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 PC600الموديل: 



 هامة  أمان تعليمات
 فقط  المنزلي لالستخدام

 بهذا االحتفاظ يرجى. السالمة وإرشادات لتحذيرات إضافي اهتمام إيالء مع، الجهاز استخدام قبل بالكامل الدليل هذا قراءة يرجى

 .المستقبل في إليه للرجوع آمن مكان في الدليل

 :يلي ما ذلك في بما، دائما   األساسية السالمة احتياطات اتباع يجب، الكهربائية األجهزة استخدام عند

 هام

 الحسية أو الجسدية القدرات ضعف من يعانون الذين( األطفال ذلك في بما) األشخاص قبل من لالستخدام مخصص غير الجهاز هذا
 شخص قبل من الجهاز باستخدام المتعلقة التعليمات أو اإلشراف منحهم حالة في إال، والمعرفة الخبرة يفتقرون من أو، العقلية أو

 .سالمتهم عن مسؤول

 

 األطفال متناول عن بعيدا   والسلك الجهاز على للحفاظ ضروري الدقيق اإلشراف. به اللعب أو الجهاز هذا استخدام لألطفال يجوز ال

 .االستخدام أثناء

 تحذير

 !بحذر معها التعامل يرجى. للغاية وحادة لإلزالة قابلة وهي الوحدة في مثبتة غير الشفرات

 تنبيه

 خارجي شغلبم   الجهاز هذا توصيل عدم يجب، الحراري التيار لقاطع المتعمد غير الضبط إعادة عن الناجمة المخاطر تجنب أجل من

 .بانتظام وإيقافها تشغيلها يتم كهربائية بدائرة توصيله أو( المؤقت مثل)

 تحذيرات

 :إصابة أو كهربائية لصدمة التعرض أو حريق نشوب مخاطر لتقليل

 .أخرى سوائل أي أو الماء في الكهربائي السلك أو القابس أو الجهاز تغمر ال، الكهربائية الصدمات من للحماية .1

 من بالقرب جهاز أي استخدام  عند ضروري الدقيق اإلشراف. كلعبة استخدامه أو الجهاز بتشغيل الصغار لألطفال تسمح ال .2

 .األطفال

 .استخدامه أثناء رقابة دون الجهاز تترك ال .3
 األجزاء تجميع وقبل، االستخدام قيد يكون ال عندما الكهربائي التيار مأخذ من الطاقة سلك وإزالة الجهاز تشغيل بإيقاف قم .4

 مأخذ من واسحبه به أمسك، القابس لفصل. التنظيف وقبل، االستخدام أثناء تتحرك التي األجزاء لمس وقبل، تفكيكها أو

 . أبدا   الطاقة سلك تسحب ال. الكهربائي التيار

 التيار مأخذ عن لفصله  السلك تشد وال الطاقة سلك بواسطة الجهاز بحمل مطلقا   تقم ال. الطاقة سلك استخدام تسيء ال .5

 .لفصله بالقابس أمسك؛ الكهربائي

 .السلك استبدال أو إلصالح الخدمة مركز أو العمالء بخدمة اتصل. القابس أو السلك تلف حالة في الجهاز تستخدم ال .6

 .الطلق الهواء في ركت   أو للتلف تعرض أو الماء في سقط أو يعمل  ال كان إذا الجهاز تستخدم ال .7

 صدمة حدوث خطر إلى الصحيح غير اإلصالح أو التجميع إعادة تؤدي قد. المستخدم لب  ق   من للصيانة قابلة أجزاء توجد ال .8

 بموجب االستبدال أو لإلصالح الخدمة مركز أو العمالء بخدمة اتصل. الجهاز  استخدام عند األشخاص إصابة أو كهربائية

 .الضمان 
 من المؤهلين األشخاص أو لها التابع الخدمة وكيل أو المصنعة الشركة قبل من استبداله يجب، الطاقة  سلك تلف حالة في .9

 .المخاطر تجنب أجل

 .المواقد مثل الساخنة األسطح يلمس تدعه وال العمل سطح أو الطاولة حافة على يتدلى الطاقة سلك تدع ال .10

 . ومستو   جاف سطح على دائما   الجهاز استخدم .11
 الشديدة اإلصابة مخاطر لتقليل المزج أو الخلط أثناء الوعاء خارج األدوات وكذلك والمالبس  والشعر باليدين احتفظ .12

 .التشغيل قيد الجهاز يكون ال عندما فقط ولكن مكشطة استخدام يمكن. الجهاز تلف أو لألشخاص

 الشفرات تمسك ال، الشفرات مجموعة مع التعامل عند. للغاية وحادة لإلزالة قابلة وهي الوحدة في مثبتة غير الشفرات: تنبيه .13

 !بعناية معها تعامل. حادة الشفرات. الشفرات مجموعة بقاعدة دائما   أمسك بل

 .المتحركة األجزاء مالمسة تجنب .14

 .الشفرات شحذ تحاول ال .15

 .تالفة أو مثنية الشفرات مجموعة كانت إذا الجهاز تستخدم ال .16



 في الشفرات مجموعة تجميع دون المحرك قاعدة على  الشفرات مجموعة وضع أبدا   تحاول ال، اإلصابة خطر لتجنب .17
 . أوال   الكوب

 (.ساخن فرن في أو الكهرباء أو الغاز مواقد مثل) ساخنة أسطح أي من بالقرب أو على الجهاز هذا بتشغيل تقم ال .18

 إصابة أو كهربائية لصدمة التعرض أو حريق نشوب إلى المصنعة الشركة بها توصي ال التي الملحقات استخدام يؤدي قد .19

 .شخصية

 .االستخدام قيد يكون ال عندما دائما   الجهاز افصل. الجهاز تشغيل أثناء المحرك قاعدة من الكوب بإزالة تقم ال .20

. بعنوة التعشيق آلية مع تتعامل وال مكانها في الشفرات تركيب  بدون الجهاز بتشغيل مطلقا   تقم ال، اإلصابة مخاطر لتجنب .21

 .الجهاز تشغيل قبل صحيح بشكل الملحقات تثبيت من تأكد

 .الخلط  قبل تبرد الساخنة المكونات دع. الساخنة السوائل أو الساخنة األطعمة تخلط ال: تنبيه .22

 .ساخنة سوائل أو ساخن ماء أو طعام على احتوائه عند جهاز نقل عند الشديد الحذر توخي يجب .23

 .الحرارة  درجات في شديدة لتغيرات األكواب تعرض ال .24

 .الجاف للخلط مخصص غير المنتج هذا. الكوب إلى سائل إضافة بدون الجافة المكونات تعالج ال: تنبيه .25

 ".MAX" األقصى الحد خط تتجاوز ال. الالزم من أكثر الكوب تمأل ال .26

 .فارغ وهو الجهاز بتشغيل تقم ال .27

 افصل، الضبط إلعادة. المحرك تشغيل وإيقاف الحراري التيار قاطع تنشيط سيتم، الجهاز حرارة درجة ارتفاع حالة في .28

 .أخرى مرة استخدامه قبل تقريبا   دقيقة 30 لمدة يبرد حتى واتركه الجهاز

 .التنظيف وقبل األجزاء فك قبل ليبرد الجهاز ترك على دائما   احرص، بحروق اإلصابة خطر لتجنب .29

 .واحدة دقيقة هو( فارغ غير وهو) للجهاز تشغيل وقت أقصى .30

 تستخدم ال. المقصود الغرض بخالف غرض ألي الجهاز هذا تستخدم ال. فقط المنزلي لالستخدام مخصص المنتج هذا .31

 .الطلق  الهواء في الجهاز

 .تلفها إلى يؤدي قد ألنه الميكروويف في لالستخدام مخصصة غير الجهاز ملحقات .32

 .المنتج هذا مع التمديد أسالك باستخدام ينصح ال: تحذير

 

 (EMF) الكهرومغناطيسية المجاالت 
 (.EMF) الكهرومغناطيسية بالمجاالت المتعلقة المتطلبات جميع مع الجهاز هذا يتوافق

 

 

 التعليمات  بهذه احتفظ

 

  



 مقدمة 

 نحاسية موصالت من مصنوع بمحرك مجهز إنه. واحترافية عالية خلط قوة الخالط هذا يوفر! بالزانو من المنتج هذا لشرائك شكرا

 تشغيل أوضاع إلى باإلضافة مدمجة حماية خاصية مع الكهربائية بالدائرة تحكم وحدة على يشتمل كما. عمره من يطيل مما، نقية

 غنية عصائر على للحصول والخضروات الفواكه معالجة الخالط هذا لك يتيح. ونبضات متغيرة وسرعات عالية سرعة تشمل متعددة

 المشروبات وخذ الشرب غطاء بلف ببساطة قم، التنقل أثناء لالستخدام. التنقل أثناء أو المنزل في بها واالستمتاع الغذائية بالعناصر

 الكوب وتخزين للغلق القابل الغطاء لف سوى عليك ما! الكوب نفس في كلها خلطاتك احفظ! مشكلة أى هناك ليس؟ تخرج لن. معك

 باستثناء) األطباق غسالة في لالستخدام وآمنة BPA مادة من خالية األجزاء جميع. الحق وقت   في بالعصير لالستمتاع الثالجة في

 (.المحرك وحدة

 المميزات 

 واط  1000 بمقدار خلط قوة ●

 نبضات ، متغيرة سرعات، عالية سرعة: التشغيل أوضاع ●

 الشرب/  للخلط أكواب ثالثة مع يأتي ●

 .مل 450 و. مل 1000 سعة شرب/  خلط أكواب ●

 BPA مادة من خال   بالستيك من مصنوعة  الشرب/  الخلط أكواب ●

 للتخزين وغطاء للشرب غطاء مع يأتي ●

  للصدأ المقاوم الفوالذ من متقاطعة شفرات 6 ●

 (المحرك وحدة باستثناء) األطباق  غسالة في لالستخدام آمن ●

 

 المحتويات
 :أدناه المذكورة األجزاء جميع وجود من للتأكد العبوة لمحتويات جرد إجراء يرجى

 المحرك  وحدة×  1

 .مل 1000 سعة شرب/  خلط كوب×  2

 .مل 450 سعة شرب/  خلط كوب×  1

 شفرات قاعدة×  1

 للشرب غطاء×  1

 للتخزين غطاء×  1

 المستخدم دليل×  1

 

 

 



 المنتج  على عامة نظرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مالحظة
 .جيدا   وجففها اشطفها. والصابون الدافئ بالماء( المحرك وحدة باستثناء) الملحقات جميع بتنظيف قم ، مرة ألول الجهاز استخدام قبل

 

 
 
 
 
 
 

  

 كوب كبير للخلط  /للشرب 

 الشفرة

 قاعدة الشفرة

 وحدة المحرك

 كوب صغير للخلط  /للشرب 

 لوحة التحكم

 القاعدة 

 غطاء الشرب 

 غطاء التخزين 



 الجهاز  استخدام
 .الطاقة  مصدر عن المحرك وحدة فصل من تأكد: تحذير

 
 .ومستو   ثابت سطح على المحرك وحدة ضع .1
 اتجاه في بإحكام الكوب على الشفرة قاعدة بربط قم. المتقاطعة بالشفرة بتوصيله وقم بك الخاصة بالمكونات الخلط كوب امأل .2

 .الكوب على” MAX“ مستوى تتجاوز ال. الساعة  عقارب
 .بإحكام الكوب تركيب  من تأكد. الساعة  عقارب اتجاه في المحرك وحدة في الكوب بتدوير قم .3
 .بالكهرباء الجهاز بتوصيل قم .4
 العمل في الجهاز سيبدأ، واحدة مرة" LOW-HIGH" زر على اضغط. الجهاز لتشغيل" ON / OFF" زر على اضغط .5

 .عالية بسرعة الجهاز سيعمل، أخرى مرة عليه اضغط. منخفضة بسرعة
 بالتوقف للجهاز للسماح واحدة مرة" PULSE" زر على اضغط، التشغيل أثناء النبض وظيفة استخدام في ترغب كنت إذا
 لزم إذا الخطوة هذه كرر. ثانيتين لمدة سرعة بأقصى الجهاز لتشغيل أخرى مرة" PULSE" زر على اضغط ثم، أوال  
 .األمر

 .الكهرباء عن افصله ثم الجهاز تشغيل إليقاف" ON / OFF" زر على اضغط، االستخدام بعد .6
 يتم فلن، صحيح بشكل الشفرة قاعدة تجميع يتم لم إذا. المحرك وحدة في( A) واحد أمان بمفتاح  مزود المنتج هذا: مالحظة
 أي في تتسبب ال حتى األمان مفتاح على للضغط أدوات أي تستخدم ال. تشغيله عند الجهاز يعمل ولن األمان مفتاح تنشيط 
 .ضرر

 
 

 

 

 

 
 

 !هام
. التسريب لتجنب، بإحكام الكوب مع الشفرات قاعدة بتجميع قم. صلبا   الطعام كان إذا المكونات تقطيع يرجى، الخلط لغرض .1

 .فقط الجافة الصلبة المكونات تخلط ال
 المحرك يسخن ال حتى دقائق 5 لمدة الجهاز إيقاف يجب. متواصل بشكل التشغيل من ثانية 60 بعد تلقائيا   الجهاز سيتوقف .2

 .يبرد حتى تشغيل بدون الجهاز اترك، دورات 5 بعد. الالزم من أكثر
 الصلبة البذور جميع إزالة يرجى. الكوب أو الشفرة تتلف قد ألنها الخالط في صلبة أشياء أي وضع عدم من التأكد يرجى .3

 .الخلط قبل الفاكهة من
 .جرام 120 الصغير الخلط كوب في للمكونات األقصى الوزن يتجاوز أن يمكن ال .4
 الماء بعض تضيف أن تذكر، الثلج مكعبات تكسير عند. التنظيف في وللمساعدة الثلج لتكسير النبض وظيفة استخدام يمكن .5

 .الكوب إلى

 
 

 والعناية  التنظيف
 .التنظيف قبل دائما   الكهرباء عن الجهاز افصل .1

 .جيدا   وجففها مبللة قماش بقطعة نظفها. أخرى سوائل أي أو الماء في المحرك وحدة تغمر ال .2

 .جيدا   وجففها النظيف بالماء اشطفها ثم والصابون بالماء واغسلها استخدام كل بعد األخرى األجزاء بتفكيك قم .3

 ال الحرارة درجة أن طالما األطباق غسالة في للتنظيف آمنة األخرى األجزاء. األطباق غسالة في المحرك وحدة تنظيف يمكن ال .4

 .األمر لزم إذا السريع للتنظيف النبض وظيفة استخدام أيضا   يمكنك . مئوية درجة 60 عن تزيد

 .الميكروويف في الجهاز أجزاء من أيا   تضع ال .5

 

 وإصالحها  األخطاء اكتشاف



 الحل السبب  الخطأ

 يعمل  ال المحرك

 بالكهرباء  متصل غير القابس
 القابس تركيب تم وأنه المقبس سالمة من تأكد
 صحيح بشكل

 صحيح وبشكل بإحكام الكوب تركيب من تأكد صحيح بشكل الكوب تركيب يتم لم

 دقيقة 30-20 بعد الجهاز تشغيل بإعادة قم الحماية خاصية تفعيل تم

 أثناء العمل عن يتوقف الجهاز
 الخلط 

 مما الكوب في المكونات من الكثير يوجد
 وتوقف االنسداد أو الحمل زيادة في تسبب
 الجهاز

 أعد ثم الكوب في المكونات كمية بتقليل قم
 الجهاز  تشغيل

 بشكل  طويلة مدة الجهاز تشغيل تم
 الحماية خاصية تفعيل وتم متواصل

 دقيقة 30-20 بعد الجهاز تشغيل بإعادة قم

 الشفرات قاعدة تحت تسريب
 كبيرة كمية وجود أو تالف الشفرات عازل
 الكوب في السوائل من

 من تحقق ثم  المكونات وأخرج الجهاز أطفئ
 .ثانية   األجزاء ركب ثم العازل سالمة

 معتمد. بفني/كهربائي دائًما استعن المعتمدين. بالزانو خدمة بفنيين اتصل المشاكل، استمرت إذا ❖

 

 تقنية  معلومات

 ~ فولت 240-220: المقدرة الفولطية

 هرتز  60/  50: المقدر التردد

 واط 1000: المقدرة الكهربائية القوة

 

 

 

 للبيئة صديقة بطريقة المنتج من التخلص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال تتخلص من  الجهاز  مع  النفايات المنزلية  العادية  في  نهاية  عمره االفتراضي،  ولكن  سلمه في 

 .نقطة تجميع رسمية إلعادة التدوير .من خالل القيام بذلك، فإنك تساعد في  الحفاظ على  البيئة

 .منتجات بالزانو مخصصة لالستخدام المنزلي فقط

 تتبع بالزانو سياسة التحسين المستمر في جودة وتصميمات منتجاتها  .لذلك تحتفظ الشركة بالحق في تغيير مواصفات 

 .منتجاتها في أي وقت
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