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3.  قبل التوصيل بمصدر التيار الكهربائي، يُرجى التأكد من تطابق مصدر التيار الكهربائي لديك مع 
ما هو مدون على الجزء السفلي من غطاء المحرك.

4.  افصل الجهاز دوًما عن مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب األجزاء أو إزالتها وعقب استخدامها 
وقبل تنظيفها.

يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.  .5

لتفادي حدوث صدمة كهربائية، ال تدع البلل يصل إلى غطاء المحرك أو سلك التيار أو القابس.  .6

أسطح  يلمس  أو  العمل،  سطح  أو  المنضدة  حافة  عبر  يتدلى  ال  الكهربائي  السلك  أن  7.  تأكد 
ساخنة.

ال توصل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي حتى يتم تجميعه بالكامل.  .8

احتفظ بيديك وأية أدوات خارج الوعاء عند توصيل الجهاز بمصدر التيار.  .9

انزع الشفرة قبل إفراغ محتويات الوعاء.  .10

لم يشرف عليهم شخص  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  الجهاز غير صالح لالستخدام من  11.  هذا 
مسؤول على نحو مناسب للتأكد من استخدامهم له بأمان.

12.  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 رقم 88100 015394 

للترتيب لإلصالح أو االستبدال. ال تعمد مطلًقا إلى إصالح الجهاز بنفسك حتى ال تصاب بصدمة 

كهربائية.

استخدام المفرمة الصغيرة للمرة األولى

أخرج جميع األجزاء من العبوة بحرص وأزل أية مواد تغليف. اغسل الوعاء والغطاء والشفرة بيدك في ماء 

دافئ وصابون. يُرجى توخي بالغ الحذر عند التعامل مع الشفرة؛ فهي حادة للغاية. يمكن مسح غطاء 

المحرك بقطعة قماش مبللة ثم تجفيفه.

الفرم

مكانه  في  يثبت  حتى  الساعة  عقارب  اتجاه  في  الوعاء  وأدر  المحرك.  غطاء  على  الوعاء  1.  ضع 
بإحكام. قم بتركيب الشفرة على عمود الدوران الموجود بداخل الوعاء.

أضف الطعام. راجع "دليل اإلعداد".  .2

مقدمة

اليومية  األساسية  الطهي  ألدوات   My Kitchen من  الصغيرة  المفرمة  هذه  اختيارك  على  لك  شكرًا 

المفرمة سهلة االستخدام على فرم مجموعة  الشاق من Lakeland. تساعد هذه  للعمل  المصممة 

مختلفة من المكونات: مثل الفاكهة والخضروات واللحوم واألسماك وفتات الخبز واألعشاب الطازجة 

والمكسرات وغيرها.

المزايا

غطاء الوعاء  .1
الوعاء  .2

شفرة فرم من اإلستينلس استيل  .3
زر تحكم  .4

غطاء للمحرك  .5

جهد التشغيل: 230 فولت – 50 هرتز

القدرة: 250 وات

التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام المفرمة الصغيرة، يُرجى اتباع نصائح السالمة األساسية التالية.

هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط. وغير صالح لالستخدام التجاري أو الخارجي.  .1

البالستيكي  العمود  بالغ. احملها بواسطة  التعامل معها بحرص  2.  الشفرة حادة للغاية، فيرجى 
بعيًدا بما يكفي عن حواف القطع عند االستخدام والتنظيف.



3.  ضع الغطاء على الوعاء، ثم أدره في اتجاه عقارب الساعة حتى يثبت في مكانه بإحكام. سوف 
يشير السهم باتجاه زر التحكم. في حالة عدم تركيب الغطاء والوعاء بشكل صحيح، فلن تعمل 

المفرمة.

راجع  الزر.  الضغط على  المحرك طالما استمر  يدور  سوف  الفرم.  لبدء  التحكم  زر  4.  اضغط على 
على  يساعد  "نبض"  عنها  ينتج  الطاقة  من  قصيرة  دفعات  عمل  يمكن  مفيدة".  "تلميحات 

تفادي الفرم الزائد للمكونات.

5.  عند الوصول إلى القوام المطلوب، حرر زر التحكم وافصل الجهاز عن مصدر التيار. ارفع الغطاء 
والوعاء بإدارتهما عكس اتجاه عقارب الساعة. ارفع الشفرة بحرص قبل إخراج الطعام من الوعاء.

تلميحات مفيدة

لمدة  يهدأ  المحرك  واترك  ثانية.   20 على  تزيد  لمدة  متواصل  بشكل  المفرمة  تشغيل  1.  تجنب 
دقيقتين بين مرات التشغيل.

عند خلط المكونات السائلة، ال تعمد مطلًقا لملء الوعاء بما يزيد على نصف سعة الوعاء.  .2

وجوزة  الثلج  ومكعبات  القهوة  حبات  مثل  للغاية  القاسية  األطعمة  لفرم  مناسب  غير  3.  الجهاز 
الطيب والبهارات والشوكوالتة.

4.  توخ الحذر حتى ال تفرم المكونات بشكل زائد. أوقف التشغيل وافحص قوام الطعام على فترات 
منتظمة.

بواسطة  الوعاء  جانب  على  من  الطعام  إزاحة  األمر  يتطلب  ربما  متجانس،  قوام  على  5.  للحصول 
ملعقة بالستيكية أو مصنوعة من السيليكون. يُرجى فصل الجهاز عن مصدر التيار قبل القيام 

بذلك.

يفضل فرم كميات قليلة كل مرة وتقطيع الطعام لقطع صغيرة قبل الفرم. راجع "دليل اإلعداد"  .6

قبل طحن الخبز أو البسكويت أو المكسرات، تأكد من جفاف الشفرة واألوعية تماًما.  .7

العناية والتنظيف

أوقف تشغيل الجهاز دوًما وافصله عن مصدر التيار الكهربائي قبل تنظيفه. 	•

توخ بالغ الحذر عند التعامل مع الشفرة، فهي حادة للغاية. 	•

امسح غطاء المحرك بقطعة قماش مبللة ثم جففه. وال تغمره في الماء. 	•

يجب غسل الوعاء وغطاء الوعاء والشفرة يدويًا. 	•

دليل اإلعداد

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.

اإلعدادمدةالسعة القصوى الطعام 

تقطيعها إلى مكعبات بحجم 1 سم20 ثانية 150 جم اللحوم واألسماك، المطهية أو النيئة

10ً ثوان50 جماألعشاب الطازجة  اغسلها وجففها أوال

يمكن إضافتها كاملًة15 ثانية125 جم المكسرات، مثل اللوز 

تقطيعها إلى مكعبات بحجم 2-1 سم10 ثوان100 جمالُجبن

تقطيعها إلى أجزاء بحجم 4 سم10 ثوان75 جمفتات الخبز

تقطيع الثمرة إلى أربعة أجزاء15-10 ثانية100 جمالخضروات، مثل البصل



0001

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

استخدام مصهر 3 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 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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مصهر 3 أمبير


