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 عزیزي المستخدم ، قبل االستخدام ألول مرة ، اقرأ ھذه التعلیمات لالستخدام وفقًا لتعلیمات
 السالمة وتعلیمات االستخدام. انصح المستخدمین المحتملین بھذه التعلیمات. احتفظ بھا الستخدامھا
.الحقًا
.قم بإخراج الجھاز من العبوة ، مع االحتفاظ بجمیع العبوات

آلة تقطیع كھربائیة

دلیل المستخدم
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تحذیرات مھمة

·     .

· .احتفظ بدلیل التعلیمات ھذا 
· .تحقق من أن جھد التركیبات الكھربائیة یتوافق مع الجھد المحدد بالجھاز 
· :ھذا الجھاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط ولالستخدامات المماثلة مثل 
مطابخ الموظفین ، في المتاجر ، المكاتب -

.وأماكن العمل األخرى
.العمالء في الفنادق والموتیالت وأي نوع آخر من البیئات السكنیة -

:بیئة من النوع -
.البیوت الزراعیة • غرف الضیوف •

·     .
·  ال تستخدم ھذا الجھاز أبًدا بالقرب من أحواض االستحمام أو الدش أو األحواض أو 
.األوعیة األخرى التي تحتوي على الماء
· .ال تستخدم ھذا الجھاز أبًدا بالقرب من إسقاطات المیاه 
· .ال تستخدم ھذا الجھاز أبًدا وید مبللة أو رطبة 
· .إذا تعرض الجھاز للبلل ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس 
· .أبلغ المستخدمین المحتملین بھذه التعلیمات 
· .ال تترك الجھاز أبًدا دون مراقبة عندما یكون قید االستخدام 
·  یجب استخدام الجھاز للغرض المقصود منھ. ال یمكن تحمل أي مسؤولیة عن أي 
.ضرر ، ربما یكون ناتًجا عن االستخدام غیر الصحیح أو سوء االستخدام
· .یجب أال یستخدم األطفال ھذا الجھاز 
 یمكن استخدام ھذا الجھاز من قبل البالغین ذوي القدرات الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة
المنخفضة ، أو الذین یفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدریبھم
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.واإلشراف على استخدامھا بأمان وفھم المخاطر التي تنطوي علیھا

.یجب أال یقوم األطفال بالتنظیف والصیانة
 یجب أال یلعب األطفال بالجھاز. یجب اإلشراف على األطفال للتأكد من أنھم ال یلعبون
.بالجھاز
· .احتفظ بھذا الجھاز وسلك الطاقة الخاص بھ بعیًدا عن متناول األطفال 
·  لحمایة األطفال ، ال تترك العبوات (األكیاس البالستیكیة ، الورق المقوى ، البولیسترین ، 
:إلخ) ملقاة حولھا وال تسمح لھم أبًدا باللعب باألغشیة البالستیكیة

.ھناك خطر االختناق
·        .
· .ال تغمر الجھاز في الماء أو أي سائل آخر ، ألي سبب من األسباب 
· .ال تضع الجھاز في غسالة األطباق 
· .ال تقم أبًدا بتثبیت الجھاز بالقرب من األسطح الساخنة 
·  ال تستخدم أي جھاز بھ سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطلھ أو تلفھ بأي شكل من 
.األشكال
·  في حالة تلف كبل مصدر الطاقة ، یجب استبدالھ من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما 
.بعد البیع أو األشخاص من ذوي المؤھالت المماثلة لتجنب أي خطر
·  افصل دائًما كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكھربائیة في حالة تركھ دون مراقبة وقبل 
.أي عملیة تنظیف أو صیانة أو عملیة تركیب الملحقات
·  قم دائًما بتثبیت ھذا الجھاز في بیئة جافة. ال تستخدم ھذا الجھاز أو تتركھ بالخارج عندما 
.تمطر
·  ال تستخدم أبًدا ملحقات ال توصي بھا الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم 
.ویمكن أن تلحق الضرر بالجھاز
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·        .
·  ال تقم أبًدا بتحریك الجھاز عن طریق سحبھ بواسطة سلك إمداد الطاقة وتأكد من عدم 
.انسداد سلك التیار الكھربائي بأي شكل من األشكال
· .ال تقم بلف سلك الطاقة حول الجھاز أو ثنیھ 
· .ال تدع سلك الطاقة یالمس األجزاء الساخنة من ھذا الجھاز 
· .تأكد من تبرید الجھاز قبل تنظیفھ وتخزینھ 
· .ال تلمس أبًدا أجزاء ھذا الجھاز التي قد تصبح شدیدة السخونة أثناء االستخدام 
·  احذر من أن تتالمس األجزاء الساخنة من الجھاز مع المواد القابلة لالشتعال ، مثل 
.الستائر واألقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغیلھ ، فقد ینشب حریق
·  ھذا الجھاز غیر مخصص لالستخدام عن طریق جھاز توقیت خارجي أو نظام تحكم عن 
.بعد
· .ضع الجھاز دائًما على سطح مستٍو وثابت 
· .تأكد من عدم تغطیة الجھاز وعدم وضع أي شيء علیھ 
· .قم دائًما بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم یكن الجھاز قید االستخدام 
· .عند استخدام سلك تمدید ، تأكد دائًما من أن الكابل غیر ملفوف تماًما من البكرة 
·  ، Aیجب أن تكون القوة المسموح بھا CE. 16 استخدم فقط أسالك التمدید المعتمدة من 
250V ، 3000W على األقل.
· .قد یؤدي العطل واالستخدام غیر السلیم إلى تلف الجھاز وإصابة المستخدم 
· .یتوافق ھذا الجھاز مع المعاییر الساریة المتعلقة بھذا النوع من المنتجات 
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·         
.

· .للحصول على تعلیمات تنظیف الجھاز ، راجع الفقرة التالیة من الدلیل 
· .ھذا الجھاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط 

تحذیر خاص للقطع

 افصل دائًما كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكھربائیة في حالة تركھ دون مراقبة وقبل أي •
 عملیة تنظیف أو صیانة أو عملیة تجمیع ملحقات. یجب توخي الحذر الشدید عند التعامل مع
.السكاكین الحادة عند التنظیف
 أوقف تشغیل الجھاز وافصلھ عن مصدر الطاقة قبل تغییر الملحقات أو االقتراب من •
.األجزاء المتحركة أثناء التشغیل
.یمكن أن تحدث اإلصابات المحتملة من االستخدام غیر السلیم •
 للحصول على تعلیمات تنظیف األسطح المالمسة للطعام أو الزیت ، یرجى الرجوع إلى •
الفقرة "التنظیف والصیانة
.في الدلیل
.للحصول على إرشادات حول استخدام الملحقات ووقت التشغیل ، راجع الفقرات أدناه •
.ال تدفع الطعام الذي ترید تقطیعھ بأصابعك •
 یجب استخدام ھذا الجھاز مع دافع الطعام المنزلق المزود لھذا الغرض ودعم قطعة العمل •
.في موضعھ ما لم یكن ذلك ممكًنا بسبب حجم أو شكل الطعام
.اختر سطح عمل مستو •
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• .ال تقطع أي طعام شدید الصالبة مثل: اللحوم المجمدة أو العظام

معلومات عامة

.رمز "كتاب مفتوح" یعني توصیة لقراءة األشیاء الھامة الواردة في الدلیل
WEEE المشطوب ، اختصار "BIN" رمز
 نفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة) تعني أنھ في نھایة عمرھا ، ال)
 ینبغي رمیھا في النفایات المنزلیة ، بل إیداعھا في مركز الفرز المحلي.
.یساعد استرداد النفایات في الحفاظ على بیئتنا
 ھو ضمان االمتثال للمعاییر األوروبیة المنسقة ، "CE رمز "عالمة
 واالختیاریة ، والتي تترجم المتطلبات األساسیة إلى مواصفات فنیة. ھذه
.المعاییر لیست إلزامیة ولكنھا تضمن االمتثال للمتطلبات األساسیة
 تقیید استخدام مواد خطرة معینة) المتعلق بحمایة البیئة) ROHS یشھد رمز
أنھ لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص

 ، PBDE و PBB الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حمایة اللھب من•
 التركیز األقصى یساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة ، و
.0.01٪ للسادس • الكادمیوم



7 

 یعني العزل المزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" الرمز
 األولي والعزل اإلضافي. ال یتطلب ھذا الجھاز أي اتصال أرضي بموصل
.حمایة مؤرض. یقال إن المواد مزدوجة العزل من الدرجة الثانیة
 یعني أن الجھاز متوافق وقد یتالمس مع "GLASS / FORK" رمز
.الطعام
 إلى أن المستھلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" یشیر رمز
 كجزء من مجموعة منفصلة (مثل صندوق الفرز ومركز استقبال النفایات
.(ونقطة اإلنزال الطوعیة

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

موقع الطلبات

دافع طعام 1
لوح منزلق 2
إطار معدني 3
شریط انزالق عربة 4
شفرة من الفوالذ المقاوم للصدأ 190 مم 5
نظام التجمیع / التفكیك 6
من النصل    
ضبط سمك القطع 8 مفتاح تشغیل / إیقاف 7

http://www.quefairedemesdechets.fr/
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Fig 1 

اول استخدام

.قبل االستخدام ألول مرة ، قم بإزالة الجھاز وجمیع الملحقات بعنایة مع االنتباه إلى الملحقات الحادة

"قم بتنظیف الجھاز باتباع التعلیمات الواردة في "التنظیف والصیانة •
.ضع الجھاز على سطح مستو وثابت مناسب •

 استعمال

.فك سلك الطاقة تماًما •
.تحقق من أن الفولتیة الساریة في البلد الذي تتواجد فیھ تتوافق مع الجھد المشار إلیھ على الجھاز •
.قم بتوصیل الجھاز بمقبس بحالة جیدة (مؤرض إذا كان الجھاز من الدرجة األولى) ، وذلك لتجنب أي خطر •
.افصل كابل الطاقة عن الشبكة الكھربائیة قبل القیام بأي عملیة تنظیف وصیانة وتركیب للملحقات •
.ال تقم بتعدیل الجھاز بأي شكل من األشكال •

 اضبط سمك القطع باستخدام الزر الموجود خلف آلة التقطیع. (رسم .1
(بیاني 1
.قم بتوصیل الجھاز بمأخذ كھربائي جید معروف .2
 أدر مفتاح التشغیل / اإلیقاف إلى وضع التشغیل. یبدأ النصل في .3
الدوران
 ضع الطعام المراد تقطیعھ إلى شرائح على اللوح المنزلق ووجھھ برفق .4
.باستخدام أداة الدفع نحو الشفرة
.حرك الدرج المنزلق بشكل متساٍو لألمام وللخلف ، واضغط برفق .5

ملحوظة
، لقطع الشرائح الرفیعة ، قبل التوصیل •
.أوقف اآللة وقم بترطیب الشفرة بقطعة قماش. سیمنع ذلك الطعام من االلتصاق بالشفرة
، یتم وضع الدافع فوق اللوح المنزلق •
.ال تستخدم الجھاز ألكثر من 10 دقائق متتالیة •
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تفكیك الشفرة

إلزالة شفرة الفوالذ المقاوم للصدأ وتنظیفھا
.تأكد من أن المفتاح على 0 (إیقاف). وأن الجھاز غیر متصل بمصدر الطاقة

• ارفع الجزء المركزي من الشفرة (المنصوص علیھا لھذا الغرض) وقم بتدویر
.في اتجاه عقارب الساعة

.قم بإزالة الشفرة برفق من قاعدتھا باستخدام قفاز •
.اغسلیھا بقطعة قماش مبللة أو إسفنجة مع سائل غسیل •
.اشطف الشفرة وجففھا جیًدا •

IóIU -ЖAêM= 10R5 á äz￼ê -A MrV} ! ñ KA.
3v)-q 3ó-âj/ ÄÉ-j5.
.أعد تجمیع الشفرة بالترتیب العكسي •
.قم بتنظیف أقدام الالصقة بأرواح میثلة أو منظف زجاج إلزالة أي جزیئات شحوم •

التنظیف والصیانة

.حذاري ! الشفرة حادة ویمكن أن تسبب جروًحا شدیدة
.افصل الجھاز دائًما عن الكھرباء قبل تنظیفھ •
.نظف الجزء الخارجي من الجھاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قلیالً •
 األجزاء (القابلة لإلزالة) التي تالمس الطعام مثل: لوح الدفع ، الشوكة ، الملعقة ، إلخ. ؛ یمكن تنظیفھا بالماء •
.الساخن باستخدام إسفنجة وسائل غسیل أو غسلھا في غسالة األطباق
!ال تغمر الجھاز في الماء أو أي سائل آخر •
.ال تستخدم أبًدا منتجات كاشطة أو فرشاة سلكیة أو أي أداة حادة أخرى •
.امسحي بقطعة قماش جافة •
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نصائح الستخدام أفضل

• لتقطیع اللحم أو السمك إلى شرائح رفیعة جًدا ، ضعي القطعة
(قطعیھا في الفریزر لتثبیتھا. یعتمد الوقت على المنتج المراد تقطیعھ وسمكھ. (الحد األقصى 1 ساعة

یجب أن یكون اللحم منزوع العظم •
، یمكنك أیًضا استخدام قطاعة الخضار مثل الخیار •

.البصل والكوسة. . . أیضا للجبن والفواكھ والخبز والكعك
• .یجب أن تكون الثمار خالیة من الحبوب أو النوى

، لحم البقر المشوي ولحم الخنزیر ولحم الضأن
 قبل تقطیع شواء ساخن منزوع العظم ، أخرجھ من الفرن قبل 15 إلى 20 دقیقة على األقل. سیكون ھناك المزید •
.من العصیر وستكون التقطیع أكثر اتساًقا
 إذا لزم األمر ، قّطعي اللحم المشوي حتى یتناسب مع الطبق. إذا تم ربط الشواء ، فقم بإیقاف تشغیل الجھاز •
.وإزالة الخیط لمنعھ من الوقوع في الشفرة

.شرائح رقیقة جدا من اللحم البقري أو لحم الصدر
 اترك اللحم یبرد في سائل الطھي طوال اللیل في الثالجة. قبل التقطیع ، أخرج اللحم من العصیر واتركھ جانًبا. جفف •
.اللحم بفوطة مطبخ نظیفة أو منشفة ورقیة
 إزالة الدھون الزائدة إن وجدت. قطع الثدي إلى السمك المطلوب. لتقدیمھا ساخنة ، ضع الشرائح في طبق مقاوم •
 للحرارة وقم بترطیبھا بكمیة صغیرة من العصیر المحفوظ. ُیسخن في الفرن على حرارة 230 درجة مئویة لمدة 15
.إلى 30 دقیقة

جبنھ
 ضعیھا في الثالجة تماًما قبل التقطیع. بعد التقطیع ، قم بتغطیتھا بورق احباط للحفاظ علیھا رطبة. اسمح للجبن
.بالوصول إلى درجة حرارة الغرفة الستعادة مذاقھا الطبیعي
اضافات للطعام تجعلھ شھیا
 بنكھتھ إذا تم تقطیعھ إلى شرائح عند الطلب. قم بإزالة أي بالستیك أو تغلیف قبل التقطیع. Charcuterie یحتفظ
.استخدم ضغًطا خفیًفا وثابًتا للحصول على شرائح موحدة
فواكھ و خضر
 آلة التقطیع "مصنوعة خصیًصا" لتقطیع العدید من الفواكھ والخضروات ، بما في ذلك البطاطس والطماطم والجزر
والملفوف
 حتى لصنع سلطة الكرنب) والباذنجان والكوسا والكوسا. یمكن تقطیع البطاطس إلى شرائح سمیكة لتشویحھا في)
 مقالة أو تقطیعھا إلى شرائح رفیعة لعمل رقائق البطاطس. یمكن أیًضا قطع األناناس الطازج. قم بإزالة الجزء العلوي
.من األناناس والقشر فقط قبل التقطیع
الخبز والكعك والبسكویت
 یجب تبرید الخبز الطازج قبل تقطیعھ إلى شرائح. استخدم خبز األمس أو خبز قدیم قلیًال لعمل شرائح رفیعة جًدا
لتحمیص. القطاعة الخاصة بك
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.مثالي لجمیع أنواع خبز الحفالت والكعك وكیك الفاكھة. لملفات تعریف االرتباط والرقائق ، قطعیھا حسب الرغبة

 تخزین

.تأكد من أن الجھاز بارد وجاف تماًما -
.ال تقم بلف السلك الكھربائي حول الجھاز ، فقد یؤدي ذلك إلى إتالفھ -
.احتفظ بالجھاز في مكان بارد وجاف بعیًدا عن متناول األطفال -

 ضمان

.قبل التسلیم ، تخضع جمیع منتجاتنا لفحوصات صارمة
:ھذا الجھاز مضمون لمدة 24 شھًرا من تاریخ الشراء من قبل المستھلك. وثائق الضمان ھي

الفاتورة و •
.شھادة الضمان (الموجودة على جانب الصندوق أو أسفلھ) مختومة ومكتملة •

.بدون ھذه المستندات الداعمة ، ال یمكن إجراء استبدال مجاني أو إصالح مجاني
 خالل فترة الضمان ، نتحمل المسؤولیة مجاًنا عن عیوب الجھاز أو الملحقات الناتجة عن عیب 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 ، قم بإعادة الجھاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في عبوتھ األصلیة ، مع إثبات
.الشراء
 یعتبر كسر الزجاج أو األجزاء البالستیكیة ، في جمیع الحاالت ، مسؤولیتك عیوًبا في الملحقات أو أجزاء التآكل (على
 سبیل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القیادة ، وحدة التحكم عن بعد االحتیاطیة ، ال یمكن ضمان استبدال
 فرش األسنان وشفرات المنشار وما إلى ذلك) باإلضافة إلى تنظیف وصیانة أو استبدال األجزاء المتآكلة ، وبالتالي
!یجب دفعھا
.یسقط الضمان في حالة التدخل األجنبي
، بعد انتھاء فترة الضمان ، یمكن إجراء اإلصالحات
.مقابل الدفع ، عن طریق التجارة المتخصصة أو خدمة اإلصالح
.یسقط الضمان في حالة التدخل األجنبي
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خصائص تقنیة

220-240V~ 50/60Hz
150W

 معیار امدادات
الطاقة

Classe II
RPC صنع في

قد تتغیر المواصفات دون إشعار

.تنبیھ: في حالة حدوث عطل ، ال تفتح العلبة بل اتصل بفني مؤھل إلجراء اإلصالحات
 وقد تم اختباره وفًقا لجمیع التوجیھات األوروبیة الحالیة المعمول بھا ، مثل: ، CE یتوافق ھذا الجھاز مع توجیھات
.(LVD) والجھد المنخفض (EMC) التوافق الكھرومغناطیسي
.تم تصمیم ھذا الجھاز وتصنیعھ وفًقا ألحدث أنظمة السالمة والمتطلبات الفنیة

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

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 
94120 Fontenay sous-bois – France 




