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• By ignoring the safety instructions the
This appliance should not be put into the domestic garbage at the
end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling
manufacturer can not be hold responsible for
of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the
the damage.
appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this
important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By
• If the supply cord is damaged, it must be
recycling of used domestic appliances you contribute an important push to
replaced by the manufacturer, its service
the protection of our environment. Ask your local authorities for information
agent or similarly qualified persons in order to regarding the point of recollection.
avoid a hazard.
 دليل اإلرشاداتAR
• Never move the appliance by pulling the cord
السالمة
and make sure the cord can not become
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أية
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تتحمل
ال
السالمة
تعليمات
إمهال
عند
•
ّ
entangled.
ُ
.تلفيات
• The appliance must be placed on a stable,
 جيب استبداله بواسطة الشركة املصنعة أو،• يف حالة تلف سلك اإلمداد ابلطاقة
level surface.
.وكيل الصيانة أو أى فين مؤهل لتجنب التعرض إىل املخاطر
• The user must not leave the device
يصبح
لن
السلك
أن
 وأتكد من،• ال حترك اجلهاز مطل ًقا عن طريق سحب السلك
unattended while it is connected to the supply.
.متشاب ًكا
• This appliance is only to be used for
.ومستو
اثبت
سطح
على
اجلهاز
وضع
• جيب
household purposes and only for the purpose
ابلكهرابء
توصيله
أثناء
اجلهاز
عن
املستخدم
يغفل
أال
جيب
•
it is made for.
.أجلها
من
نع
ص
اليت
ولألغراض
فقط
لالستخداماملنزيل
اجلهاز
هذا
تصميم
مت
•
ُ
• This appliance shall not be used by children
ميكن
.سنوات
8
من
أصغر
أطفال
بواسطة
اجلهاز
هذا
استخدام
عدم
ينبغي
•
aged less than 8 years. This appliance can be
واألشخاص
فوق
وما
سنوات
8
سن
من
األطفال
بواسطة
اجلهاز
هذا
استخدام
used by children aged from 8 years and above
ذوي القدرات اجلسدية أو احلسية أو العقلية احملدودة أو الذين يفتقرون إىل اخلربة
and persons with reduced physical, sensory or
واملعرفة إذا مت اإلشراف عليهم أو إرشادهم بشأن كيفية استخدام اجلهاز بطريقة
mental capabilities or lack of experience and
احرص
. جيب على األطفال عدم اللعب هبذا اجلهاز.آمنة وفهمهم للمخاطر احملتملة
knowledge if they have been given
على
جيب
. سنوات8 على بقاء اجلهاز والسلك بعيدين عن متناول األطفال أقل من
supervision or instruction concerning use of
8
من
األطفال عدم القيام بعملية التنظيف وصيانة املستخدم إال إذا كانوا أكرب
the appliance in a safe way and understand
.سنوات ويف وجود من يشرف عليهم
the hazards involved. Children shall not play
أو
القابس
أو
السلك
تغمس
ال
،كهرابئية
• حلماية نفسك من التعرض إىل صدمة
with the appliance. Keep the appliance and its
.أخرى
اجلهاز يف املاء أو يف أية سوائل
cord out of reach of children aged less than 8
.عليهم
اإلشراف
بدون
اجلهاز
• ال تسمح لألطفال ابستخدام
years. Cleaning and user maintenance shall
من
االقرتاب
أو
امللحقات
تغيري
قبل
الطاقة
مصدر
عن
• قم إبيقاف اجلهاز وفصله
not be made by children unless older than 8
.املستخدمة
األجزاء املتحركة
and supervised.
الرتكيب
قبل
أو
مراقبة
بدون
تركه
حالة
يف
الطاقة
مصدر
عن
اجلهاز
دائمأ بفصل
• To protect yourself against an electric shock,
ً • قم
.التنظيف
أو
الفك
أو
do not immerse the cord, plug or appliance in
يالمس
ألنه
،الوقت
طوال
نظيف
اجلهاز
هذا
على
احلفاظ
للغاية
الضروري
من
•
the water or any other liquid.
مباشر
بشكل
الطعام
• Do not allow children to use the device without
:• هذا اجلهاز خمصص لالستخدام املنزيل ولالستخدام يف األماكن املشاهبة مثل
supervision.
.– أمكان مطابخ املوظفني يف املتاجر واملكاتب وأماكن العمل األخرى
• Switch off the appliance and disconnect from
.– أو من قبل نزالء الفنادق واالسرتاحات واألماكن السكنية األخرى
supply before changing accessories or
.– واألماكن اليت تقدم مبيتًا ووجبة إفطار
approaching parts that move in use.
.– واملنازل الريفية
• Always disconnect the device from the supply
.• جيب عدم استخدام أي ملحقات أخرى غري املرفقة مع اجلهاز
if it is left unattended and before assembling,
وصف األجزاء
disassembling or cleaning.
 ذراع التحرير.1
• It is absolutely necessary to keep this
 أداة التحكم يف السرعة.2
 عمود الدوران النهائي.3
appliance clean at all times, because it comes
 غطاء وعاء اخللط.4
into direct contact with food.
 وعاء اخللط.5
 خطاف العجني.6
• This appliance is intended to be used in
 خافق.7
household and similar applications such as:
 املضرب.8
– Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
– By clients in hotels, motels and other residential type environments.
– Bed and breakfast type environments.
– Farm houses.

• Accessories, other than those supplied with
the appliance cannot be used.
8
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PARTS DESCRIPTION
1. Release lever
2. Speed controller
3. Output shaft
4. Mixing bowl cover
5. Mixing bowl
6. Dough hook
7. Beater
8. Whisk
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BEFORE THE FIRST USE
• Take the appliance and accessories out the box. Remove the
stickers, protective foil or plastic from the device.
• Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
• Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
• Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the
voltage which is indicated on the device matches the local voltage
before connecting the device. Voltage 220V-240V 50/60Hz)
• Never use the mixer for longer than 10 minutes continuously, after this
allow the mixer to cool down for 30 minutes.

[WEEE Logo]

USE
• Revolve the release lever, then lift the machine arm.
• Place the mixing bowl on the device and turn the bowl clockwise until
it locks into place.
• Fix the mixing bowl cover onto the machine arm, make sure the
recess is in line with the tab on the machine arm.
• Fit the desired accessory in the shaft, and lock it by turning the
accessory anticlockwise.
• Now fill the mixing bowl with your ingredients.
• Push the arm down until the release lever will click back into place.
• Insert the mains plug into a properly installed safety power socket.
• Switch on the machine using the speed controller to the desired speed
level.
CLEANING AND MAINTENANCE
• Make sure the appliance is unplugged before cleaning.
• Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
• Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
• Clean the accessories with warm soapy water to avoid bacterial
growth. The accessories are also dishwasher proof.
• Allow the parts to dry thoroughly before reassembling the device.
GUARANTEE
• This product is guaranteed for 24 months granted. Your warranty is
valid if the product is used in accordance to the instructions and for the
purpose for which it was created. In addition, the original purchase
(invoice, sales slip or receipt) is to be submitted with the date of
purchase, the name of the retailer and the item number of the product.
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قبل االستخدام األول
. أو البالستيك أو ورق األلومنيوم الواقي عن اجلهاز، قم إبزالة امللصقات.• قم إبخراج اجلهاز وامللحقات خارج العلبة
 هذا اجلهاز غري. سم10 قدرها.• ضع اجلهاز على سطح اثبت مستو وأتكد من وجود حد أدىن من املساحة اخلالية حول اجلهاز
.مناسب للرتكيب يف خزانة أو لالستخدام اخلارجي
. ال تستخدم مطل ًقا أىة منتجات كاشطة. قم مبسح مجيع األجزاء القابلة لإلزالة بقطعة قماش رطبة،• قبل االستخدام األول
 أتكد أن اجلهد الكهريب املشار إليه على اجلهاز مطابق للجهد احمللي قبل توصيل: )مالحظة.• ضع كابل الطاقة يف املقبس
( هرتز50/60 . فولت240-220  اجلهد الكهريب.اجلهاز
. دقيقة30  بعد ذلك اترك اخلالط ليهدأ ملدة، دقائق متواصلة10 • جتنب مطل ًقا استخدام اخلالط ألكثر من
االستخدام
.• لف ذراع التحرير ثن ارفع ذراع املاكينة
.• ضع وعاء اخللط على اجلهاز مث أدر الوعاء يف اجتاه عقارب الساعة حىت يستقر يف مكانه
.• ثبت غطاء وعاء اخللط على ذراع املاكينة وأتكد من أن املشبك على نفس اخلط مع اللسان املوجود على ذراع املاكينة
.• ثبت امللحقات يف عمود اإلدارة مث أغلقها من خالل لف امللحق غي اجتاه عكس عقارب الساعة
.• قم مبلء وعاء اخللط ابملكوانت اخلاصة بك
.• ادفع الذراع إىل أسفل حىت يصدر ذراع التحرير صوت طقطقة كدليل على استقراره يف املكان
.• أدخل قابس التيار الكهرابئي يف مقبس طاقة آمن مت تركيبه بشكل صحيح
.• قم بتشغيل املاكينة ابستخدام أداة التحكم يف السرعة لضبطها على مستوى السرعة املرغوب فيه
التنظيف والصيانة
.• أتكد فصل قابس اجلهاز قبل التنظيف
 أو اللوف اخلشن أو األلياف السلكية الذي، ال تستخدم مطل ًقا مواد تنظيف قوية أو كاشطة.• نظِّف اجلهاز بقطعة قماش رطبة
.قد يتسبب يف تلف اجلهاز
. ال ميكن تنظيف اجلهاز يف غسالة األطباق.أبدا يف املاء أو أي سائل آخر
ً • احرص أال تغمس اجلهاز الكهرابئي
. فقد يتغري شكله أو لونه، إذا تعرض اجلهاز لسخونة أو منظفات كاوية.• إن املكوانت غري صاحلة للتنظيف يف غسالة األطباق
.• ميكن تنظيف املكوانت الىت تالمس الغذاء مباشرة مباء وصابون
.متاما قبل إعادة جتميع اجلهاز
ً • اترك مجيع األجزاء جتف
الضمان
 يعترب هذا الضمان سارايً طاملا مت استخدام املنتج حسب التعليمات ولألغراض اليت صنع. شهر24 • حيمل هذا املنتج ضمان ملدة
 جيب إرسال إثبات الشراء األصلي )فاتورة أو ورقة بيع أو إيصال( مع اتريخ الشراء واسم، إضافةً إىل ذلك.من أجلها اجلهاز
.ابئع التجزئة ورقم املنتج
البيئة
، جيب أال يتم وضع هذا اجلهاز يف سلة النفاايت املنزلية يف هناية عمره اإلفرتاضي،وبسبب العرض الثابت والضيق
 إن كالً من الرمز املوجود على.ولكن جيب تقدميه إىل النقطة املركزية إلعادة تدوير األجهزة املنزلية الكهرابئية واإللكرتونية
 من خالل. ميكن إعادة تدوير املواد املستخدمة يف هذا اجلهاز. ودليل التعليمات والتغليف حيذرك من هذه املسألة اهلامة،اجلهاز
 استفسر من السلطات احمللية عن نقطة. فإنك تقدم إسهام هام للحفاظ على البيئة اليت نعيش فيها،إعادة تدوير األجهزة املنزلية
.التجميع

