الكهربائي. قم بتشغيل ماكينة التقطيع بالضغط على زر 
التشغيل/اإليقاف بإبهام اليد اليسرى. يجب الضغط على الزر باستمرار أثناء التقطيع.

وللخلف  لألمام  الطعام  درج  وحرك  الطعام  لتدفع  اليمنى  بيدك  الطعام  دافعة  على  4.  اضغط 
بالتساوي  واضغط  الشفرة،  عن  بعيدةً  دوًما  يدك  اجعل  و6.  الشكلين 5  انظر  الطعام.  لتقطيع 

وليس بشدة.

5.  ربما تحتاج من آن آلخر إزالة الطعام العالق بالشفرة. أوقف تشغيل الماكينة دوًما وافصلها عن 
مصدر التيار أوالً.

التيار وأدر مفتاح  6.  إليقاف عملية التقطيع، حرر زر التشغيل/اإليقاف. افصل الماكينة عن مصدر 
الُسمك إلى أقل إعداد إلخفاء حافة الشفرة.

تلميحات مفيدة

لدرج  يمكن  حتى  شرائح  إلى  تقطيعها  قبل  لنصفين  الكبيرة  اللحم  قطع  لقطع  تحتاج  �ربما  �•
الطعام استيعابها.

قماش  بقطعة  بحرص  الشفرة  وامسح  التيار  مصدر  عن  الماكينة  افصل  الجبن،  تقطيع  �قبل  �•
مبللة. سوف يساعد ذلك على منع التصاق الُجبن بالمعدن.

التي  اللحوم  أو  القديم  الخبز  أو  المجمدة  األطعمة  لتقطيع  الماكينة  استخدام  عدم  �يُرجى  �•
تحتوي على عظام أو الفواكه التي تحتوي على بذور كبيرة.

أزل رقائق األلومينيوم أو طبقة البالستيك الالصقة وأية مواد تغليف من الطعام قبل تقطيعه. �•

بعد مرور 10 دقائق على عملية التقطيع، اترك المحرك يهدأ لمدة 30 دقيقة. �•

قبل  من  لالستخدام  مخصصة  غير  وهي  التقطيع.  ماكينة  باستخدام  األطفال  يقوم  أال  13.  يجب 
المعتلين ما لم يشرف عليهم شخص مسؤول على نحو مناسب للتأكد من استخدامهم لها 

خالل  رعاية  بدون  تركها  يجب  وال  بها.  عبثهم  عدم  لضمان  األطفال  مراقبة  ويجب  بأمان. 

االستخدام.

14.  ال تستخدم ماكينة التقطيع إذا ظهرت على سلك التيار أو القابس عالمات التلف، أو إذا سقط 
رقم على  المساعدة  بخط  اتصل  الصحيح.  النحو  على  يعمل  لم  أو  بالتلف  أصيب  أو  3الجهاز 

إلى  مطلًقا  تعمد  ال  االستبدال.  أو  معتمد  شخص  يد  على  لإلصالح  للترتيب   015394  88100
إصالح ماكينة التقطيع بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

قبل استخدام ماكينة التقطيع للمرة األولى

أخرج ماكينة التقطيع بحرص من العبوة وأزل أية مواد تغليف وقم بتنظيف جميع األجزاء. راجع "العناية 

والتنظيف".

تركيب ماكينة التقطيع 

ترتكز  وجاف.  وقوي  مستٍو  سطح  على  وضعها  التيار.  مصدر  عن  الماكينة  فصل  من  تأكد  1.  أوالً 
في  الماكينة  ضع  العمل.  سطح  على  ثباتها  على  للمحافظة  مطاطية  قواعد  على  الماكينة 

موضع يتيح استخدام اإلبهام األيسر في تشغيل مفتاح التشغيل/اإليقاف.

2.  أدر مفتاح التحكم في الُسمك على أقل إعداد في اتجاه عقارب الساعة. حيث يضمن ذلك إخفاء 
حافة الشفرة. انظر الشكل 1.

 PUT ON 3.  ضع درج الطعام المنزلق على القاعدة. قم بمحاذاة الحافة األمامية للدرج مع زر الوضع
على القاعدة. ثم اضغط بقوة لتثبيت الدرج في موضعه. حرك الدرج للخلف ولألمام عدة مرات 

للتأكد من تحركه بحرية. انظر األشكال 2 و3 و4.

حرك دافعة الطعام على درج الطعام، بحيث تواجه النتؤات البالستيكية الشفرة.  .4

5.  ضع لوحة الطعام في الفجوة الموجودة بالجزء الخلفي من الماكينة اللتقاط الطعام الذي يتم 
تقطيعه.

   

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
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الشكل 5 الشكل 6



العناية والتنظيف

قبل تنظيف الماكينة، تأكد دوًما من فصلها عن مصدر التيار وأدر مفتاح الُسمك إلى أقل إعداد إلخفاء 

حافة الشفرة. لسهولة التنظيف، يمكن تفكيك أجزاء الماكينة بسهولة.

 TAKE OFF 1.  حرك دافعة الطعام لفصلها عن درج الطعام. قم بمحاذاة درج الطعام بسهم اإلخراج
الشفرة  أزل  الساعة.  عقارب  اتجاه  في  الُسمك  مفتاح  بإدارة  التوجيه  لوحة  حرر  بثبات.  وارفعه 

بحرص بإدارة القفل في اتجاه عقارب الساعة.

تغمر  وال  وصابون.  دافئ  بماء  مبللة  ناعمة  قماش  بقطعة  والقاعدة  الماكينة  جسم  2.  امسح 
الماكينة على اإلطالق في الماء أو في أي سائل آخر.

3.  اغسل درج الطعام ولوحة التوجيه ودافعة الطعام ولوحة الطعام في ماء دافئ وصابون، أو بداخل 
واأللياف  الكاشطة  التنظيف  مواد  استخدام  تفادى  وجففها.  اشطفها  ثم  األطباق.  غسالة 

السلكية.

4.  اغسل الشفرة بحرص بماء دافئ وصابون باستخدام فرشاة غسيل لحماية يديك. وجففها بعناية 
ثم أعد تركيبها بحملها بواسطة قفل الشفرة وإدارتها عكس اتجاه عقارب الساعة لتثبيتها في 

مكانها بإحكام.

يرجى مالحظة ما يلي: ال يجب غسل الشفرة المعدنية في غسالة األطباق.

قم  الساعة.  اتجاه عقارب  الُسمك عكس  في  التحكم  بإدارة مفتاح  التوجيه  لوحة  تركيب  5.  أعد 
بمحاذاة درج الطعام مع سهم الوضع PUT ON واضغط عليه ألسفل بقوة. حرك دافعة الطعام 

لتثبيتها على درج الطعام.

6.  تأكد من إدارة مفتاح الُسمك إلى أقل إعداد، إلخفاء حافة الشفرة قبل تخزين ماكينة التقطيع 
ووضعها بعيًدا عن متناول األطفال.

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.
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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 

 N األطراف في القابس، فتابع على النحو التالي. يجب توصيل السلك ذي اللون األزرق بالطرف المميز بحرف

)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 ASTA فقط. إذا لم تكن متأكًدا 

تماًما بشأن القابس أو 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. هذا الجهاز متوافق مع توجيهات السوق األوروبية المشتركة التالية:  73/23 

EEC)توجيه الجهد المنخفض( وEEC 89/336 )توجيه التوافق الكهرومغناطيسي(.
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