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التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام عصا الخلط هذه، 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.  عصا الخلط هذه مخصصة لالستخدام المنزلي فقط. وهي غير صالحة لالستخدام التجاري 
أو الخارجي. ويجب استخدامها فقط في األغراض المخصصة لها.

4.  ال تترك السلك الكهربائي متدلًيا عن حافة المنضدة أو سطح العمل، أو تدعه يلمس أسطح 
ساخنة مثل سطح الموقد.

5.  لتفادي الصدمات الكهربائية، ال تغمر مقبض التشغيل أو سلك التيار أو القابس في الماء أو أي 
سائل آخر. ويُرجى عدم تشغيله بيدين مبتلتين، وعدم وصول البلل إلى السلك أو القابس على 

اإلطالق.

6.  تعامل مع عصا الخلط وشفرة الفرم بعناية، وخاصة أثناء التنظيف؛ فهما حادتان للغاية. وال 
تلمس الشفرات أبًدا أثناء اتصال العصا بمصدر التيار الكهربائي. أمسك شفرة الفرم بواسطة 

الجزء البالستيكي الخاص بها.

تأكد من تثبيت جميع األجزاء في أماكنها بصورة محكمة قبل التشغيل.  .7

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

9.  لتفادي زيادة حرارة الجهاز، قم بتشغيله لمدة تصل إلى دقيقة واحدة في كل مرة عند تحضير 
المكونات الخفيفة، أو 15 ثانية لألطعمة الصلبة.

قم دوًما بترك السوائل الساخنة تبرد قبل خلطها.  .10

11.  أوقف تشغيل عصا الخلط دوًما وافصلها عن مصدر التيار قبل تركيب أو نزع األجزاء، وعقب 
االستخدام وقبل التنظيف.

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

13.  عصا الخلط هذه غير مخصصة لالستخدام من قبل األطفال أو المعتلين ما لم يشرف عليهم 
شخص مسؤول على نحو مناسب للتأكد من استخدامهم لها بأمان. يجب مراقبة األطفال 

لضمان عدم عبثهم بها. ويجب أال يترك دون مراقبة خالل استخدامه.

مقدمة

شكرًا لك على اختيارك مجموعة خالط العصا من 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

مقبض التشغيل  .1

زرا السرعة  .2

عصا الخلط  .3

دورق خلط سعة 500 مل مزود بغطاء/قاعدة  .4

غطاء لوعاء الفرم  .5

وعاء فرم سعة 500 مل  .6

شفرة فرم  .7

خّفاق بالوني  .8

كتيفة تثبيت على الحائط )مرفق مسامير تثبيت((  .9

جهد التشغيل: 230 فولت ~ 50 هرتز

القدرة: 400 وات

9



الخفق

الخفاق البالوني مالئم لخفق القشدة وزالل البيض والخلطات الخفيفة اإلسفجنية والحلويات 

السريعة.

1.  ضع عصا الخلط في طوق الخفق، وأدرها حتى تستقر في مكانها بإحكام. ثم وصل الجهاز 
بمقبس التيار.

2.  لتفادي تناثر الطعام، اخفض الخفاق على الطعام قبل التشغيل – اضغط على الزر العلوي 
الختيار للخفق ببطء والزر السفلي للخفق بسرعة. أمسك بقوة بالدورق أو الوعاء أثناء الخفق.

3.  احتفظ بالخفاق في وضع قائم وال تدع السوائل تصل إلى طوق الخفق. حرر زر السرعة في أي 
وقت لتغيير السرعة أو إليقاف الخفق.

افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل إزالة الخفاق وتنظيفه.  .4

لفرم

يمكن فرم اللحوم والُجبن والبصل واألعشاب الطازجة والثوم والمكسرات بشكل جيد باستخدام وعاء 

الفرم والشفرة. بيد أن األطعمة الصلبة، مثل حبات القهوة ومكعبات الثلج وجوزة الطيب والبهارات 

قد تتلف الشفرة ولذلك ينبغي تفادي فرمها.

1.  أزل غطاء األمان بحرص من شفرة الفرم. أمسك بالشفرة بواسطة الجزء البالستيكي وقم 
بتركيبها على السن الموجود بوعاء الفرم.

2.  قطع المكونات إلى قطع صغيرة )بحجم يصل إلى بوصة واحدة/2.5 سم( وأضفها إلى وعاء 
الفرم. راجع "دليل الفرم".

3.  ضع الغطاء على وعاء الفرم. ثبت مقبض التشغيل في الغطاء، عن طريق إدارته حتى يستقر 
في مكانه.

4.  ثم وصل الجهاز بمقبس التيار. أمسك بقوة بوعاء الفرم وقم بالتشغيل – اضغط على الزر 
العلوي للسرعة المنخفضة والزر السفلي للسرعة العالية. حرر الزر في أي وقت لتغيير 

السرعة أو إليقاف الفرم.

عند االنتهاء من الفرم، افصل مقبض التشغيل وأخرجه من غطاء الوعاء.  .5

تأكد من توقف الشفرة تماًما قبل إزالة الغطاء. ارفع الشفرة بعناية، ثم أفرغ محتويات الوعاء.  .6

14.  ال تستخدم عصا الخلط 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 

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

قبل االستخدام للمرة األولى

أخرج عصا الخلط والملحقات من عبوتها بحرص وأزل أية مواد تغليف. امسح مقبض التشغيل 

بقطعة قماش مبللة ثم جففه. ال تغمر الجهاز في الماء. يمكن تنظيف جميع األجزاء المتبقية في 

ماء دافئ وصابون، أو بداخل غسالة األطباق.  

تنبيه: يُرجى التعامل مع عصا الخلط وشفرة الفرم بحذر بالغ.

الخلط

يمكن خلط أنواع الحساء والصلصات والمايونيز وأنواع اللبن المخفوق وطعام األطفال في دقائق. 

استخدم دورق الخلط، أو وعاء الخلط الخاص بك، أو قم بخلط الطعام مباشرةً في الطنجرة )أبعد 

الطنجرة عن الحرارة ودع المكونات تبرد أوالً(.

تنبيه: قبل تحضير طعام األطفال، تأكد من تعقيم عصا الخلط جيًدا.

1.  ضع عصا الخلط في مقبض التشغيل، وأدرها حتى تستقر في مكانها بإحكام. ثم وصل 
الجهاز بمقبس التيار.

2.  لتفادي تناثر الطعام، اخفض عصا الخلط على الطعام قبل التشغيل – اضغط على الزر 
العلوي الختيار السرعة المنخفضة والزر السفلي للسرعة العالية. أمسك بقوة بالدورق أو 

الوعاء أو مقبض الطنجرة أثناء الخلط. تلميح: يمكن استخدام غطاء دورق الخلط أيًضا 

كقاعدة للمحافظة على ثبات الدورق على سطح العمل.

3.  احتفظ بعصا الخلط في وضع قائم وال تدع أي سائل يصل إلى مقبض التشغيل. حرر زر 
السرعة في أي وقت لتغيير السرعة أو إليقاف الخلط.

افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل إزالة عصا الخلط وتنظيفها.  .4



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 للرموز التالية:

 

                                                                                                                       

)N( قم بتوصيل السلك األزرق بالطرف المحايد

)E( قم بتوصيل السلكين األخضر واألصفر بالطرف األرضي

)L( قم بتوصيل السلك البني بالطرف المكهرب

استخدام مصهر 3 أمبير

 

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

 E في القابس، فتابع على النحو التالي. يجب توصيل السلك ذي اللونين األخضر واألصفر بالطرف المميز بحرف

)األرضي( أو ذي اللون األخضر. يجب توصيل السلك ذي اللون األزرق بالطرف المميز بحرف N )محايد( أو ذي اللون 

األسود. ويجب 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 

مصهر BS1362 13 أمبير. 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، 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 الجهاز متوافق مع توجيهات السوق األوروبية المشتركة التالية: 73/23 

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

دليل الفرم

الوقت التقريبي الكمية القصوى    الطعام  

15 ثانية 250 جم    اللحوم    

10 ثانية 50 جم    األعشاب الطازجة   

15 ثانية 150 جم    اللوز والجوز    

10 ثانية 100 جم    الُجبن    

10 ثانية 80 جم )شريحة أو شريحتين(   الخبز     

10 ثانية 200 جم    البصل    

10 ثانية 150 جم    البسكويت    

العناية والتنظيف

افصل عصا الخلط دوًما عن مصدر التيار الكهربائي قبل تنظيفها. امسح مقبض التشغيل بقطعة 

قماش مبللة ثم جففه. ال تغمر الجهاز في الماء. يمكن غسل جميع األجزاء المتبقية في ماء دافئ 

وصابون، أو بداخل غسالة األطباق. احرص على عدم لمس الشفرات الحادة. إذا تسببت أطعمة مثل 

الجزر وما شابه في تغير لون البالستيك، فامسحه بقطعة قماش مغمورة في زيت الطعام. 

يرجى مالحظة ما يلي: ال يمكن استخدام دورق الخلط ووعاء الفرم بأمان داخل الميكروويف.

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.
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