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هام
مستقبال.
ً
اقرأ دليل املستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ به للرجوع إليه

خطر
 -ال تغمر وحدة املحرك باملياه أو بأي سائل آخر عىل اإلطالق ،وال تغسلها تحت مياهالحنفية .استخدم قطعة قامش رطبة فقط لتنظيف وحدة املحرك.
تحذير
 -تحقق من أن الفولتية املشار إليها عىل الجهاز تتوافق مع فولتية سلك الطاقةاملحلية قبل توصيل الجهاز.
 -ال تستخدم الجهاز إذا كان املقبس أو سلك الطاقة الرئييس أو األجزاء األخرى تالفةأو تظهر عليها تشققات.
 -يف حال كان سلك التزويد بالطاقة تالفًا ،يجب استبداله من ِقبل  Philipsأو وكيلخدمة تابع لها أو أشخاص يتمتعون مبؤهالت مامثلة لتجنب أي خطر.
 -ال تلمس أطراف التقطيع لوحدات الشفرة يف أي ظرف كان ،وبشكل خاص عندمايكون الجهاز متصالً مبصدر الطاقة .فحواف التقطيع حادة جدا ً.
 -ال تستخدم أب ًدا وحدة شفرة املفرمة من دون وعاء املفرمة. -لتفادي الطرطشة ،ضَ ع عمود الخالط أو الخفاقة (أنواع خاصة فقط) أو الخفاقةاملزدوجة (أنواع خاصة فقط) بحيث تالمس املكونات دامئًا قبل تشغيل الجهاز،
وبشكل خاص عند خلط مكونات ساخنة.
 -يف حال علقت إحدى وحدات الشفرة ،فافصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل إزالةاملكونات التي تس ّد وحدات الشفرة.
 -تو َّخ الحذر عند سكب سوائل ساخنة يف الوعاء ،إذ قد تتسبب السوائل الساخنةوالبخار بحروق قوية.
 -هذا الجهاز مع ّد لالستخدام املنزيل العادي فقط .وهو غري مخصص لالستخدام يفأماكن مثل مطابخ املوظفني يف املتاجر أو يف املكاتب أو املزارع أو غريها من أماكن
العمل .وهو غري مخصص أيضً ا لالستخدام من قبل العمالء يف الفنادق أو املوتيالت
أو الفنادق املخصصة للمبيت والفطور وغريها من األماكن السكنية.
 -ال تقم بخلط املكونات القاسية يف الجهاز ،مثل مكعبات الثلج. -يجب اإلرشاف عىل األطفال ملنعهم من اللعب بالجهاز. -هذا الجهاز غري مع ّد لالستخدام من قبل األفراد (مبا يف ذلك األطفال) الذين يعانوننقصاً يف القدرات الجسدية ،أو الحسية أو العقلية ،أو الذين تنقصهم الخربة أو
املعرفة ،إال إذا أرشف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام
الجهاز ،وذلك بهدف الحفاظ عىل سالمتهم.
- -يجب أال يقوم األطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته من دون اإلرشاف عليهم.
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تنبيه
 -افصل الجهاز دامئًا عن مصدر الطاقة الرئييس يف حال تركه من دون مراقبة وقبلتنظيفه أو تجميع قطعه أو تفكيكها.
 -أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن وحدة التزويد بالطاقة قبل تغيري امللحقات أواالمساك بالقطع التي تتحرك أثناء االستخدام.
 -ال تستخدم الجهاز مع أي من امللحقات ألكرث من  3دقائق من دون توقف .دَعالجهاز يربد ملدة  15دقيقة قبل متابعة املعالجة.
 -ال ميكن استخدام أي من امللحقات يف املايكروويف ،باستثناء حاوية الحساء. -ال تستخدمي أب ًدا أي ملحقات أو قطع من رشكات مص ّنعة أخرى أو ال تويص بهارشكة  Philipsعىل وجه الخصوص ،إذ يؤدي استخدام هذه امللحقات أو القطع إىل
إبطال الضامن.
 -أبقِ وحدة املحرك بعيدة عن الحرارة والنار والرطوبة والوسخ.مبي يف دليل املستخدم.
 -ال تستخدم هذا الجهاز إال للغرض املخصص له ،كام هو ّ -ال متأل الوعاء أو وعاء املفرمة حجم ( XLأنواع محددة فقط) عىل اإلطالق مبكوناتتفوق درجة حرارتها  80درجة مئوية 175/درجة فهرنهايت.
 -ال تتجاوز الكميات وأوقات املعالجة املشار إليها يف الجدول. -نظّف وحدة الشفرة الخاصة بالخالط العمودي تحت مياه الحنفية .ال تغمسالجهاز باملياه عىل اإلطالق.
ليجف .خ ّزنه بوضعية أفقية أو مع توجيه
 -بعد تنظيف الخالط العمودي ،دَعه ّالشفرة نحو األعىل .تأكد من أن وحدة الشفرة جافة بالكامل قبل تخزين الخالط
العمودي.
 -مستوى الضجيجLc : =  85ديسيبل ()Aاملجاالت الكهرومغناطيسية ()EMF

يتوافق جهاز  Philipsهذا مع كل املعايري واألنظمة املطبقة املتعلّقة بالتع ّرض للحقول الكهرومغناطيسية.

العربية

مقدمة

تهانينا عىل رشائك املنتج ،ومرحباً بك يف  !Philipsلالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه  ،Philipsس ّجل منتجك
عىل .www.philips.com/welcome

وصف عام
خالط محمول باليد

1
2
3
4
5
6

1سلك الطاقة
2مفتاح التشغيل
3وحدة املحرك
4زر التحرير
5خالط عمودي مع وحدة شفرة مضمنة
6حاجب الشفرات

مفرمة حجم  XL( HR2621و HR2652و HR2653و HR2655و HR2657فقط)
7
8
9

7وحدة املفرمة حجم XL
8شفرة املفرمة حجم XL
9وعاء املفرمة حجم ( XLللمفرمة حجم  XLوأداة تحديد الشكل الحلزوين  HR2656و)HR2657

أداة تحديد الشكل الحلزوين ( HR2656و HR2657فقط)
10
11
12
13

 31أقراص ألداة تحديد الشكل الحلزوين (سباغيتي ،لينغويني ،أرشطة)
1أنبوب التغذية
1الصحن املتح ّرك ألداة تحديد الشكل الحلزوين
1وحدة أداة تحديد الشكل الحلزوين

ق ّنينة لالستخدام أثناء التنقل ( HR2650و HR2651و HR2652و HR2653و HR2655و
 HR2656و HR2657فقط)

1 14رضّ اعة
1 15الغطاء

وعاء الحساء ( HR2651و HR2655فقط)

1 16الغطاء
1 17حجرة البسكويت
1 18وعاء الحساء

خفاقة ( HR2621و HR2652و HR2655و HR2657فقط)
1 19وحدة الخفاقة
2 20الخفاقة

ملحق الخالط ( HR2653فقط)

2 21وحدة ملحق الخالط
2 22ملحق الخالط
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قبل االستخدام للمرة األوىل
 1قبل استخدام الجهاز للمرة األوىل ،نظّف كل القطع التي تالمس الطعام جيدً ا (راجع الفصل "التنظيف").
مالحظة
• •احرص عىل تجفيف كل القطع بشكل كامل قبل بدء استخدام الجهاز.

التحضري لالستخدام
 1دَع املكونات الساخنة تربد قبل خلطها أو وضعها يف الق ّنينة لالستخدام أثناء التنقل أو يف وعاء الحساء (يجب أن
تبلغ الحرارة  80درجة مئوية كحد أقىص).
 2قطّع املكونات الكبرية إىل مكعبات بقياس x 2 x 2  2سم تقري ًبا قبل خلطها.
 3قم بتجميع الجهاز بالطريقة الصحيحة قبل إدخال املقبس يف مأخذ الطاقة يف الحائط.
مالحظة
• •اعمد دامئًا إىل فك سلك الطاقة بالكامل قبل تشغيل الجهاز.
• •قم بإزالة أي مواد تغليف أو ملصقات قبل استخدام الجهاز.

استخدام الجهاز
استخدم هذا الجهاز لغرض االستخدام املنزيل املخصص له كام هو مذكور يف هذا الدليل.
تنبيه
• •تج ّنب مالمسة القطع املتحركة .احرص عىل إبقاء يديك وأصابعك بعيدً ا عن الشفرات وخارج الوعاء أثناء تشغيل الجهاز أو
فيام يكون موصوالً بالطاقة ملنع إمكانية حدوث أي إصابات خطرة للمستخدمني و/أو إلحاق الرضر بالجهاز.

مفتاح التشغيل
يأيت هذا الجهاز مز ّودًا مبفتاح تشغيل ومؤرش مريئ للرسعة عىل الجهة العلوية منه.
« «كلام كان الضغط أقوى ،كانت الرسعة أعىل .يشري مؤرش الرسعة يف الجهة العلوية إىل "نطاق الرسعة
املنخفض" و"نطاق الرسعة املتوسط" و"نطاق الرسعة العايل مع عالمة "( "Tرسعة قصوى).

خالط محمول باليد
يُستخدم الخالط اليدوي من أجل:
 -خلط السوائل ،كمنتجات األلبان والصلصات وعصائر الفاكهة والحساء واملرشوبات املخلوطة والحليب املخفوق. -خلط املكونات الناعمة ،عىل سبيل املثال /خليط البانكيك أو املايونيز. -هرس املكونات املطهوة ،لتحضري الطعام لألطفال.املكسات والفاكهة والخضار.
- -تقطيع ّ
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تنبيه
• •ال تخلط املكونات مثل مكعبات الثلج أو املكونات املثلجة أو الفاكهة التي تحتوي عىل عجم (الصورة رقم .)1

الكميات التي يجب خلطها ووقت الخلط
املكونات

الكميات التي يجب خلطها

الوقت

فاكهة وخضار

من  100إىل  200غ

 30ثانية

طعام األطفال والحساء والصلصات من  100إىل  400مل

 60ثانية

خلطات

من  100إىل  500مل

 60ثانية

مرشوبات مخفوقة ومخفوقات
الحليب

من  100إىل  1000مل

 60ثانية

الرسعة

 1ركِّب الخالط العمودي بوحدة املحرك (حتى تسمع صوت "طقطقة").

 2ضَ ع املكونات يف وعاء.

 3ضَ ع القابس يف مأخذ الطاقة يف الحائط.

العربية
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 4اغمر حاجب الشفرات كل ًيا يف املكونات لتفادي الطرطشة.

 5اضغط عىل مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز .ميكنك زيادة الرسعة من خالل الضغط بقوة أكرب عىل مفتاح
التشغيل .إذا ضغطت عىل مفتاح التشغيل حتى الحد األقىص ،سيعمل الخالط بالرسعة القصوى.

 6ح ّرك الجهاز ببطء إىل األعىل وإىل األسفل وبشكل دائري لخلط املكونات.

 7بعد االنتهاء من خلط املكونات ،حرر مفتاح التشغيل إليقاف تشغيل الجهاز ،وافصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

 8قم بفك الخالط العمودي من خالل الضغط عىل زر التحرير.
تنبيه
• •الشفرات حادة جدً ا .يجب توخي الحذر عند استخدامها .افصل الجهاز دامئًا عن مصدر الطاقة أوالً .ال تلمس الشفرة بحد
ذاتها أثناء تنظيفها أو كشط الطعام العالق فيها.
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 9لعملية تنظيف سهلة ،اغسل الخالط العمودي مبارشة بعد استخدامه مبياه ساخنة .ال تغمر الخالط العمودي
كل ًيا باملياه.

 10ضَ ع الخالط العمودي يف وضعية مستقيمة مع وضع حاجب الشفرات فوقه واتركه ليجف ملدة  10دقائق عىل
األقل قبل تخزينه.

مفرمة حجم  XL( HR2621و HR2652و HR2653و HR2655و HR2657فقط)
املكسات واللحم النيء والبصل واألجبان الصلبة والبيض املسلوق
تُستخدم املفرمة حجم  XLلتقطيع املكونات ،مثل ّ
والثوم واألعشاب والخبز الجاف وغري ذلك.
تنبيه
• •افصل الجهاز دامئًا عن مصدر الطاقة أوالً .يُرجى توخي الحذر الشديد عند استخدام وحدة شفرة املفرمة ،فحواف التقطيع
حادة جدً ا .احمل الوحدة دامئًا من العصا البالستيكية يف الوسط .ال تلمس الشفرة بحد ذاتها عىل اإلطالق .توخَّ الحذر
الشديد ال س ّيام عند إدخال وحدة الشفرة أو إزالتها من وعاء املفرمة ،وعند إفراغ وعاء املفرمة وكشط الطعام العالق يف
الشفرات وأثناء التنظيف.
• •ال تخلط املكونات مثل مكعبات الثلج أو املكونات املثلجة أو الفاكهة التي تحتوي عىل عجم.

الكميات التي يجب تقطيعها ووقت الخلط
املكونات

الكمية التي يجب تقطيعها

الوقت

البصل

 200غ

 5مرات ملدة ثانية واحدة

البيض

 200غ

 5ثوانٍ

اللحم

 200غ

 10ثوانٍ

األعشاب

 30غ

 10ثوانٍ

جبنة بارميزان

 200غ

 15ثانية

املكسات واللوز
ّ

 200غ

 30ثانية

شوكوالته داكنة

 100غ

 20ثانية

مكعبات الخبز الجاف

 80غ

 30ثانية

الرسعة

العربية
 1ضَ ع وحدة الشفرة يف وعاء املفرمة حجم .XL

 2ضَ ع املكونات يف وعاء املفرمة حجم .XL

 3ضع وحدة املفرمة حجم  XLعىل وعاء املفرمة.

 4ركّب وحدة املحرك عىل وحدة املفرمة حجم ( XLحتى تسمع صوت "طقطقة").

 5ضَ ع القابس يف مأخذ الطاقة يف الحائط.
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 6اضغط عىل مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز إىل أن يتم تقطيع كل املكونات.

 7بعد االنتهاء من تقطيع املكونات ،حرر مفتاح التشغيل إليقاف تشغيل الجهاز ،وافصل الجهاز عن مصدر
الطاقة.

 8اضغط عىل زر التحرير إلزالة وحدة املحرك من الوحدة.

 9قم بفك الوحدة ووحدة الشفرة بعناية فائقة (الصورة (18.

 10اسكب املكونات املفرومة (الصورة .)19

العربية
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خفاقة ( HR2621و HR2652و HR2655و HR2657فقط) /ملحق الخالط ( HR2653فقط)
تُستخدم الخفّاقة لخفق القشدة وزالل البيض والحلويات الخ.

يُستخدم ملحق الخالط لخلط كل أنواع العجينة الخفيفة ،عىل سبيل املثال ،الكعكة اإلسفنجية والكعكة العادية ولهرس
البطاطس وخفق الكرمية وخفق بياض البيض وتحضري الحلويات.
تلميح
•
•
•
•

•إذا أردت خلط كمية صغرية ،فيمكنك إمالة الوعاء قليالً لنتيجة أرسع.
•استخدم وعا ًء كب ًريا عند خفق بياض البيض للحصول عىل أفضل النتائج .وللحصول عىل نتيجة جيدة ،يجب أن يكون الوعاء
واألداة نظيفَني من أي مواد دهنية وأن يكون بياض البيض خاليًا من أي صفار.
•ملنع الطرطشة ،ابدأ الخلط بإعداد رسعة منخفضة ثم تابع برسعة أعىل بعد حواىل دقيقة واحدة.
•عند خفق القشدة ،استخدم الوعاء لتفادي الطرطشة.

مالحظة
• •ال تستخدم الخفاقة لتحضري العجينة أو خلطات الكعكات.

الكميات التي يجب خفقها ووقت الخلط.
املكونات

الكمية التي يجب خفقها

الوقت

القشدة

 250غ

من  70إىل  90ثانية

بياض البيض

عدد 4

 120ثانية

الرسعة
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الكميات التي يجب خلطها ووقت الخلط.
املكونات

الكميات التي يجب خلطها

الوقت

القشدة

من  200إىل  250مل

من  70إىل  90ثانية

البيض

من  1إىل  6ملدة

من دقيقتني إىل  4دقائق

خليط كعكة

 750غ

من  3إىل  6دقائق

بطاطا مطهية

 750غ

 30ث

الرسعة

 1ركّب الخفاقة بوحدة الخفاقة أو ركّب ملحق الخالط بوحدة ملحق الخالط (حتى تسمع صوت "طقطقة").

 2ركّب وحدة الخفاقة أو وحدة الخالط بوحدة املحرك (حتى تسمع صوت "طقطقة").

 3ضع املكونات يف وعاء.

العربية
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 4ضَ ع القابس يف مأخذ الطاقة يف الحائط.

 5اغمر الخفاقة أو ملحق الخالط يف املكونات.

 6اضغط عىل مفتاح التشغيل.

 7ح ّرك الجهاز ببطء بشكل دائري.

 8بعد االنتهاء من الخفق/الخلط ،حرر مفتاح التشغيل إليقاف تشغيل الجهاز ،وافصل الجهاز عن مقبس الحائط.
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 9اضغط عىل زر التحرير إلزالة وحدة املحرك من الوحدة.

 10لفك ملحق الخفاقة/الخالط من الوحدة ،اسحب ملحق الخفاقة/الخالط إىل األسفل بشكل مستقيم من الوحدة.

أداة تحديد الشكل الحلزوين ( HR2656و HR2657فقط)
تُستخدم أداة تحديد الشكل الحلزوين لتقطيع الخضار بشكل حلزوين ،مثل البطاطس والجزر والخيار والكوىس والفجل
األبيض والشمندر واللفت وغري ذلك.
 3أقراص:
تحتوي أداة تحديد الشكل الحلزوين عىل ثالثة أقراص مختلفة إلنشاء ثالثة قياسات عرض مختلفة .يحتوي قرصا
"السباغيتي" و"اللينغويني" عىل سكي َنني مختلفَني ،يُقطّع السكني العادي املكونات إىل رشائط حلزونية ،أما وحدة السكني
الثاين املز ّود بأسنان صغرية فتقطّع هذه الرشائط لتحويلها إىل (سباغيتي) رفيعة أو (لينغويني) أكرث سامكة .يحتوي قرص
الرشائط العريضة عىل سكني واحد عادي فقط.
تنبيه
• •توخَّ الحذر الشديد عند استخدام األقراص ،فحواف التقطيع حادة جدً ا .امسك األقراص من قطرها الخارجي دامئًا .ال تلمس
الشفرة بحد ذاتها عىل اإلطالق .توخَّ الحذر الشديد عند إدخال األقراص أو فكها من وعاء املفرمة .امسك األقراص بإصبعني
باستخدام الثقوب املوجودة فيها .توخَّ الحذر الشديد عند كشط الطعام العالق يف الشفرات وأثناء التنظيف.

العربية
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الرسعة
كوىس
بطاطس حلوة
جزر (بسامكة تتخطى  3سم)
فجل
خيار
البطاطا

نصائح لتحضري الخضار
- -للحصول عىل رشائح حلزونية طويلة ،قطّع الخضار عىل شكل أسطوانات مستقيمة بارتفاع أنبوب التغذية تقريبًا.

- -

اقطع َ
طرف الخيار/البطاطس مثالً ،ملالمسة الصحن املتح ّرك وقرص التقطيع جيدًا.

- -إذا قطّعت الخضار عىل شكل أسطوانة مستقيمة ،فستبقى يف الوسط من بداية عملية التقطيع حتى انتهائها.
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حضتها يف الوسط من خالل الضغط بها عىل األنبوب املعدين الصغري يف وسط قرص التقطيع.
- -ضَ ع الخضار التي ّ

- -ال تضع أكرث من قطعة واحدة من الخضار يف الوقت نفسه عىل أقراص التقطيع.

استخدام أداة تحديد الشكل الحلزوين
 1قم بفك شفرة التقطيع من وعاء املفرمة حجم  XLوضَ ع أحد األقراص فيه.

 2ركّب أنبوب التغذية الشفاف عىل وعاء املفرمة حجم .XL

 3ركّب الصحن املتح ّرك بوحدة أداة تحديد الشكل الحلزوين.

العربية
 4ركّب وحدة املح ّرك بالوحدة (الصورة .)2

حض الخضار بالطريقة املذكورة يف قسم نصائح التحضري.
ّ 5

 6ضَ ع قطعة الخضار يف الوسط واضغط بها عىل األنبوب املعدين الصغري للقرص.

 7ضَ ع القابس يف مأخذ الطاقة يف الحائط.

 8اضغط بوحدة املح ّرك مع الوحدة املركّبة بها والصحن املتح ّرك عىل قطعة الخضار (الصورة .)6
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 20العربية
 9ث ّبت وعاء املفرمة وأنبوب التغذية بإحدى يديك واضغط عىل زر التشغيل بإصبعك األوسط من يدك األخرى.
اضغط عىل قطعة الخضار يف الوقت نفسه.

 10يتم تقطيع الخضار ودفعها إىل الوعاء.

 11بعد االنتهاء من تقطيع املكونات ،حرر مفتاح التشغيل إليقاف تشغيل الجهاز ،وافصل الجهاز عن مصدر
الطاقة.

 12قم بفك الوحدة من خالل الضغط عىل زر التحرير.

 13قم بفك الصحن املتح ّرك من الوحدة.

العربية
 14قم بفك أنبوب التغذية والقرص ،ثم أفرِغ الوعاء.
مالحظة
• •إذا أردت تحضري دفعة أخرى من الخضار ،فأزِل أي بقايا خضار عالقة عىل الصحن املتح ّرك أو القرص.
• •وعند تحضري كميات أكرب من الخضار ،أفرِغ الوعاء قبل امتالئه.

وعاء الحساء ( HR2651و HR2655فقط)
يُستخدم وعاء الحساء لخلط الحساء مبارشة يف الوعاء واصطحابه معك أثناء التنقل.
.1ت ُطهى الخضار ،مثل الجزر والبطاطس يف مياه
مغلية ملدة  20دقيقة.
.2تُقطّع إىل مكعبات بقياس  2x2x2سم.

الكمية القصوى

الوقت

جزر ،بطاطس 200 :غ
مياه 100 :غ

 60ثانية

 1ركِّب الخالط العمودي بوحدة املحرك (حتى تسمع صوت "طقطقة").

 2ضَ ع املكونات املطهوة يف الوعاء.

 3ضَ ع القابس يف مأخذ الطاقة يف الحائط.

الرسعة
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 4اغمر حاجب الشفرات كل ًيا يف املكونات لتفادي الطرطشة.

 5اضغط عىل مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز .ميكنك زيادة الرسعة من خالل الضغط بقوة أكرب عىل مفتاح
التشغيل.

 6ح ّرك الجهاز ببطء إىل األعىل وإىل األسفل وبشكل دائري لخلط املكونات.

 7بعد االنتهاء من خلط املكونات ،حرر مفتاح التشغيل إليقاف تشغيل الجهاز ،وافصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

 8ركّب حجرة البسكويت وثبتّها من خالل تدويرها باتجاه عقارب الساعة.
1

2

العربية
 9امألها بالبسكويت أو بأي طعام آخر تريد تناوله مع الحساء.

 10ركّب الغطاء وأغلقه من خالل تدويره باتجاه عقارب الساعة.
2

1

إعادة تسخني الحساء يف الوعاء مبارشة:
 1افتح الغطاء من خالل تدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.
1

2

 2قم بفك حجرة البسكويت من خالل تدويرها بعكس اتجاه عقارب الساعة.
1

2

 3ارفع الغطاء عن الوعاء ،وضَ عه يف امليكروويف وأ ِعد تسخني الحساء.
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ق ّنينة لالستخدام أثناء التنقل ( HR2650و HR2651و HR2652و HR2653و HR2655و HR2656و HR2657فقط)
تُستخدم الق ّنينة املناسبة للتنقل لخلط الحساء فيها مبارشة واصطحابه إىل العمل.
الكمية القصوى

الوقت

توت ،موز
حليب ،عصري

 400ملل

 60ثانية

خضار
عصري

 400ملل

 60ثانية

الرسعة

 1ركِّب الخالط العمودي بوحدة املحرك (حتى تسمع صوت "طقطقة").

 2ضع املكونات يف الق ّنينة.

 3ضَ ع القابس يف مأخذ الطاقة يف الحائط.

 4اغمر حاجب الشفرات كل ًيا يف املكونات لتفادي الطرطشة.

العربية
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 5اضغط عىل مفتاح التشغيل لتشغيل الجهاز .ميكنك زيادة الرسعة من خالل الضغط بقوة أكرب عىل مفتاح
التشغيل.

 6ح ّرك الجهاز ببطء إىل األعىل وإىل األسفل وبشكل دائري لخلط املكونات.

 7بعد االنتهاء من خلط املكونات ،حرر مفتاح التشغيل إليقاف تشغيل الجهاز ،وافصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

 8ركّب الغطاء من خالل تدويره باتجاه عقارب الساعة.
1

2

 9أغلق قمع الرشب واقفله من خالل دفع لسان القفل إىل وضعية القفل.

 26العربية
 10ميكنك اآلن اصطحاب الق ّنينة واستخدامها أثناء التنقل.

 11افتح قمع الرشب من خالل دفع لسان القفل إىل وضعية فتح القفل.

 12استمتع مبرشوب الفاكهة املخلوط أو مخفوق الحليب الذي أعددته يف املنزل.

التنظيف
تنبيه
• •ال تغمر وحدة املحرك ووحدة املفرمة حجم  XLووحدة الخفاقة وملحق الخالط يف املياه أو يف أي سوائل أخرى ،وال تغسلها
تحت مياه الحنفية .استخدم قطعة قامش رطبة لتنظيف القطع .ميكنك غسل شفرة الخالط العمودي وحاجب الشفرة تحت
مياه الحنفية .ميكن غسل كل األجزاء األخرى يف الجالية.
• •ال تستخدم اإلسفنجات الخشنة أو مواد التنظيف الكاشطة أو السوائل القوية ،مثل الكحول أو البرتول أو األسيتون لتنظيف
الجهاز عىل اإلطالق.

 1افصل الجهاز عن مصدر التزويد بالطاقة.
 2اضغط عىل زر التحرير يف وحدة املحرك لفك امللحق الذي استخدمته.
 3فم بتفكيك امللحقات.
 4راجع الرسوم البيانية املخصصة لعملية التنظيف للحصول عىل مزيد من اإلرشادات.
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HR2621
HR2652
HR2655
HR2657
HR2621
HR2652
HR2655
HR2657

HR2653

HR2653

HR2656

HR2656
HR2657

HR2656
HR2657
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HR2621
HR2652
HR2653
HR2655
HR2657

XL

XL

HR2621
HR2652
HR2653
HR2655
HR2657

HR2650
HR2651
HR2652
HR2653
HR2655
HR2656
HR2657

HR2651
HR2655
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التخزين
 1قم بلفّ سلك الطاقة حول الجزء الخلفي للجهاز من دون شدّ ه.
 2قم بتخزين الجهاز يف مكان بارد وجاف بعيدً ا عن أشعة الشمس املبارشة أو مصادر الحرارة األخرى.

إعادة التدوير

 -ال تتخلص من املنتج مع النفايات املنزلية العادية عند انتهاء فرتة عمله ،بل سلّمه إىل مركز تجميع رسمي إلعادةتدويره .عند القيام بذلك ،أنت تساهمني يف املحافظة عىل البيئة.
 -اتبع القوانني املعتمدة يف بلدك لجمع املنتجات اإللكرتونية والكهربائية بطريقة منفصلة .يساعد التخلص منالنفايات بطريقة صحيحة يف منع العواقب السلبية عىل البيئة وصحة األشخاص.

الضامن والدعم
للحصول عىل مزيد من املعلومات أو الدعم ،يرجى زيارة  www.philips.com/supportأو قراءة كت ّيب الضامن
العاملي املنفصل.

استكشاف األخطاء وإصالحها

حل املشكلة من
يلخّص هذا الفصل املشاكل األكرث شيوعاً التي قد تصادفها عند استخدام الجهاز .يف حال مل تتمكني من ّ
خالل الرجوع إىل املعلومات الواردة أدناه ،تفضيل بزيارة  www.philips.com/supportلالطالع عىل الئحة األسئلة
املتداولة أو االتصال مبركز خدمة املستهلك يف بلدك.

املشكلة

الحل

يصدر الجهاز ضجي ًجا قويًا ورائحة كريهة ويكون ساخ ًنا جدًا عند ملسه ،ويخرج
يتعي عيل القيام به؟
منه دخان .ما الذي ّ

قد يصدر الجهاز رائحة كريهة أو قليالً من الدخان إذا تم استخدامه لفرتة مط ّولة.
يف هذه الحالة ،أو ِقف تشغيل الجهاز ودَعه يربد ملدة  60دقيقة.

هل يتسبب خلط املكونات الصلبة جدًا بإلحاق الرضر بالجهاز؟
ملاذا يتوقّف الجهاز فجأة عن العمل؟

نعم ،يتسبب خلط املكونات الصلبة جدًا ،مثل العظام أو الفاكهة التي تحتوي
عىل عجم أو املكونات املثلجة ،بإلحاق الرضر بالجهاز.
قد تس ّد بعض املكونات القاسية مسار وحدة الشفرة .حرر مفتاح التشغيل
وافصل الجهاز عن مصدر الطاقة وقم بفك وحدة املحرك وأفرغ بعناية املكونات
التي تس ّد مسار وحدة الشفرة.

مواصفات املنتج عرضة للتغيري بدون إشعار.
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