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مقدمة

اليومية  األساسية  الطهي  ألدوات   My Kitchen مجموعة من  اللحم  مفرمة  اختيارك  على  لك  شكرًا 

مخصصة  بملحقات  مرفًقا  الجهاز  هذا  يأتي  الفرم،  بجانب   .Lakeland من  الشاق  للعمل  المصممة 

لصنع السجق في المنزل. يُرجى إمضاء بضع لحظات لقراءة هذه اإلرشادات قبل استخدام الجهاز للمرة 

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

مزايا المفرمة   

1. حاجز الفرم الناعم
2. حاجز الفرم المتوسط

3. مقرن
4. برغي التغذية

5. شفرات تقطيع من اإلستينلس استيل
6. حاجز الفرم الخشن

7. طوق حلقي
8. أداة دفع

9. درج طعام
10. حجرة الفرم
11. زر قفل األمان

12. غطاء للمحرك
13. زر الدوران العكسي

14. زر التشغيل/اإليقاف

التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام هذه المفرمة، 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  لالستخدام  صالحة  وغير  فقط.  المنزلي  لالستخدام  مخصصة  3.  المفرمة 
ويجب استخدامها فقط في األغراض المخصصة لها.

لألطفال  يتسنى  بحيث  العمل،  سطح  أو  المنضدة  حافة  عن  متدلًيا  الكهربائي  السلك  تترك  4.  ال 
ألي  لمسه  أو  التيار  سلك  تشابك  عدم  على  احرص  فوقه.  األشخاص  مرور  أو  وجذبه  به  اإلمساك 

أسطح ساخنة.

ضع الجهاز على سطح مستٍو ومسطح بعيًدا عن أي أسطح ساخنة.  .5

أصغر  إلى قطع  اللحم  الكبيرة من  األجزاء  ع  قطِّ فرمه.  قبل  اللحم  ما شابه من  أو  أي عظام  6.  انزع 
وحاول إزالة أجزاء الدهون الكبيرة من اللحم قبل فرمه. يجب فك تجميد اللحم قبل فرمه.
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مزايا أداة حشو السجق

1. حجرة الفرم
2. مقرن

3. برغي التغذية
4. فاصل

5. فتحة السجق
6. طوق حلقي

يرجى مالحظة ما يلي: تستخدم أداة حشو السجق نفس حجرة الفرم وبرغي التغذية/المقرن والطوق 

الحلقي الخاصة بالمفرمة.

240-220 فولت – 50 هرتز 600 وات



استخدام المفرمة

قم بتركيب برغي التغذية بداخل حجرة الفرم. يجب إدخال المقرن األبيض البالستيكي أوالً.  .1

التعامل  للخارج، ويرجى  الحادة  الحواف  توجه  البرغي مع  التقطيع بحذر في  إدخال شفرة  2.  يجب 
معها بحرص.

قم بتركيب أي من حواجز الفرم - الناعم أو المتوسط أو الخشن. يالئم الثقب الموجود في  3.  أوالً 
الحاجز السن الموجود على طرف حجرة الفرم.

قم بتثبيت الطوق الحلقي بإدارته في اتجاه عقارب الساعة.  .4

5.  أدخل حجرة الفرم في وحدة التشغيل. أدرها عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت قفل 
األمان الذي يدل على ثباتها في موقعها بإحكام.

الكهربائي. ضع  التيار  المفرمة بمصدر  الفرم. قم بتوصيل  الطعام على حجرة  6.  قم بتركيب درج 
صحنًا أسفل المفرمة اللتقاط الطعام.

7.  اضغط على مفتاح التشغيل/اإليقاف. باستخدام أداة دفع الطعام المستديرة، قم بتوجيه قطع 
الزائد على  اللحم الصغيرة برفق إلى حجرة الفرم. أضف كمية قليلة كل مرة لتفادي التحميل 

المحرك. عند االنتهاء من الفرم، أوقف تشغيل المفرمة وافصلها عن مصدر التيار الكهربائي.

شفرة التقطيع حادة للغاية، فُيرجى التعامل معها بحرص عند التجميع والتنظيف.  .7

8.  للحماية ضد الصدمات الكهربائية، ال تغمر وحدة التشغيل أو سلك الطاقة أو القابس في الماء. 
ويُرجى عدم تشغيل الجهاز بيدين مبتلتين، وعدم وصول البلل إلى السلك أو القابس على اإلطالق.

بشكل كاٍف عن األجزاء المتحركة. وال تدخل  باليدين والشعر والمالبس واألدوات بعيدةً  9.  احتفظ 
الطعام  دفع  أداة  استخدم  وإنما  الملحقات.  في  األدوات  من  غيرها  أو  السكاكين  أو  المالعق 

الملحقة على الدوام.

وعقب  الملحقات،  نزع  أو  إضافة  قبل  التيار  مصدر  عن  وافصله  دوًما  الجهاز  تشغيل  10.  أوقف 
االستخدام وقبل التنظيف.

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

شخص  عليهم  يشرف  لم  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  من  لالستخدام  مخصص  غير  12.  الجهاز 
مسؤول على نحو مناسب للتأكد من استخدامهم له بأمان. يجب مراقبة األطفال لضمان عدم 

عبثهم بالجهاز. ويجب أال يتم تركه دون رعاية خالل االستخدام.

13.  ال تستخدم الجهاز 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 رق 88100 015394 

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

بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

قبل االستخدام للمرة األولى

أخرج المفرمة من عبوتها بحرص وأزل أية مواد تغليف. يُرجى مالحظة أن أجزاء حشو السجق ربما تكون 

معبأة بداخل أداة الدفع. امسح وحدة التشغيل بقطعة قماش مبللة ثم جففها. وال تغمرهما في الماء.

اشطف  القطع.  شفرة  مع  التعامل  عند  الحذر  وتوخ  وصابون  دافئ  بماء  األخرى  األجزاء  جميع  اغسل 

األجزاء ثم جففها وامسح حواجز الفرم بطبقة خفيفة من زيت الطعام لمنع تعرضها للصدأ. وضعها 

في حقيبة بالستيكية أو حاوية محكمة الغلق حتى تحتاج الستخدامها، ثم اشطفها قبل االستخدام.

ال تضع أية أجزاء من المفرمة في غسالة األطباق.



فك أداة حشو السجق

تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر التيار الكهربائي.  .1

ارفع درج الطعام. اضغط على زر قفل األمان وأدر حجرة الفرم في اتجاه عقارب الساعة إلزالتها.  .2

ُفك الطوق الحلقي وانزع فتحة السجق والفاصل وبرغي التغذية.  .3

راجع "العناية والتنظيف".  .4

فك أجزاء المفرمة

تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر التيار الكهربائي.  .1

ارفع درج الطعام. اضغط على زر قفل األمان وأدر حجرة الفرم في اتجاه عقارب الساعة إلزالتها.  .2

ُفك الطوق الحلقي وأزل حاجز الفرم وشفرات التقطيع وبرغي التغذية بحرص.  .3

راجع "العناية والتنظيف".  .4

استخدام أداة حشو السجق

أوالً تأكد من فصل الجهاز عن مصدر التيار.  .1

قم بتركيب برغي التغذية بداخل حجرة الفرم. يجب إدخال المقرن األبيض البالستيكي أوالً.  .2

ضع الفاصل البالستيكي األبيض على البرغي.  .3

في  بإدارته  الحلقي  الطوق  بتثبيت  قم  ثم  الفرم،  حجرة  على  لتثبيتها  السجق  بفتحة  4.  أمسك 
اتجاه عقارب الساعة.

5.  أدخل حجرة الفرم في وحدة التشغيل. ثم أدرها عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت 
قفل األمان الذي يدل على ثباتها في موقعها بإحكام.

قم بتركيب درج الطعام على حجرة الفرم.  .6

إذا كنت تستخدم جلد السجق، فانقعه في ماء دافئ لمدة 10 دقائق تقريًبا.  .7

الكهربائي واضغط  التيار  الجهاز بمصدر  الفتحة. قم بتوصيل  8.  اسحب جلد السجق على طرف 
على زر التشغيل/اإليقاف.

بعد  الفرم.  إلى حجرة  برفق  السجق  بتوجيه حشو  قم  المستديرة،  الطعام  دفع  أداة  9.  باستخدام 
ما  يرجى مالحظة  السجق.  لتشكيل قطع  بثنيه  وقم  الفتحة  برفق من  أخرجه  السجق،  حشو 

يلي: يجب أال تكون حشوة السجق "رطبة" للغاية، وإال فسوف يتسرب السائل إلى الجهاز.



العناية والتنظيف

التشغيل  وحدة  امسح  التنظيف.  قبل  التيار  مصدر  عن  وفصله  الجهاز  تشغيل  إيقاف  من  دوًما  تأكد 

بقطعة قماش ناعمة مبللة بماء دافئ وصابون. وال تغمرهما في الماء.

اغسل األجزاء البالستيكية في ماء دافئ وصابون. اغسل األجزاء المعدنية بماء ساخن وصابون بواسطة 

شفرة  امسح  بحرص.  األجزاء  جميع  جفف  بالغ.  بحرص  التقطيع  شفرة  مع  وتعامل  تنظيف.  فرشاة 

حقيبة  في  وضعها  للصدأ.  تتعرض  ال  حتى  الطعام  زيت  من  خفيفة  بطبقة  الفرم  وشفرة  التقطيع 

بالستيكية أو حاوية محكمة الغلق حتى تحتاج الستخدامها، ثم اشطفها قبل االستخدام التالي.

يُرجى عدم وضع أية أجزاء في غسالة األطباق.

تلف  في  تتسبب  ربما  ألنها  المعدنية  السلكية  واأللياف  الكاشطة  المنظفات  استخدام  أيًضا  تفادى 

الجهاز.

تلميحات مفيدة

بعد االستخدام لمدة 3 دقائق متواصلة، اترك الجهاز يهدأ لمدة 30 دقيقة حتى يبرد المحرك. 	•

	يرجى تفادي دفع المكونات بقوة أسفل القناة بواسطة أداة دفع الطعام ألن من شأن ذلك إتالف  	•
الجهاز. وتأكد أيًضا من إزالة جميع العظام وأية كتل دهون كبيرة الحجم من اللحم قبل فرمه.

	يُرجى تجميع حجرة الفرم بحرص. إذا لم يتم تركيب األجزاء على نحو صحيح، فلن يتم فرم اللحم  	•
جيًدا، وربما تفقد شفرات التقطيع وحواجز الفرم حدتها.

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.

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 المستبعد 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

يتم استخدام مصهر 5 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.

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

3القابس. 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: EEC 73/23 )توجيه الجهد المنخفض( وEEC 89/336 )توجيه 

التوافق الكهرومغناطيسي(.
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