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 تحذیرات مهمة
 

  .اقرأ دلیل التعلیمات بعنایة قبل استخدام هذا الجهاز
  .احتفظ بدلیل التعلیمات هذا

  .تحقق من أن جهد التركیب الكهربائي یتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
   :هذا الجهاز مخصص فقط لالستخدام المنزلي واالستخدامات المماثلة مثل

 .مطابخ الموظفین ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى -
  :بیئة من النوع -

 .بیوت المزرعة • السریر واإلفطار •
 .العمالء في الفنادق والموتیالت وأي نوع آخر من البیئة السكنیة -

   .استخدمه باتباع التعلیمات الواردة في التعلیمات
  ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من أحواض االستحمام أو االستحمام أو األحواض

 .أو األوعیة األخرى التي تحتوي على الماء
  .ال تستخدم هذا الجهاز أبًدا بالقرب من رذاذ الماء

  .ال تستخدم هذا الجهاز بأیدي مبللة أو رطبة
  .إذا تبلل الجهاز عن طریق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس

  .نصح المستخدمین المحتملین بهذه التعلیمات
   .ال تترك الجهاز أبًدا دون مراقبة أثناء استخدامه

  یجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. ال یمكن افتراض أي مسؤولیة عن أي
 .ضرر ، ربما یكون ناتًجا عن االستخدام غیر الصحیح أو سوء التعامل

  یمكن استخدام هذا الجهاز من قبل البالغین ، مع انخفاض القدرات البدنیة أو الحسیة
 أو العقلیة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدریبهم واإلشراف على استخدامه ، بأمان تام

  .وفهم المخاطر. تكبدها
  .ال یجب أن یتم التنظیف والصیانة من قبل األطفال

  .ال یمكن وال یجب استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال
  .هذا الجهاز لیس لعبة ، ال تدع األطفال أو المعاقین یلعبون معه

  احفظ هذا الجهاز وسلكه الكهربائي بعیًدا عن متناول األطفال ، مهما كانت حالته
 .((تشغیل ، إیقاف ، تبرید

  لحمایة األطفال ، ال تترك العبوات معلقة (أكیاس بالستیكیة ، كرتون ، بولیسترین ،
  :وما إلى ذلك) وال تدعهم یلعبون مع األفالم البالستیكیة

 .هناك خطر االختناق
   .من وقت آلخر ، افحص سلك الطاقة بحًثا عن أي تلف محتمل

   .ال تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ألي سبب
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  .ال تضع الجهاز في غسالة الصحون
   .ال تقم بتثبیت الجهاز بالقرب من األسطح الساخنة

  ال تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن یكون معطًال أو تالًفا بأي
 .شكل من األشكال

  في حالة تلف كابل الطاقة ، یجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد
  .البیع أو شخص مؤهل بالمثل (*) لتجنب أي خطر

  افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائیة قبل أي عملیة تنظیف وصیانة وتركیب
 .الملحقات

  قم دائًما بتثبیت هذا الجهاز في بیئة جافة. ال تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج
 .عندما تمطر

  ال تستخدم أبًدا الملحقات التي ال توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطرًا
 .على المستخدم ویمكن أن تتلف الجهاز

  .ال تستخدم أبًدا سلًكا أو موصًال كهربائًیا بخالف ذلك المرفق مع الجهاز
  ال تحرك الجهاز أبًدا عن طریق سحبه من سلك التیار الكهربائي واحرص على عدم

  .اإلمساك بسلك التیار الكهربائي بأي شكل من األشكال
  .ال تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنیه

   .ال تسمح لسلك الطاقة بالتالمس مع األجزاء الساخنة في هذا الجهاز
   .تأكد من تبرید الجهاز قبل تنظیفه وتخزینه

  ال تلمس أبًدا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جًدا في االستخدام. خطر
 .الحروق

  احرص على أال تتالمس األجزاء الساخنة للجهاز أبًدا مع المواد القابلة لالشتعال ،
 .مثل الستائر واألقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغیله ، حیث یمكن أن یبدأ حریق

 هذا الجهاز غیر مخصص لالستخدام مع جهاز توقیت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
. 

  ضع الجهاز دائًما على سطح مستو. احرص أیًضا على عدم تغطیة الجهاز وعدم
 .وضع أي شيء علیه

  .قم دائًما بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم یكن الجهاز قید االستخدام
  عند استخدام سلك تمدید ، تأكد دائًما من خلع الكابل تماًما من البكرة. استخدم فقط
 یجب أن تكون الطاقة المسموح بها 16 أمبیر ، CE. 250 أسالك التمدید المعتمدة من

 .فولت ، 3000 واط على األقل
  یمكن أن یتسبب العطل واالستخدام غیر السلیم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة

 .المستخدم
  .یتوافق هذا الجهاز مع المعاییر المعمول بها فیما یتعلق بهذا النوع من المنتجات
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 الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البیع لدى الشركة المصنعة أو (*)

 .المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقیام بهذا النوع من اإلصالح
 

  تحذیر خاص للروبوتات
 

  ! حذاري
●  افصل دائًما كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائیة إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملیة

 .تنظیف أو صیانة أو تجمیع ملحقات
●  أوقف تشغیل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغییر الملحقات أو االقتراب من

  .األجزاء المتحركة أثناء التشغیل
●  یمكن أن تحدث اإلصابة المحتملة من االستخدام غیر السلیم. یجب توخي الحذر عند

 .مناولة وتفریغ الوعاء والتنظیف
●  للحصول على تعلیمات لتنظیف األسطح المالمسة للطعام أو الزیت ، یرجى الرجوع إلى

 .فقرة "التنظیف والصیانة" في الدلیل
 

 معلومات عامة
 

 توصیة لقراءة األشیاء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" یعني الرمز
 .الدلیل

 
 نفایات المعدات الكهربائیة) WEE المشطوب ، المختصر "BIN" رمز

 ، واإللكترونیة) یعني
 أنه في نهایة حیاته ، یجب أال یتم رمیها في النفایات

 السلع المنزلیة ، لكنها تركت في مركز الفرز المحلي. یساعد استرداد النفایات
 .على الحفاظ على بیئتنا

 
 هو ضمان االمتثال للمعاییر األوروبیة المنسقة ، "CE رمز "عالمة

 االختیاریة ، التي تترجم المتطلبات األساسیة إلى المواصفات الفنیة. هذه
 .المعاییر لیست إلزامیة ولكنها تضمن االمتثال للمتطلبات األساسیة

 
 یشیر رمز بنفایات (تقیید استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحمایة

 البیئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص
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 ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حمایة اللهب من
 فإن أقصى تركیز هو یساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة

 .و 0.01٪ للكادمیوم السادس
 

 عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" یعني الرمز
 األولي والعزل اإلضافي. ال یتطلب هذا الجهاز أي اتصال لألرض

 بموصل مؤرض وقائي. ویقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة
 .الثانیة

 
 أن الجهاز متوافق وقد یالمس المواد "GLASS / FORK" یعني رمز

  .الغذائیة
 

 إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" یشیر رمز
 كجزء من مجموعة منفصلة (على سبیل المثال ، صندوق الفرز ومركز

  .(إعادة التدویر ونقطة اإلنزال الطوعیة
 

 هو ضمان االمتثال للمعاییر المغربیة المنسقة ، "CMIM Marking" رمز
 االختیاریة ، التي تترجم المتطلبات األساسیة إلى مواصفات فنیة. هذه المعاییر لیست

 .إلزامیة ولكنها تضمن االمتثال للمتطلبات األساسیة
 
 

 http://www.quefairedemesdechets.fr : لمزید من المعلومات
 

 التنظیف والصیانة
 

 .افصل الجهاز دائًما واتركه یبرد قبل تنظیفه
 .نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قلیًال

 األجزاء (القابلة لإلزالة) التي تتالمس مع الطعام مثل: صینیة الخبز ، والوعاء ، والشوكة ،
 والملعقة ، إلخ. ؛ یمكن تنظیفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسیل سائل أو غسله في

 .غسالة الصحون
 بالنسبة للغسیل الیدوي ، استخدم الماء الفاتر ومنظف األطباق العادي ، مع الحرص على

 .غسل الشفرات الفوالذیة بعنایة ، حیث أنها حادة جًدا ومدببة
 لغسلها في غسالة الصحون ، ضع الملحقات في الجزء العلوي

5 
 

http://www.quefairedemesdechets.fr/


وتأكد من أن الماء ال یتجاوز أبدا درجة الحرارة القصوى 50 ℃ 
 !ال تغمر الجهاز أبًدا في الماء أو أي سائل آخر

 .ال تستخدم أبًدا منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى
 تعلیق ! بعد التنظیف ، تأكد من أن شفرات القطع نظیفة وأن الشبكات غیر مسدودة ببقایا

 .الطعام. إذا لزم األمر ، استخدم فرشاة ناعمة لتنظیف أي بقایا
 .ال یمكن شحذ الشفرات

 .استبدلها إذا لم تقطع بشكل صحیح أو إذا تم ارتداؤها
 االحتیاطات

 
 .ال تحاول إزالة أي ملحقات أو خطافات أو مضارب أو خفق بعد بدء تشغیل الجهاز •

 .ال یمكن استخدام الروبوت لخلط الطعام الجاف والقاسي. قد یؤدي ذلك إلى إتالف الملحق المستخدم •
 یجب استخدام المخفق فقط لبیض البیض أو مستحضرات الطهي السائلة. عند استخدام معجون صلب ، یمكن أن •

 .یتلف الجهاز بشدة
 .قبل إزالة المكونات و / أو الوعاء ، یجب إیقاف محرك الجهاز تماًما وفصل الجهاز عن مصدر الطاقة •

 .استخدم دائما زر التحریر ، للتحكم في فتح أو إغالق ذراع الروبوت •
 .ابق یدیك ومالبسك بعیًدا عن الجهاز عند االستخدام لتقلیل خطر اإلصابة والتلف •

 .استخدم ملعقة إلزالة الطعام •
 

 تعرف على جهازك
 

 
1.  تقطیع صینیة الطعام
2.  خالط زجاج متدرج
3.  غطاء بغطاء حشو

4.  مقبض الخالط
5.  الجزء العلوي "القابل للرفع" من الروبوت

6.  زر فتح الروبوت
7.   محدد السرعة

8.  قدم غیر قابلة لالنزالق
9.  وعاء ستانلس ستیل سعة 5 لتر

10.  غطاء مقاوم للرذاذ
11.  مفرمة اللحم

 
 

 
 

 اول استخدام
 

  قبل االستخدام ألول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجمیع الملحقات بعنایة ، مع االنتباه إلى الملحقات الحادة.
  .نظف جمیع الملحقات واألوعیة بالماء والصابون وجففها جیًدا

  .قم بتنظیف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف
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  عن أي سؤال یتعلق

 ، بدء أو تشغیل الروبوت
 :اتصل برقم الهاتف التالي

 .(مكالمة بسعر غیر ممیز) 10 93 93 48 01
 

 األمان
 

  قبل وضع الحاویة في مكانها ، تحقق من أن الجهاز غیر موصل وأن محدد السرعة في الوضع "0".
 

 .مهم جدا : یعمل الجهاز فقط عندما یكون الخالط أو المبرد أو العامل المثالي في مكانه. األوراق المالیة المتداولة
 

 .إذا لم یبدأ التطبیق ، فلیس من الضروري حدوث عطل. قد ال یكون أحد العناصر صحیًحا في المكان أو مغلًقا
 

 أغطیة السالمة
 
  :حسب الوظیفة المستخدمة
 
 استخدم في الخالط
 
  (تناسب غطاء األمان (1
 .في المكان المخصص لمطحنة اللحم
 .(في مقدمة الجهاز)
 
 (تناسب غطاء األمان (2
 .في الموقع المخصص للخالط
 .(على رأس الجهاز)
 
مالحظة: ضعها دائًما على غطاء الخالط والمفرمة عندما ال تكونا قید االستخدام
. 
 
 استخدم في الخالط
 
  (تناسب غطاء األمان (1
 .في المكان المخصص لمطحنة اللحم
 .(في مقدمة الجهاز)
 قم بإزالة غطاء األمان (2) لوضعه
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 .الخالط في المكان
 (ال تضع وعاًء في مكانه. (3
 
 .مالحظة: ال تدخل خفاقة أو خالط أثناء استخدام الخالط

  عند استخدام الخالط ، سیتم تشغیل عمود الخالط بدون تحمیل وهذا هو 
 .عادي 
 

 
 استخدام المروحیة
 
 .قم بإزالة غطاء األمان (1) عن طریق سحبه ألعلى
 .(في مقدمة الجهاز) 
 
 .(تناسب غطاء سالمة الخالط (2
 .(ال تضع الوعاء في مكانه (3
  .قم بتثبیت المروحیة على الجهاز
 (! انظر أدناه)
 
 تجمیع المروحیة
 
 قم بتركیب وصلة السیلیكون (1) على الدودة (2)
 .(وأدخل المجموعة في المروحیة (3
 
 
 
 
 
 

 
 .(ثّبت شفرة السكین (1) على محور برغي الدودة (2

 (.مالحظة: یجب أن یكون الجانب الحاد للشفرة متجًها لألمام. (إلى قرص التجزئة
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(قم بتثبیت أحد أقراص التقطیع (1) أمام شفرة السكین (2

 
 .مالحظات: قم بمطابقة فتحة الشبكة مع مقبض المروحیة

 .من الممكن أن تختار ؛ شبكة دقیقة أو متوسطة أو خشنة
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 ضع صمولة الحلقة (1) أمام قرص التقطیع على جسم مفرمة اللحم وأدرها في اتجاه عقارب الساعة (في اتجاه

  .عقارب الساعة) (2) إلحكام ربطها
 .مالحظة: یجب أن یثبت الجوز قرص التقطیع بإحكام في مكانه. ولكن ال تفرط في شدها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : أدخل المروحیة في مقدمة الجهاز. من أجل هذا
 (قم بإمالة أنبوب المفرمة 25 درجة إلى الیمین وأدخل عمود الفرم في مكانه. (الى
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 عند إدخال المروحیة في الجهاز ، یجب أن یكون الشعار (المثلث) الموجود على المروحیة مقابل شعار (المثلث +
 .(القفل المفتوح) للجهاز (1

 
 

 قم بتدویر المروحیة إلى الیسار (عكس اتجاه عقارب الساعة) (1) بحیث یكون شعار (مثلث) المروحیة في
 .(مواجهة شعار (مثلث + قفل مغلق) للجهاز (2

 
 .بعد ذلك تكون المروحیة في مكانها وجاهزة الستالم الطعام المراد تقطیعه

 
 استعمال

 
●  .قم بفك سلك الطاقة بالكامل

●  .تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فیه یتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
●  .قم بتوصیل الجهاز بمقبس في حالة جیدة لتجنب أي خطر

●  .افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائیة قبل أي تنظیف وصیانة وتركیب الملحقات
●  .ضع الجهاز دائًما على منضدة أو سطح أفقي مسطح

●  .ال تقم بتعدیل الجهاز بأي شكل من األشكال
 

●  .ال تحاول إزالة ذراع العجن أو الخفاقة عند تشغیل الجهاز
●  لخلط الطعام الصلب والجاف ، فقد یؤدي ذلك إلى إتالف الذراع Mixer Robot ال یمكن استخدام

 .المستخدمة
●  یجب استخدام المخفق فقط للبیض في الثلج أو مستحضرات الطهي مع اتساق سائل. عند استخدام معجون

 صلب ، فإنه معرض لخطر التلف الدائم ؛
●  .قبل كل تفكیك ، یجب إیقاف محرك الجهاز تماًما وفصل الجهاز

●  .استخدم دائًما الزر للتحكم في فتح أو إغالق ذراع الروبوت
●  .احفظ یدیك ومالبسك بعیًدا عن ذراع العجن أثناء التشغیل لتقلیل خطر اإلصابة ولیس إتالف الجهاز

●  .Chopper أو Kneader أو Blender :قم بتشغیل ملحق واحد فقط في كل مرة
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●  .استخدم ملعقة إلزالة الطعام
●  .احرص دائًما على وضع الغطاء لتشغیل الخالط وتحقق من أن الغطاء في مكانه قبل تشغیل الجهاز

●  .إذا لم یبدأ تشغیل الخالط ، تحقق من وضعه. من المستحسن إزالته وإعادته إلى مكانه
 

 مهم:  الستخدام الجهاز بدون الخالط ، لن یعمل إال إذا تم وضع غطاء األمان الذي یحل محل الخالط في مكان الخالط
 .بشكل صحیح

 هذا التطبیق مخصص لالستخدام المحلي حصرًیا
 

 ال تتجاوز أبًدا الكمیات القصوى المدرجة في الجدول أدناه. ال تسكب أبًدا سائًال ساخًنا فوق 75 درجة مئویة في إبریق
 .الخالط و / أو الخالط

 :في كل استخدام ، اتبع اإلرشادات أدناه
-  .ال تترك الجهاز أبًدا دون مراقبة أثناء تشغیله

-  .ال تقم أبًدا بتشغیل الجهاز فارًغا
-  .ال تلمس أبًدا األجزاء المتحركة

-  .ال تضع أصابًعا أو أدوات داخل فتحة الغطاء
-  .ال تضغط أبًدا على المكونات في فتحة الغطاء بیدیك

-  ال تستخدم الجهاز للمكونات الصلبة (مثل اللحوم المجمدة وقشر الجبن الصلب جًدا ...) والمطاط (على سبیل
 .(... ، المثال اللحاء ...) والمكونات غیر الصالحة لألكل (على سبیل المثال العظام والعظام من األسماك

-  ال تقم بإزالة الغطاء وال تقم أبًدا باستبدال الملحقات دون إیقاف تشغیل الجهاز وبدون انتظار توقف الملحق
 .تماًما

 
 بیترین

 
 .(تناسب أغطیة السالمة للخالط. (انظر الفقرة أعاله
 
1.  .اضغط على زر الفتح ثم ارفع الجزء العلوي من الروبوت

 

 .تثبیت غطاء الوعاء على المغزل .2
 .أدر باتجاه عقارب الساعة لتأمینه
 .ركب الوعاء على قاعدته
 .أدر باتجاه عقارب الساعة لتأمینه
 

2.  (تركیب الملحق (خفاقة أو خطاف أو خالط
 .على محور الروبوت بإشراكه على المحور
  (االتجاه بعكس اتجاه عقارب الساعة (إلى الیسار
 .لحجبها
 
 
 
 .اضغط على الزر المفتوح وأسفل الجزء العلوي من الروبوت
 .تأكد من أنها تعمل بشكل صحیح وآمن قبل البدء
 
 .(اسكب المكونات في الوعاء. (أو صبها قبل تثبیت الوعاء
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 .قم بتوصیل الجهاز وأدر محدد السرعة إلى السرعة المطلوبة

 
 جدول الكمیة / الملحق

 
 ملحق مجلس .الكمیة القصوى منتجات

 
 رفع العجین

 
 غرام 1500

  :الطحین والماء بنسبة 5/3 معالجة العجین
  دقائق بسرعة 1 3

 ثم السرعة 2 لمدة 10 ثوان

 

 
 عجینة حلوة

 
 غرام 2000

  :الطحین والماء بنسبة 1/1 معالجة العجین
 دقائق بسرعة 1 3

 ثم السرعة 2 لمدة 10 ثوان

 
 
 
 

 حتى بیض
 بیضة 20 

 محدد السرعة 3 أو 4
 لمدة 3 أو 4 دقائق

 
 
 

 مل من 300 كریمة مخفوقة
 كریمة طازجة 

  حسب التحضیر
 السرعة من 2 إلى 4 لمدة 5 دقائق

 
 
 

 
 اللبن المخفوق

 كوكتیل
 آخر

 سوائل

 
 

 الم 1

 
  یخفق الخلیط

 (مع البیض إذا لزم األمر)
 السرعة 1 لمدة 4 دقائق

 
 
 
 
 
 

 
 

 .حذاري ! هذه النصائح إرشادیة بحتة
 .راجع التجربة الخاصة للحصول على نتائج مرضیة أكثر

 
 

 
 الخافق المسطح
  .لصنع الكعك والبسكویت والمعجنات والثلج والحشوات واالكلیر والبطاطس المهروسة
 
 
 
 
  سوط
  .بالنسبة للبیض ، الكریمة ، الخلیط ، كعكة سافویارد ، المرینغ ، الموس ، سوفلیز الجبن
  .ال تستخدم الخفاقة للخلطات الثقیلة ، فقد تتسبب في تلفها
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 خطاف العجین
 .للخلطات مع الخمیرة

 
 
 

 الخالط
 

 .ال تدخل خفاقة أو خالط أو قم بإزالته (إذا لزم األمر) من محور الخالط أثناء استخدام الخالط
 .ضع الغطاء الواقي مكان المروحیة

 مالحظة: عند استخدام الخالط ، سیتم تشغیل عمود الخالط فارًغا. هذا هو
 .عادي وال یمثل أي خطر

 
 .أضف المكونات لخلطها في الخالط

 .(ضع على الغالف. (المقاس في مكانه ، في الفتحة الموجودة في منتصف الغطاء
 .(ضع الخالط في موقعه على الروبوت (1

 .(أدر الخالط في اتجاه عقارب الساعة لقفله (2

 
 

 .مالحظات: یجب وضع األسهم كما في الرسم أعاله
 .یسمح غطاء الملء الموجود في منتصف الغطاء بإضافة المكونات أثناء عملیة الخلط ، بأمان تام 

 
 مفرمة اللحم

 
 ال تدخل خفاقة أو خالط أو قم بإزالته (إذا لزم األمر) من محور الخالط أثناء استخدام المروحیة. أیًضا قم بإزالة

 .الخالط من مكانه وضع غطاء أمان الخالط في مكانه
 .تجمیع المروحیة كما هو موضح في الفقرة السابقة

 
  .قطع اللحم إلى قطع +/- 2 سم

 .قم بتوصیل الجهاز وأدر المحدد إلى السرعة القصوى
 .أدخل اللحم في أنبوب المفرمة ، استخدم الدافع إذا لزم األمر لدفع اللحم إلى األنبوب

 الخدعة : في نهایة االستخدام ، مرر القلیل من الخبز الصلب من خالل المروحیة ، سیسمح ذلك بقطع جمیع قطع
 .اللحم وجمعها عند المخرج
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 .بعد االستخدام ، أعد السرعة إلى "0" ، افصل الروبوت وقم بإزالة المروحیة
 مالحظات: قم دائًما بتنظیف المروحیة فوًرا بعد استخدامها لتجنبها

 أن مخلفات اللحم ال تجف في الداخل ولم تعد
 .یصعب إزالته

 الشفرة حادة وحادة ، امسكها بعنایة فائقة
 .مطلوب

 
 وصفات

 
 عجینة الكیك

 
  مكونات

 
  ، غراًما من الزبدة الطریة أو السمن النباتي 250

  غرام من السكر 250
  ، كیس من سكر الفانیلیا 1

  ، رشة ملح
  ،بیضات 4

  ، غرام من الدقیق 500
  ، یعرف الخمیرة 1

 .لتر من الحلیب 1/8
 

 
  تجهیز

 صب الدقیق ، ثم المكونات األخرى في الوعاء ، امزج مع الخالط لمدة 30 ثانیة في الموضع 1 ، ثم تقریًبا. 3 دقائق
 على الوضعیة 3. زبدة قالب أو مقبالت بورق الخبز. نصب العجین ونطهو. تحقق من الطهي قبل إزالة الكعكة من
 الفرن: وخز وسط الكعكة بقطعة خشبیة حادة. إذا لم تلتصق العجینة بالذروة ، یتم االنتهاء من الكعكة. اقلب الكعكة

 .على رف سلكي واتركها تبرد
 وقت الطهي: 50-60 دقیقة

 مالحظة: یمكنك تعدیل هذه الوصفة حسب رغبتك ، على سبیل المثال ، بإضافة 100 جم من الزبیب أو 100 جم من
 .البندق أو 100 جم من الشوكوالتة المبشورة

 .دع مخیلتك تقودك
 

 كعك بذر الكتان
 

  مكونات
  ، غرام من الدقیق 500

  ، غرام من بذور الكتان 50
  ، لتر من الماء 3/8

  ، (مكعبات من خمیرة الخباز (40 جم 1
  ، جرام من الجبن الخفیف والمصفى جیًدا 100

  .ملعقة صغیرة ملح 1
 .غطي ملعقتین كبیرتین من الماء

 
  تجهیز

  .انقع بذور الكتان في 1/8 لتر من الماء الفاتر
  .اسكب الماء الفاتر المتبقي في وعاء الخلط

  .تنهار الخمیرة فوق الوعاء
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  .ُیسكب الجبن في القریص وُیخلط باستخدام العّجان في الموضع 2
 .مالحظة: یجب أن تكون الخمیرة مخلوطة بالكامل

  .نصب الطحین ثم نضع بذور الكتان والملح في الوعاء
  .اعجن في الموضع 1 ، ثم انتقل إلى الموضع 2 واتركه لمدة ساعة واحدة في مكان دافئ

  ثم امزج مرة أخرى (الموضع 1-2) لمدة 10 دقائق ثم أخرج العجین من الوعاء
 .نموذج 16 لفات

  .قم بتغطیة وعاء التنقیط بورقة رق مبللة
 .ضع الكعك على صینیة الخبز واتركها ترتاح لمدة 15 دقیقة ثم نظفها بالماء الفاتر

 وقت الطهي: 30-40 دقیقة
 

  كریم الشوكوالته
 

  مكونات
 

  ، مل من كریمة الخفق 200
  غ من الشوكوالتة الداكنة 150

  ،بیضات 3
  جم   من السكر 50-60

  ، رشة ملح

  ، كیس من سكر الفانیلیا 1
  ملعقة كبیرة من الكونیاك أو الروم

 .أوراق الشوكوالتة
 

 
  تجهیز

 .اخلط الكریمة في الوعاء باستخدام الشوارب حتى تصبح الكریمة جامدة. ترفع من الوعاء وتبرد
 .تذوب الشوكوالتة حسب التوجیهات على العبوة أو في فرن المیكروویف 3 دقائق. عند 600 واط

 في هذه األثناء ، اخلطي البیض والسكر وسكر الفانیلیا والكونیاك أو الروم والملح باستخدام الخفاقة حتى تجمد في
 الوضع 3 حتى تحصل على معجون رغوي. أضیفي الشوكوالتة الذائبة واخلطیها على الوضعیة 5-6. احتفظ ببعض

 .الكریم للزینة
  ."اسكب باقي الكریم على العجین الرغوي واخلطه برفق باستخدام وظیفة "النبض

  .زّین كریم الشوكوالتة
 .یقدم كطعام طازج

 
 نصائح

 
  .أوقف تشغیل الجهاز وكشط الوعاء كثیًرا بالملعقة 1

  .من األفضل ضرب البیض إذا كانت في درجة حرارة الغرفة 2
 .قبل خفق البیض ، تأكد من عدم وجود دهن أو صفار البیض على الخفاقة أو في وعاء. ضع قلیل من الملح 3

 .استخدمي مكونات باردة للعجین ما لم تقول وصفتك عكس ذلك 4
 

 النبض = النبض). یجب أن) "P" ملحوظة: لتشغیل النبض (الخلط لفترات قصیرة) ، أدر زر االختیار على الوضع
 .یظل المحدد في وضع التشغیل لتشغیل الجهاز

  ."إلیقاف الجهاز بعد الخلط ، ضع المفتاح في الوضع "0
 .افصل الجهاز

 .اضغط على زر فتح / إغالق ثم ارفع الجزء العلوي من الروبوت
 .أزل وعاء الخلط بتدویره إلى الیسار
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 جدول كمیة الفاكهة القابلة للمزج
 

 الحد األقصى للوقت الحد األقصى للكمیات مكونات
 ثانیة 30 غ 250 تفاحة

 ثانیة 30 غرام 300 البرتقالي
 ثانیة 30 غ 250 عنب

 ثانیة 30 غ 250 الفراولة
 تخزین

 
-   .تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماًما

-   .ال تلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد یؤدي ذلك إلى تلفه
-  .قم بتخزین الجهاز في مكان بارد وجاف بعیًدا عن متناول األطفال

  .تأكد من أن الجهاز وجمیع ملحقاته جافة تماًما قبل تخزینها
 

 الحذر :  احرص على عدم استخدام الجهاز مع أي ملحقات متبقیة
 .داخل إبریق الخالط أو الخالط

 
 ضمان

 
 .قبل التسلیم ، تخضع جمیع منتجاتنا لرقابة صارمة

  .هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهًرا من تاریخ الشراء من قبل المستهلك
  :وثائق الضمان هي
●  الفاتورة و

●  .شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكملة
 .بدون هذه المستندات الداعمة ، ال یمكن إجراء استبدال مجاني أو إصالح مجاني

 خالل فترة الضمان ، نتحمل ، مجاًنا ، العیوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنیع عن
 .طریق اإلصالح أو االستبدال

 !ال تؤدي خدمات الضمان إلى تمدید فترة الضمان وال تؤدي إلى ضمان جدید
 .في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكیل ، في عبوته األصلیة ، إلى جانب إثبات الشراء

  إن كسر الزجاج أو األجزاء البالستیكیة هو مسؤولیتك في جمیع األحوال
 عیوب في الملحقات أو األجزاء التي ترتدي (على سبیل المثال: فرش السیارات ، الخطافات ، أحزمة القیادة ، جهاز

 التحكم عن بعد االحتیاطي ، فرش األسنان االحتیاطیة ، شفرات المنشار ، إلخ) باإلضافة إلى التنظیف ، صیانة أو
 !استبدال األجزاء المكسورة لیست مضمونة وبالتالي یمكن تحمیلها

 .في حالة التدخل األجنبي ینقضي الضمان
 .بعد انتهاء فترة الضمان ، یمكن إجراء إصالحات ، مقابل الدفع ، عن طریق تجارة متخصصة أو خدمة إصالح

 .في حالة التدخل األجنبي ینقضي الضمان
 

 خصائص تقنیة
 

 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز طعام
 العجن: ١٠٠٠ واط الخالط: ١٠٠٠ واط ، المفرمة: ٣٠٠ واط قوة

 صف دراسیه الثاني اساسي
 صنع في جمهوریة الصین الشعبیة
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 قد تتغیر المواصفات دون سابق إنذار
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  .تنبیه: في حالة حدوث خطأ ، ال تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل لإلصالحات
 

 تم اختباره وفًقا لجمیع التوجیهات األوروبیة المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE یتوافق هذا الجهاز مع توجیهات
  .(LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطیسي

 
  .هذا الجهاز لدیه تم تصمیمه و صنع باحترام من األحدث اللوائح و المتطلبات الفنیة من حیث السالمة

 
 

Produit importé par Sotech International  
" LE PERIPOLE " N°A-107 

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 
94120 Fontenay sous-bois - France 
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رمز سلة المهمالت المزود بعجالت "هذا الرمز معروف أيًضا باسم 
عندما يتم توضع هذا الرسم على ". Xوعليها عالمة 

البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من /المنتج
جهزة يتم التخلص من األ. البطاريات مع نفايات المنزل العامة/المنتج

والتي اإللكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى،/الكهربائي 
وتعاونك هو .تلبي احتياجات االستعادة وإعادة تدوير المواد داخله
قرب ولمعرفة أ.ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة

.التفاصيل من المتجراطلب منشأة تخلص، 

تغيير بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق
.دليل التعليمات دون إشعار سابق

، لخدمة العمالء والحصول على قطع الغيار
يُرجى االتصال على رقم 

+ 212522344751

service@outipro.ma 

.بموجب ترخيصOutiproشركة طرفمن ُمستورد
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca

 Techwoodھي العالمة التجاریة المسجلة لشركة 
SoTech-International.


