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 الفشل. قبل البدء باستخدام المنتج بعناية التعليمات قراءة دليل يرجىشكرًا الستخدامكم هذا الجهاز الرائع من كراون الين . 

   قد يعرض حياتك للخطر. بذلك القيام في

 



 :أسماء قطع الجهاز. 1

 

 الفنية:. المواصفات 2

 BL-184: موديلال
 فولط 240 - 220التشغيلي:  الفولط

 هرتز 50التردد: 
 واط 220اإلستطاعة: 

 IIحماية ضد الصدمات الكهربائية: النوع ال

 

 )تحذير(تعليمات سالمة مهمة:. 3

 عند استخدام األجهزة الكهربائية, يجب إتباع التعليمات المذكورة أدناه:

 240 - 220) الفولط التشغيلي المبين على الجهاز يتوافق مع الفولط الرئيسي المحلي قبل توصيل الجهاز أن التحقق من. 1

 .فولط(



منخفضة ، أو من ليس  قدرات بدنية حسية أو عقلية ياليستخدم هذا الجهاز من قبل أشخاص )بما في ذلك األطفال( ذو. 2

يمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم للمخاطر التي قد تنجم عن ما لم تكن قد أعطيت لهم تعل والمعرفةلديهم الخبرة 

 إلستخدام الخاطئ أو أن يكونوا تحت إشراف شخص مؤهل.ا

لوقت طويل كأن تجعله يعمل باستمرار دون توقف أو حتى تحميله كميات أكثر من الحد م هذا الجهاز استخدتقم باال. 3

 المسموح.

قم باإلتصال بالشركة المصنعة أو  التيار الكهربائي، القابس أو األجزاء األخرى متلفة سلكا كان إذقم بتشغيل الجهاز ال ت. 4

 وكيل خدماتها لكي يفحصوا الجهاز ويقوموا باإلصالحات واإلستبداالت المطلوبة.

 .الوعاءسوائل من الوعاء أو سيسقط تسرب القاعدة الشفرات متوضعة بإحكام مع الوعاء وإال ست ونتكيجب أن . 5

 .حادة جدا   اتشفرالألن  تنظيف الجهازيجب توخي الحرص الشديد عند تفكيك و. 6

 .أن يبرد الجهاز تماما  بعد ه مرة أخرى ثانية. ويمكن أن تستخدم 60 ألـمستمر . يجب أن التتجاوز مدة تشغيل الجهاز بشكل 7

 حالة في هذه الحرارة المحرك أكثر من الحد المسموح به. . هذا الجهاز مزود بدارة قطع للتيار الكهربائي عند ارتفاع درجة 8

 عندما يبرد بشكل كامل.إعادة تشغيله ثم الكهربائي، فصل الجهاز عن المأخذ يجب 

 مل(. 1000. التقم بإضافة المكونات داخل الوعاء أكثر من المؤشر المبين )9

جب عدم استخدام قطعة أخرى غير أداة الدفع المتضمنة, . يجب عدم إدخال اليد أو أجزاء حادة في فتحة التغذية, كما ي10

 ويجب عدم تقريب العينين لتجنب اإلصابات العرضية.

بما في ذلك الوعاء والغطاء لكي التتسبب بحدوث حريق أو صدمة  لحقات واألجزاء غير األصليةال تستخدم الم. 11

 كهربائية.

الكهربائي قبل تغيير الملحقات أو اإلقتراب من األجزاء  ذالمأخيجب فصل الجهاز عن الكهرباء بإزالة الفيش من . 12

 المتحركة.

م فقط قطعة قماش رطبة استخدال تقم بغمر جسم الجهاز في الماء أو أية سوائل أخرى، وال تقم بشطفه تحت الصنبور. . 13

 لتنظيف جسم الجهاز.

 قم بفصل الجهازعن الكهرباء بعد اإلستعمال مباشرة. .14

 باإلستخدام ألول مرةء قبل البد

الوعاء وقم بتشغيل الخالط بحسب من الماء في  قليلالصب قم بمعطوب. أن الجهاز غير تأكد من أن الملحقات كاملة و
 كوب القياس, الغطاء واإلناء بالماء الدافئ. التعليمات المذكورة أدناه. أزل الماء. قم بشطف 

تجميع و إزالة  عدم توصيل الجهاز بالكهرباء عندو ضمان ألنها حادة كبيرة رات بعناية شفيجب التعامل مع التحذير : 
 جزاء .األ
 

 

 



 كبفية استخدام الجهاز:

 استخدام الخالط -1

 مستقرة.أو قاعدة وضع الجهاز على طاولة . يجب  1
 .للوعاء بالتدويرالجزء السفلي  الشفرات المتصالبة معقاعدة . قم بوصل  2
، الوعاءوالفواكه التي قطعت الى قطع صغيرة في أ الخضارضع  ثمالوعاء كمية مناسبة من الماء النقي في . قم بإضافة  3

 .المبين على الوعاءالحد األقصى  كمية المكونات تجاوزالتن أنتباه يجب اإل
 اتجاه عقارب الساعة.بشد التدوير والثم الوعاء على الوعاء  غطاء وغطاءالوضع .  4
 حمراء.اءة اللمبة الضإوتأكد من أن هرتز(  50فولط ,  240 - 220بالمأخذ الكهربائي )الجهاز قم بتوصيل .  5
 في اتجاه عقارب الساعة.قم بالتدوير والشد ثم تماثل األجزاء مع بعضها وتأكد من أن . ضع الوعاء على جسم المحرك  6
 بشكل طبيعي. يعمل الجهازهذه الحالة ألزرق، في باللون ا اءة المؤشرضإوتأكد من أن . قم بالضغط على زر التشغيل  7
 
 صنع حليب الصويا -2

 ساعات 8في الماء لمدة . قم بنقع حبوب الصويا  1
 وعاء.يبطن الشقوق الثالثة مع األضالع الثالثة داخل ال هوتأكد من أن. أدخل الفلتر داخل الوعاء  2
 للوعاء.الجزء السفلي  . قم بوصل الشفرات المتصالبة مع 3
الغطاء على الوعاء ثم وضع كمية من فول الصويا المنقوع التتجاوز ثالثة أرباع الوعاء ثم وضع إضافة بعض الماء في .  4

 .الوعاء
 في اتجاه عقارب الساعة.قم بالتدوير والشد ثم تماثل األجزاء مع بعضها وتأكد من أن . ضع الوعاء على جسم المحرك  5
 بشكل طبيعي. يعمل الجهازهذه الحالة باللون األزرق، في  اءة المؤشرضإوتأكد من أن لتشغيل . قم بالضغط على زر ا 6

 دقيقة. 1نتهاء من صنع حليب فول الصويا في يمكن اإل
 .متوضعة في الفلتربقايا الالحليب فول الصويا و. قم بصب  7
 .ه، ومن ثم يمكن شربليب فول الصويا. قم بغلي ح 8
 
 الطحن -2

 غرام. 100الـ ، والتأكد من أنها ال تتجاوز بوضع المكونات المراد طحنها في الوعاء الصغير. قم  1
تماثل األجزاء مع وتأكد من أن للوعاء ثم ضع الوعاء على جسم المحرك الجزء السفلي  . قم بوصل الشفرات المسطحة مع 2

 في اتجاه عقارب الساعة.قم بالتدوير والشد ثم بعضها 
 بشكل طبيعي. يعمل الجهازهذه الحالة باللون األزرق، في  اءة المؤشرضإوتأكد من أن على زر التشغيل  . قم بالضغط 3

 ثانية.  30الطحن في نتهاء من يمكن اإل
 . قم بفصل الجهاز عن المأخذ الكهربائي ثم إفتح الغطاء وأخرج المكونات المطحونة. 4
 

 والعناية بالجهاز تنظيفال

 .صدمة كهربائيةالتأكد من الجهاز مفصول تماما  عن التغذية الكهربائية الرئيسية قبل لبدء بتنظيفه لتجنب حدوث . 1
 من الماء. بدال  بقطعة قماش رطبة . تنظيف الجسم الرئيسي 2
 .الصحونسالة تقم بوضع الجهاز في غ. ال 3
 ها بشكل جيد.بمجرد تنظيف األجزاء وتجميعالجهاز مرة أخرى  . يمكن استخدام4
, من األفضل تخزينه في حال عدم اإلستخدام لفترات طويلة وفي، بشكل متكررالجهاز  وتشغيل استخداممن المفترض . 5

 .مهوىومكان جاف 
 
 
 



 من هذا المنتج المتبع للتخلص الصحيحاإلجراء 

ر اضرإأي  جدوث لمنعوذلك  األخرىمع النفايات المنزلية منه تشير إلى أن هذا المنتج ال ينبغي التخلص  مةهذه العال

لتشجيع إعادة  .صحيحمن النفايات وإعادة تدويرها بشكل  ؤولالتخلص غير المس ةجيتبالبيئة أو بصحة اإلنسان ن

حاويات التدوير المصرح بها من قبل رجاء استخدام ال، إلعادة تدوير هذا الجهازو ستخدام المستدام للموارد الماديةاإل

أخذ هذا أومن ي متاجر التجزئة حيث تم شراء المنتجل بالجهات التي تقوم بتجميع مثل هذه األجهزة كاإلتصاوالبلدية أ

 .بيئيا  اآلمن  المنتج إلعادة التدوير


