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إجراءات حماية مهمة
القسم 1

معلومات مهمة
اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام خالط ®Blendtec. سيساعد اتباع هذه التعليمات 

على منع حدوث إصابات وتلف بالجهاز.

1.1 شهادة السالمة

تم اعتماد الخالطات من السلسلة التجارية وفقًا لمعايير الكهرباء والسالمة. اقرأ الملصق 
الموجود على الجهاز الخاص بعالمة شهادة الكهرباء والسالمة.

1.2 تجنب مالمسة األجزاء المتحركة

 احرص دائًما على إبقاء األصابع واليدين والشعر والمالبس بعيًدا عن جميع األجزاء 	 
المتحركة.

 احتفظ دائًما بجميع األواني بعيًدا عن مقبس المحرك وشفرات كبة الخالط أثناء التشغيل.	 

 ال تضع يديك أبًدا في كبة الخالط أو تضيف المواد يدويًا عندما تكون كبة الخالط على 	 
قاعدة المحرك.

 انتظر دائًما حتى يتوقف المحرك قبل وضع الكبة أو إزالتها من قاعدة المحرك.	 

ال تهز أو تنزع كبة الخالط أثناء التشغيل.	 

ًدا بتشغيل الخالط إذا بدا عليه عطل 1.3 ال تقم أب

 Blendtec إذا سقط الخالط أو حدث به عطل بأي شكل من األشكال، فاتصل بوكيل خدمة
على الفور.

1.4 ال تقم بتشغيل الخالط في السائل

للحماية من خطر التعرض لصدمة كهربائية، ال تضع قاعدة المحرك في الماء أو أي سائل 
آخر. ال تستخدم الخالط في الهواء الطلق حيث يمكن أن يتعرض للبلل.

ا بوضع المواد غير الغذائية في الكبة 1.5 ال تقم مطلقً

تعتبر األواني، والصخور، والزجاج، وغيرها من المواد غير الغذائية الخطرة إذا 
وضعت في الكبة. سيؤدي الضرر الناجم عن مثل هذه األجسام الغريبة إلى إبطال الضمان. 

يمكن استخدام األواني فقط في حالة عدم تشغيل الخالط.

ًدا بدون وجود الغطاء في مكانه أو بدون إغالق  1.6  ال تشغل الخالط أب
حاوية الصوت )إذا كانت الوحدة تشمل حاوية الصوت(

ال تستخدم ميكرونيزر نظام Nitro Blending System دون إغالق حاوية الصوت.

BLENDTEC 1.7  ال تقم مطلقًا بتشغيل الخالط باستخدام ملحقات ال تبيعها

قد يؤدي استخدام أي ملحقات غير مصرح بها إلى نشوب حريق و/أو حدوث صدمة كهربائية 
و/أو إصابة وإلغاء الضمان.

1.8  يجب وضع كبة الخالط في مكانها بشكل صحيح أثناء تشغيل الجهاز

1.9 توخي الحذر عند خلط السوائل الساخنة

ال تبدأ دورات الخلط مع السوائل المغلية أو شديدة السخونة. قد يؤدي ذلك إلى حروق أو تلف 
أو خلع الغطاء. احرص على عدم مالمسة أي بخار.

1.10 احتياطات خاصة بكابل الطاقة

 ال تقم بالتشغيل مطلقًا مع وجود كابل أو قابس تالف. في حالة تلف كابل الطاقة، يجب 	 
استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدمة Blendtec لتجنب الخطر.

 ال تسمح للكابل بالتدلي من على حافة سطح العمل.	 

ال تستخدم مطلقًا مشترك كهربائي لتزويد الوحدة بالطاقة.	 

 افصل دائًما محرك الخالط قبل تغيير موضع الخالط أو عند التنظيف.	 

يجب حماية كل وحدة طاقة بواسطة قاطع دائرة منفصل أو فيوز، راجع ملصق الطراز 
للحصول على المواصفات
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1.11 ال تحاول أبًدا إصالح الوحدة

ال تقم مطلقًا بإزالة غالف محرك الخالط. ال يحتوي محرك الخالط على أجزاء قابلة للتعديل أو 
الصيانة بواسطة المستخدم. يجب أن يقوم وكيل الخدمة المؤهل بإجراء جميع تعديالت الخدمة. 

ستؤدي إزالة الغطاء أو محاولة صيانة الخالط إلى إبطال الضمان.

1.12  تجنب لمس مقبس محرك الخالط أو عمود الكبة بعد االستخدام

قد يصبح مقبس محرك الخالط وعمود الكبة ساخنين جًدا بعد دورات الخلط.

1.13 السالمة

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص )بما في ذلك األطفال( الذين يفتقرون 
إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم منحهم اإلشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل 

شخص مسؤول عن سالمتهم. يجب مراقبة األطفال للتأكد من أنهم ال يلعبون بالجهاز.

1.14 ال تقم أبًدا بتشغيل الخالط مع ما يزيد عن السعة المحددة للكبة
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التعرف على الخالط
القسم 2

STEALTH طرازات

CQB1 Stealth 885
IQB1 Stealth 885 )إصدار التثبيت في الطاولة(

CQB2 Stealth Nitro
CQB3 Stealth X

CQB3 Stealth Nitro X

825 CONNOISSEUR طرازات

ICB5 Connoisseur 825
ICB5 Connoisseur 825 Spacesaver

100-127 فولت أو 220-240 فولت127-100 فولت أو 240-220 فولتنطاق الجهد الكهربائي

60-50 هرتز60-50 هرتزنطاق الترددات

1800 واط1800 واطالقوة الكهربائية *

* استثناءات القوة الكهربائية الخاصة بكل بلد

1300 واط1300 واطاليابان

1400 واط1400 واطتايوان

2.1 إخراج الخالط من العبوة

 تحقق من عدم وجود أي مواد تعبئة قد تسد فتحات التهوية على قاعدة محرك الخالط.. 1

 افحص جميع العناصر للتأكد من عدم حدوث أي ضرر أثناء الشحن. في حالة حدوث أي . 2
ضرر أو فقدان أي عناصر، اتصل بوكيل خدمة Blendtec على الفور. )انظر الغالف 

األمامي الداخلي(

 احتفظ بهذه التعليمات )مثل دليل المالك( الستخدامها في المستقبل.. 3

2.2 مواصفات الطاقة

 تم اعتماد خالطات السلسلة التجارية من Blendtec لالستخدام بجهد دائرة معين، على . 1
حسب الطراز. تأكد من التحقق من مواصفات الطاقة الخاصة بالطراز واستخدم دائرة 

محمية عند تشغيل الوحدة.

 تحتوي طرازات Stealth األحدث على ميزة التبريد التلقائي التي تساعد في أداء الخلط . 2
الكلي. ال داعي للقلق إذا كان الخالط مغلقًا واستمرت المروحة الداخلية في النفخ - فهذا 

أمر طبيعي ومتوقع.
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لمحة عامة عن التركيب والتشغيل
القسم 3

الشكل 1

الشكل 2

STEALTH™ 3.1 طرازات

:STEALTH سلسلة 
 CQB2 ،)885 )إصدار التثبيت في الطاولة Stealth IQB1 ،885 Stealth CQB1 

Stealth Nitro X CQB3 ،Stealth X CQB3 ،Stealth Nitro

3.1.1 التثبيت فوق الطاولة

 اترك مسافة ال تقل عن 5.5 بوصة )14 سم( بين حاوية الصوت والحائط و 	 
26 بوصة )66 سم( بين أي خزانة موجودة على الطاولة. 

�تأكد من تركيب الخالط حسب الرسم المبين في الشكل 1. تأكد من وجود مسافة 	 
7.5 بوصات )19 سم( خالية بدون عوائق حول جوانب الخالط والجانب الخلفي 

لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

 حدد موقعًا يكون قريب من مأخذ كهربائي. ضع في اعتبارك أيًضا القرب من المكونات 	 
والزبائن باإلضافة إلى المساحة المتاحة على الطاولة.

 تأكد من وجود مساحة كافية أعلى الوحدة وحولها للسماح لحاوية الصوت بالحركة دون 	 
عوائق.

3.1.2 التثبيت في الطاولة

تأكد من تركيب الخالط حسب الرسم الموضح في الشكل 2.	 

تأكد من إمكانية الوصول إلى مصدر الطاقة تحت سطح الطاولة.	 

 ال يمكن أن يزيد سمك سطح الطاولة عن ¾ بوصة )1.9 سم( للتهوية الكافية.	 

�اترك مسافة ال تقل عن 5.5 بوصة )14 سم( من حاوية الصوت إلى الحائط و 22 بوصة 	 
)56 سم( من أي خزانة موجودة على سطح الطاولة.

تأكد من أن الخزانة السفلية تسمح بتدفق الهواء الكافي.	 

 يجب أن يكون هناك مساحة خالية من العوائق ال تقل عن 3 بوصات )7.6 سم( أسفل 	 
المحرك وحوله. ال ينبغي إغالق الخزانة؛ يجب أن يسمح للهواء بالتدفق بحرية من 

الخارج إلى كامل مساحة الخزانة من الداخل.

 في حالة تركيب أكثر من خالط، اترك مسافة 16 بوصة )40.6 سم( للخالط من 	 
المنتصف إلى المنتصف.

 قم بعمل فتحة في سطح الطاولة بعرض 4 بوصات )11.1 سم( وطول 5 بوصات 	 
)14.9 سم( )انظر نموذج فتحة سطح العمل في الملحق أ(. تأكد من أن الجوانب مقاس 

4 بوصات )11.1 سم( موازية للحافة األمامية للطاولة. 

ملحوظة: تحقق مرة أخرى للتأكد من أن جميع متطلبات المساحة والقياسات 
صحيحة قبل القطع.

  ضع الخالط فوق سطح الطاولة؛ تأكد من أن الحشية منطبقة على سطح الطاولة.
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انتقل

قوة إلغاء / خروج

أزرار الدورة المبرمجة مسبقا خفق

حدد

STEALTH 3.1.3 واجهة طراز

دورات مبرمجة مسبقا

تعمل الدورات المبرمجة مسبقًا بسرعات وعلى فترات متفاوتة، وتتوقف تلقائيًا. لبدء دورة، 
اضغط على أي زر مبرمج مسبقًا. اضغط على أي دورة مرة أخرى إلنهائها، أو اضغط      . 
زر Hold       للخفقان. للحصول على سرعات خفقان أبطأ، اضغط مع االستمرار على أي 

زر دورة مبرمجة مسبقًا. لبرمجة دورات مختلفة، راجع القسم 3.1.5 من هذا الدليل.

3.1.4 برمجة وتشخيصات متقدمة

 تلميحات حول التنقل في القائمة
المس مع االستمرار  لمدة ثالث ثواٍن للدخول إلى القائمة.

 استخدم  للتمرير و  لتحديد الوظيفة المطلوبة.. 1

 للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي مكان في أي قائمة فرعية، انقر فوق  حتى . 2
تظهر الشاشة الرئيسية.

3.1.5 تحديد الملف المطلوب

 اضغط  لمدة ثالث ثوان للدخول إلى القائمة.. 1

 اضغط  لتحديد "الملفات".. 2

 اضغط  للتمرير.. 3

 اضغط  لتحديد الخيار المطلوب.. 4

5 ..  اضغط  مرة أخرى لتنشيط الملف. إللغاء التحديد، اضغط على 

3.1.6 تغيير أزرار الدورة المبرمجة مسبقًا

قم بتغيير أزرار الدورة مؤقتًا

�لمدة ثالث ثوان للدخول إلى القائمة. . 1  اضغط 

 اضغط  للتمرير ألسفل وصوالً إلى Blend Cycles )دورات المزج(، ثم اضغط . 2
. على 

3 . Custom Blend دورات المزج القياسية( أو( Standard Blend Cycles اختر 
Cycles )دورات المزج المخصصة(.

 اختر دورة المزج المطلوبة. *. 4

. إللغاء التحديد، . 5  حدد الزر الذي تريد استخدامه لتغيير دورة المزج هذه، ثم اضغط�
. اضغط على�

* لتعطيل زر مؤقتًا، حدد “Disable button” "تعطيل زر" في هذه الخطوة.

ملحوظة: بعد تخصيص دورة إلى أحد أزرار األرقام، تظهر عالمة النجمة بعد اسم ملف 
التعريف عند العودة إلى وضع التشغيل. سيؤدي تحميل ملف تعريف جديد على الخالط إلى 

إعادة تعيين الملفات إلى أزرار الدورة االفتراضية.

تغيير أزرار الدورة بشكل دائم

لتغيير أزرار الدورة بشكل دائم في أحد الملفات، قم بتصدير ملف التعريف المنقح إلى محرك 
أقراص USB وقم باستيراد الملف إلى الخالط، أو استخدم Blend Wizard )معالج المزج(.

3.1.7 معالج المزج

 Blend باإلضافة إلى استخدام الملفات والدورات المبرمجة مسبقًا في الخالط، يمكن استخدام
Wizard )معالج المزج( إلنشاء ملفات ودورات مخصصة. للحصول على إرشادات حول 

استخدام Blend Wizard )معالج المزج( لتطوير الملفات والدورات المخصصة بسهولة، قم 
.my.blendtec.com بزيارة

3.1.8 إعدادات الخالط

يمكن تغيير إعدادات الخالط للحصول على أفضل أداء وأفضل تشغيل.   
 

وضع أمان الحاوية

توفر ميزة أمان الحاوية تنبيه لضمان إغالق غطاء حاوية الصوت أثناء تشغيل المحرك. ستقوم 
أيًضا بإيقاف تشغيل المحرك إذا تم رفع حاوية الصوت أثناء المزج. ال يمكن تعطيل هذه الميزة 

.Stealth 895 NBS لطراز
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ملحوظة: عند تمكين إعداد Blend Cycle Pause )اإليقاف المؤقت لدورة المزج(، يمكن 
 Blend Cycle Pause إيقاف الدورة مؤقتًا بالضغط على أي زر. إذا تم تعطيل وظيفة

)اإليقاف المؤقت لدورة المزج(، فإن الضغط على أي زر سيؤدي إلى إيقاف دورة المزج.

لتمكين ميزة أمان الحاوية أو تعطيلها، أكمل الخطوات التالية:

 اضغط  لمدة ثالث ثوان.. 1

2 ..  اضغط  للتمرير ألسفل إلى اإلعدادات. اضغط 

 اختر وضع أمان الحاوية. اضغط  للتحديد.. 3

 استخدم  للتبديل بين تعطيل وتمكين وضع أمان الحاوية.. 4

 اضغط  للخروج من القائمة.. 5

وقت وضع االستعداد للشاشة

 يمكن ضبط وضع االستعداد على األوقات التالية: 
)15 دقيقة، 1 ساعة، 6 ساعات أو 12 ساعة(.

لتحديد وقت استعداد جديد، أكمل الخطوات التالية:

 اضغط  لمدة ثالث ثوان.. 1

2 ..  اضغط  للتمرير ألسفل إلى اإلعدادات. اضغط 

 اضغط  للتمرير إلى وضع االستعداد للشاشة. اضغط  للتحديد.. 3

 اضغط  للتمرير إلى وقت االستعداد المطلوب. اضغط  للتحديد.. 4

�للخروج من القائمة.. 5  اضغط 

إعداد اإليقاف المؤقت لدورة المزج

عندما تكون في الوضع التلقائي، يسمح إعداد Blend Cycle Pause )اإليقاف المؤقت 
لدورة المزج( للمستخدم بإيقاف دورة المزج مؤقتًا واستئنافها في نفس الوقت وبنفس السرعة. 

لتمكين أو تعطيل ميزة Blend Cycle Pause، أكمل الخطوات التالية:

1.   اضغط  لمدة ثالث ثوان.

. 2.   اضغط  للتمرير ألسفل إلى اإلعدادات. اضغط 

3.   اضغط  للتمرير إلى Blend Cycle Pause. اضغط  للتحديد.

.Blend Cycle Pause 4.   استخدم  للتبديل بين تعطيل أو تمكين

5.   اضغط  للخروج من القائمة.

لغة

القائمة متاحة بثالث لغات: اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية. لتحديد لغة، أكمل الخطوات 
�لمدة ثالث ثوان للدخول إلى القائمة. التالية: اضغط 

 اضغط  للتمرير ألسفل إلى اإلعدادات. اضغط  للتحديد.. 1

 اضغط  للتمرير إلى اللغة. اضغط  للتحديد.. 2

 اضغط  للتمرير إلى اللغة المطلوبة. اضغط  للتحديد.. 3

 اضغط  للخروج من القائمة.. 4

3.1.9 إحصائيات الخالط

عدد دورات المزج

لمراجعة إجمالي الدورات التي يتم تشغيلها على الوحدة وعدد الدورات التي يتم تشغيلها على 
كل زر:

 اضغط  لمدة ثالث ثوان للدخول إلى القائمة.. 1

  اضغط  للتمرير ألسفل إلى Cycle Counts )عدد دورات المزج(. . 2
اضغط  للتحديد.

 اضغط  للتمرير إلى عدد الدورات.. 3

 اضغط  للخروج من القائمة.. 4

ملحوظة: يشير عدد الخفقات إلى مجموعات الخفق. على سبيل المثال، سيؤدي لمس زر الخفق 
5 مرات متتالية إلى تسجيل عدد خفقات واحد. لمس زر الخفق، ثم رقم الدورة ثم زر خفق وبعد 

ذلك سيسجل زر الخفق رقم 2.

سجل األخطاء التشخيصية

لمراجعة األخطاء التشخيصية التي تم تسجيلها على الخالط.

 اضغط  لمدة ثالث ثوان للدخول إلى القائمة.. 1

 اضغط  للتمرير ألسفل وصوالً إلى Diagnostic Counts )عدد التشخيصات( . 2
اضغط  للتحديد.

 اضغط  للتمرير خالل عدد األخطاء.. 3

 اضغط  للخروج من القائمة.. 4
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تصدير إحصائيات الخالطات

يعد تصدير إحصائيات الخالط )عدد الدورات واألخطاء واإلعدادات وإصدارات البرامج 
الثابتة طريقة لحفظ معلومات التشخيص، والتي سيستخدمها خبراء خدمة العمالء واإلصالح 

في Blendtec إذا ظهرت مشاكل مع الوحدة.

لتصدير إحصائيات الخالط إلى محرك أقراص USB، أكمل الخطوات التالية:

 استخدم مفك فيليبس 1# إلزالة غطاء USB في أعلى الجانب األيمن من الخالط.. 1

 قم بتوصيل محرك أقراص USB بمنفذ USB الخاص بالخالط.. 2

  ملحوظة: إذا كان الخالط في وضع التشغيل اليدوي أو التلقائي، فسيتم تحميل قائمة محرك 
أقراص USB فالش تلقائيًا على الشاشة. إذا كان الخالط في وضع البرمجة، انتقل إلى 

.USB القائمة الرئيسية وحدد محرك

 اضغط على  لتصدير األعداد. اضغط  للتحديد. اضغط  مرة أخرى لتأكيد . 3
.sth-cnts.csv تصدير األعداد إلى ملف

 بعد االنتهاء من عملية التصدير، قم بإزالة محرك USB من الخالط وقم بتأمين الغطاء . 4
على منفذ USB باستخدام مفك براغي فيليبس #1.
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الشكل 3

الشكل 4

الشكل 5

CONNOISSEUR 825™ 3.2 طرازات

 :CONNOISSEUR سلسلة 
Spacesaver 825 Connoisseur ICB5 ،825 Connoisseur ICB5

3.2.1 التثبيت فوق الطاولة

تأكد من تركيب الخالط حسب الرسم الموضح في الشكل 3. تأكد من وجود مساحة خالية من 
العوائق 7.5 بوصة )19 سم( حول الخالط والجانب الخلفي لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

 في حالة تركيب حاوية صوت، اترك مسافة ال تقل عن 5.5 بوصة )14 سم( من حاوية 	 
الصوت إلى الحائط و 26 بوصة )66 سم( من سطح العمل إلى أي خزانة موجودة 

على الطاولة.

 حدد موقعًا يكون قريب من مأخذ كهربائي. ضع في اعتبارك أيًضا القرب من المكونات 	 
والزبائن باإلضافة إلى المساحة المتاحة على الطاولة.

 تأكد من وجود مساحة كافية أعلى الوحدة وحولها للسماح لحاوية الصوت بالحركة 	 
دون عوائق.

3.2.2 التثبيت في الطاولة

تأكد من تركيب الخالط حسب الرسم الموضح في الشكل 5.

تأكد من إمكانية الوصول إلى مصدر الطاقة تحت سطح الطاولة.	 

 ال يمكن أن يزيد سمك سطح الطاولة عن ¾ بوصة )1.9 سم( للتهوية الكافية.	 

 في حالة تركيب حاوية صوت، اترك مسافة ال تقل عن 5.5 بوصة )14 سم( من حاوية 	 
الصوت إلى الحائط و 18 بوصة )45.7 سم( من سطح الطاولة إلى أي خزانة موجودة 

على الطاولة.

SpaceSaver ملحوظة: ال تنطبق قياسات حاوية الصوت على طراز  

تأكد من أن الخزانة السفلية تسمح بتدفق الهواء الكافي.	 

	  يجب أن يكون هناك مساحة خالية من العوائق ال تقل عن 3 بوصات )7.6 سم( أسفل 
المحرك وحوله. ال ينبغي إغالق الخزانة؛ يجب أن يسمح للهواء بالتدفق بحرية من 

الخارج إلى كامل مساحة الخزانة من الداخل.

 في حالة تركيب أكثر من خالط، اترك مسافة 16 بوصة )40.6 سم( للخالط من 	 
المنتصف إلى المنتصف.
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أزرار الدورة المبرمجة مسبقا خفق

 قم بعمل فتحة في سطح الطاولة بعرض 4 بوصات )11.1 سم( وطول 5 بوصات 	 
)14.9 سم( )انظر نموذج فتحة سطح العمل في الملحق أ(. تأكد من أن الجوانب 4 بوصة 

)11.1 سم( متوازية مع مشغل الماكينة.

   ملحوظة: تحقق مرة أخرى للتأكد من أن جميع متطلبات المساحة والقياسات 
صحيحة قبل القطع.

 ضع الخالط فوق سطح الطاولة؛ تأكد من أن الحشية منطبقة على سطح الطاولة.	 

 CONNOISSEUR 3.2.3 واجهة طرازات

825 Connoisseur ملحوظة: يوجد مفتاح الطاقة في الجزء األمامي من جهاز

دورات مبرمجة مسبقا

تعمل الدورات المبرمجة مسبقًا بسرعات وعلى فترات متفاوتة، وتتوقف تلقائيًا. لبدء دورة، 
اضغط على أي زر مبرمج مسبقًا. اضغط على أي دورة مرة أخرى إلنهاء تلك الدورة. 

اضغط زر Hold       للخفق. لبرمجة دورات مختلفة، راجع القسم 3.2.6 من هذا الدليل.

3.2.4 البرمجة والتشخيصات المتقدمة

نصائح حول التنقل في القائمة

�و  لمدة ثانية واحدة.. 1  اضغط 

 اضغط  للتمرير ألسفل و  لتحديد الوظيفة المطلوبة.. 2

 للعودة إلى القائمة الرئيسية من أي مكان في أي قائمة فرعية، انقر فوق  حتى تظهر . 3
شاشة القائمة الرئيسية.

3.2.5 تحديد الملف المطلوب

�و  لمدة ثانية واحدة للدخول إلى القائمة.. 1  اضغط 

 اضغط  للتمرير ألسفل إلى قائمة الملفات؛ اضغط  للتحديد.. 2

 اضغط  للتمرير إلى الفئة المطلوبة ؛ اضغط  للتحديد.. 3

 اضغط  لالنتقال إلى الملف المطلوب واضغط  للتحديد.. 4

5 ..’pulse‘ اضغط  لتنشيط الملف. إللغاء التحديد، اضغط 

3.2.6 تغيير أزرار الدورة المبرمجة مسبقًا

قم بتغيير أزرار الدورة مؤقتًا

�و  لمدة ثانية واحدة للدخول إلى القائمة.. 1  اضغط 

 اضغط  للتمرير ألسفل وصوالً إلى Blend Cycles، ثم اضغط  للتحديد.. 2

3 . Custom Blend دورات المزج القياسية( أو( Standard Blend Cycles اختر 
Cycles )دورات المزج المخصصة(.

 اختر دورة المزج المطلوبة *.. 4

. إللغاء االختيار . 5  حدد الزر الذي تريد استخدامه لتغيير دورة المزج هذه، ثم اضغط 
. اضغط 

* لتعطيل زر مؤقتًا، حدد “Disable button” "تعطيل زر" في هذه الخطوة.

ملحوظة: بعد تخصيص دورة إلى أحد أزرار األرقام، ستظهر عالمة النجمة بعد اسم ملف 
التعريف عند العودة إلى وضع التشغيل. سيؤدي تحميل ملف تعريف جديد على الخالط إلى 

إعادة تعيين الملفات إلى أزرار الدورة االفتراضية.

تغيير أزرار الدورة بشكل دائم

لتغيير أزرار الدورة بشكل دائم في ملف، قم بتصدير الملف المعّدل إلى محرك أقراص 
USB وقم باستيراد الملف إلى الخالط. أو، باستخدام Blend Wizard )معالج المزج( 

)my.blendtec.com(، قم بتعديل الملف، ثم قم بتصدير الملف إلى الخالط.
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BLEND WIZARD 3.2.7 )معالج المزج(

 Blend باإلضافة إلى استخدام الملفات والدورات المبرمجة مسبقًا في الخالط، يمكن استخدام
Wizard )معالج المزج( إلنشاء الملفات والدورات المخصصة. للحصول على إرشادات حول 
استخدام Blend Wizard )معالج المزج( لتطوير الملفات والدورات المخصصة بسهولة، قم 

.my.blendtec.com بزيارة

3.2.8 إحصائيات الخالط

عدد دورات المزج

لمراجعة العدد اإلجمالي لدورات التشغيل وعدد الدورات التي يتم تشغيلها لكل زر:

 اضغط  و  لمدة ثانية واحدة للدخول إلى القائمة.. 1

  اضغط  للتمرير ألسفل إلى Cycle Counts )عدد دورات المزج(. . 2
اضغط  للتحديد.

 اضغط  للتمرير خالل عدد الدورات.. 3

 اضغط  للخروج من القائمة.. 4

ملحوظة: يشير عدد الخفقات إلى مجموعات الخفق. على سبيل المثال، سيؤدي لمس زر الخفق 
5 مرات متتالية إلى تسجيل عدد خفقات واحد. لمس زر الخفق، ثم رقم الدورة ثم زر خفق وبعد 

ذلك سيسجل زر الخفق رقم 2.

سجل األخطاء التشخيصية

لمراجعة أخطاء التشخيص التي تم تسجيلها في الخالط:

�و  لمدة ثانية واحدة للدخول إلى القائمة.. 1  اضغط 

�للتحديد.. 2 �للتمرير ألسفل إلى أرقام التشخيصي؛ اضغط   اضغط 

 اضغط  للتمرير لرؤية عدد األخطاء في كل فئة.. 3

 اضغط  للخروج من القائمة.. 4

تصدير إحصائيات الخالطات

يعد تصدير إحصائيات الخالط )عدد الدورات واألخطاء واإلعدادات وإصدارات البرامج 
الثابتة طريقة لحفظ معلومات التشخيص، والتي سيستخدمها خبراء خدمة العمالء واإلصالح 

في Blendtec إذا ظهرت مشاكل مع الخالط. لتصدير إحصائيات الخالط إلى محرك أقراص 
USB، أكمل الخطوات التالية:

 حدد موقع منفذ USB في الجزء السفلي من غالف المحرك المعدني في الخالط.. 1

 قم بتوصيل محرك أقراص USB بمنفذ USB الخاص بالخالط.. 2

  ملحوظة: إذا كان الخالط في وضع التشغيل اليدوي أو التلقائي، فسيتم تحميل قائمة محرك 
أقراص USB تلقائيًا على الشاشة. إذا كان الخالط في وضع البرمجة، انتقل إلى القائمة 

.USB الرئيسية وحدد محرك

 اضغط  للتمرير إلى تصدير األعداد. اضغط  للتحديد. اضغط  مرة أخرى . 3
لتأكيد تصدير األعداد إلى ملف ICBUCNTS.CSV أو اضغط  لإللغاء والعودة إلى 

القائمة السابقة.

 بعد انتهاء عملية التصدير، قم بإزالة محرك أقراص USB من الخالط. 4

تصدير ونقل الملفات

لمزيد من المعلومات حول تصدير ونقل المعلومات و BlendWizard، يرجى مراجعة 
my.blendtec.com

	  بالنسبة لجميع طرازات Connoisseur، يوجد منفذ USB في الجزء السفلي من حاوية 
المحرك المعدني. سوف تحتاج طرازات Connoisseur 825 أعلى الطاولة إلى إزالة 

.USB اللوحة البالستيكية للوصول إلى منفذ
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العناية والتنظيف
القسم 4

4.1 التنظيف بعد االستخدام

 أضف كوبًا واحًدا )240 مل( من الماء الدافئ وقطرة إلى قطرتين من صابون األطباق . 1
السائل إلى كبة الخالط.

  ضع الغطاء بإحكام على الكبة، ضع الكبة على قاعدة المحرك واضغط مع االستمرار . 2
على زر الخفق لمدة 10-5 ثواٍن.

 قم بتفريغ الماء واشطف بالماء الدافئ.. 3

4.2 التطهير طويل المدى

 قم بتعقيم الكبة وفقًا للقانون المحلي عن طريق ملء وعاء الخالط بمطهر مخفف وفقًا . 1
لمواصفات الشركة المصنعة.

 اترك المطهر المخفف في الكبة لمدة خمس دقائق.. 2

 أفرغ المطهر من الكبة.. 3

 اشطف الكبة جيًدا بالماء.. 4

4.3 تنظيف قاعدة المحرك وحاوية الصوت

 تأكد من فصل الخالط من التيار قبل التنظيف.. 1

 امسح الغالف البالستيكي لقاعدة المحرك، والحشيات، والسطح المعدني، وحاوية . 2
الصوت بقطعة قماش نظيفة ورطبة. يمكن استخدام منظف مخفف متعدد األغراض 

غير كاشط.

 يمكن تنظيف مقبس المحرك باستخدام قطعة قطن أو عود أسنان. 3

4.4 نصائح وتحذيرات خاصة بالتنظيف

 ال تستخدم الفرشاة الخشنة أو األقمشة / الفوط الكاشطة لتنظيف قاعدة الخالط أو الكبة . 1
أو حاوية الصوت حيث أن ذلك سيبهت السطح أو يخدشه.

 ال تستخدم نفاثة مائية من أي نوع لتنظيف قاعدة المحرك.. 2

 ال تغمر قاعدة المحرك في الماء مطلقًا. سيؤدي القيام بذلك إلى إبطال الضمان.. 3
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استكشاف األعطال وإصالحها
القسم 5

على الرغم من أننا ال نتوقع أن يكون لديك أي مشاكل مع الخالط الخاص بك، إال أنه في بعض 
األحيان تحدث مشكالت. استخدم اإلرشادات التالية لمعرفة ما إذا كان من السهل إصالح 

المشكلة أم أنها تتطلب الصيانة.

5.1 من أين تبدأ؟

 إذا لم يتم تشغيل الخالط، فسيتم عرض رسالة خطأ، أو سيسبب مشكلة بدون وجود الكبة 	 
أعلى الجهاز، تابع إلى القسم 5.2.

 إذا كانت الكبة بها مشكلة أو كان الخالط به مشكلة تحدث فقط عندما تكون الكبة أعلى 	 
الجهاز، تابع القسم 5.3.

إذا كان الخالط يعمل والكبة تعمل ولكن الخلط غير مرض، تابع إلى القسم 5.4.	 

5.2 استكشاف أعطال الخالط وإصالحها

إذا كانت الشاشة غير مضيئة:

•����تأكد من تشغيل مفتاح / زر طاقة الخالط.

تحقق من قاطع الدائرة / الفيوز أو جرب مأخذ طاقة مختلفًا على قاطع دائرة مختلف.	 

إذا كان الزر ال يعمل:

�اختبر األزرار األخرى لمعرفة ما إذا تم تعطيل الزر. إذا كان زر آخر يعمل، 	 
فتحقق لمعرفة ما إذا تم تعطيل الزر في القائمة.

في حالة عرض خطأ overtemp )حرارة زائدة( - فهذا يشير إلى ارتفاع درجة حرارة 
المحرك:

�تأكد من وجود مساحة كافية حول الخالط لتدفق الهواء.	 

�تأكد من عدم زيادة ملء الكبة عن خط التعبئة األقصى.	 

�تأكد من عدم ملء الكبة بمكونات شديدة الصالبة أو سميكة.	 

ملحوظة: عند حدوث هذا الخطأ، سيدخل الخالط في وضع الحماية حتى يبرد ويصل لدرجة 
حرارة التشغيل. إذا لم يعمل الخالط بعد 20 دقيقة أو أكثر من وقت التبريد، فاتصل بوكيل 

.Blendtec خدمة

إذا تم عرض خطأ التحميل الزائد - يشير هذا إلى وجود حمل زائد على المحرك:

 تأكد من عدم زيادة ملء الكبة عن خط التعبئة األقصى.	 

 تأكد من عدم ملء الكبة بمكونات شديدة الصالبة أو سميكة.	 

ملحوظة: لمسح الخطأ، افصل الجهاز وأعد توصيله.

إذا اختفت المشكلة عند إزالة الكبة من الخالط، أو عند استخدام وعاء مختلف، انظر 
القسم 5.3.

في حالة ظهور خطأ على الشاشة غير مدرج في الدليل، أو إذا لم تحل خطوات استكشاف 
األعطال وإصالحها المذكورة أعاله المشكلة، فالرجاء االطالع على الغالف الداخلي للحصول 

على تفاصيل حول كيفية االتصال بوكيل خدمة Blendtec بشأن شراء البدائل أو التحقق 
من حالة الضمان.

5.3 استكشاف أعطال الكبة وإصالحها

إذا حدث تسريب في الكبة أو تسببت في مشكلة، فقم بإزالة الكبة من القاعدة وقم بتفريغها:

إذا كان هناك تسريب في الكبة:

تأكد من أن الغطاء مثبت بالكامل على الكبة.	 

�أمسك بعمود الكبة وحاول هّزه. إذا كان العمود يمكن أن يتحرك من جانب إلى آخر 	 
أو ألعلى وألسفل، فتوقف عن االستخدام واستبدل الكبة.

إذا تسببت الكبة في حدوث خطأ في قاعدة المحرك:

�جرب كبة مختلفة على قاعدة الخالط. إذا كانت الكبة هي سبب المشكلة، فتوقف عن 	 
االستخدام واستبدل الكبة.
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الشكل 7

الشكل 8

إذا كانت الشفرة ال تدور:

 تأكد من وضع الكبة بالكامل على قاعدة الخالط.	 

 تحقق مما إذا كانت الشفرة مثبتة بإحكام في عمود التدوير. أمسك عمود التدوير 	 
بيد واحدة وحاول تدوير الشفرة باليد األخرى. إذا دارت الشفرة دون تدوير عمود 

التدوير، فتوقف عن االستخدام واستبدل الكبة.

 قارن قاع الكبة بالشكلين 7 و 8 أدناه لتقييم منحنيات الكبة. إذا كانت منحنيات الكبة 	 
تبدو مثل الشكل 8، فتوقف عن االستخدام واستبدل الكبة.

إذا احتاج األمر إلى استبدال الكبة أو إذا لم تحل خطوات استكشاف األعطال وإصالحها 
المذكورة أعاله المشكلة، فالرجاء االطالع على الغالف الداخلي للحصول على تفاصيل حول 

كيفية االتصال بوكيل خدمة Blendtec بشأن شراء البدائل أو التحقق من حالة الضمان. 
     

5.4 استكشاف أخطاء الوصفة وإصالحها

إذا توقف الخالط عن المزج أو إذا كان قوام المنتج الممزوج متكتاًل أو غير متساٍو، فقم 
بما يلي:

 تأكد من عدم تجويف الخليط أثناء الدورة. التجويف هو حالة يتشكل فيها جيب هوائي 	 
داخل مزيج الشراب ألن المزيج بارد جًدا أو صلب جًدا. وتدور شفرة الخالط بحرية في 

التجويف. يمكن تصحيح هذه المشكلة عن طريق زيادة درجة حرارة المزيج إما بتقليل 
الثلج، أو زيادة السائل و / أو التأكد من أن المكونات المجمدة المستخدمة في الوصفة لن 

تكون أبًدا درجة حرارتها أقل من 10 درجات فهرنهايت )12- درجة مئوية(.

 إذا كانت الوصفة تختلط جيًدا ولكن ال تملك الوقت الكافي للخلط الكامل، فقم بزيادة وقت 	 
الدورة. جرب دورة أطول أو المس زر الخفق مع االستمرار لوقت الخلط اإلضافي 

المطلوب.

 إذا كانت الشفرة ال تدور أو كانت السبب في عرض الخالط لخطأ، فتأكد من عدم ملء 	 
الكبة بمكونات شديدة الصالبة أو سميكة وانظر القسم 5.2 و 5.3.

  

إذا لم تكن جودة المزج على النحو المرغوب فيه ولم تحل خطوات استكشاف األخطاء 
وإصالحها المذكورة أعاله المشكلة، فيرجى االطالع على الغالف الداخلي للحصول على 

تفاصيل حول كيفية االتصال بوكيل خدمة Blendtec بشأن شراء البدائل أو التحقق من 
حالة الضمان.

ال تهدف اإلرشادات التي تظهر في دليل المستخدم هذا تغطية جميع الحاالت أو المواقف 
المحتملة التي قد تحدث. يجب استخدام الحكم الجيد عند تشغيل هذا الجهاز أو أي جهاز آخر.
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الضمان
القسم 6

6.1 وصف الضمان

تضمن Blendtec الخالطات والكبات التجارية للتثبيت على الطاولة من Blendtec ضد 
عيوب المواد والتصنيع في ظل االستخدام العادي والصيانة وذلك لفترة الضمان السارية على 

األجزاء والعمل المطلوب إلصالح أو استبدال المكونات التي ترى Blendtec أنها معيبة. قد 
تختلف فترة الضمان كما هو محدد في وقت الشراء. سيتم استبدال العناصر المتوقفة أو عناصر 

اإلصدار المحدود أو تحديدات األلوان بأقرب منتج حالي مكافئ. لاللتزام بالضمان، ستطلب 
Blendtec الرقم التسلسلي ورقم الطراز وإثبات الشراء من تاجر معتمد في وقت المطالبة. 

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يظل ملصق الرقم التسلسلي الموجود على الوحدة سليماً دون تغيير 
وإال اعتبر الضمان باطل.

العناصر التالية غير مشمولة في تغطية ضمان الخالط:

 الصيانة والتعديالت وأعمال التنظيف العادية على النحو المبين في هذا الدليل.	 

 اإلصالحات الناتجة عن الخدمة غير المصرح بها أو التعديالت على الخالط 	 
أو العبث بالمنتج أو استخدام أجزاء أو ملحقات غير قياسية دون موافقة خطية 

.Blendtec مسبقة من

 الضرر الناجم عن: التركيب غير الصحيح أو تهوية الخالط؛ اإلمداد بالكهرباء )على سبيل 	 
المثال، انقطاع التيار الكهربائي، أو التوصيالت الكهربائية غير الصحيحة، أو الجهد 

المنخفض أو انخفاض الجهد للوحدة(؛ إمدادات المياه؛ تصريف المياه؛ التعرض للماء أو 
الفيضانات أو العواصف أو غيرها من ظواهر الطبيعية.

 تكلفة معدالت العمالة الممتازة بسبب العطالت والعمل اإلضافي والشحن وما إلى ذلك.	 

 تعرض األجزاء أو التجميعات لالستخدام الخاطيء أو سوء االستخدام أو اإلهمال أو 	 
الحوادث أو عدم وجود إجراءات صيانة أو تشغيل محددة.

 األضرار أو المشاكل الناجمة عن التركيب، ونقل الوحدة، والتنظيف و / أو إجراءات 	 
الصيانة غير المتوافقة مع اإلرشادات الفنية الواردة في هذا الدليل.

 المطالبات المتعلقة باإلصابات الشخصية أو األضرار العرضية أو التبعية أو الخسائر 	 
االقتصادية )الربح أو اإليرادات(، مهما كان سببها.

6.1.1 اإلضرار بالمياه وإساءة استخدامها

من الضروري منع السوائل من الدخول إلى قاعدة المحرك. تم تصميم قاعدة المحرك بحيث 
تمنع السوائل عن الدخول. ومع ذلك، في بعض حاالت االنسكاب الشديد أو عدم وجود إجراءات 
تنظيف مناسبة، قد تدخل السوائل إلى حاوية المحرك. من المهم التنظيف الفوري ألي سوائل 

تنسكب على المحرك وحول المنضدة وتحت قاعدة حاوية الصوت )إذا تم استخدامها(. قد يؤدي 
عدم القيام بذلك إلى دخول السوائل إلى المحرك، مما يؤدي إلى حدوث عطل مبكر. يعتبر سبب 

العطل هذا بمثابة إساءة استخدام وال يتم تغطيته بموجب الضمان.

6.1.2 بلد الشراء

يُقدم الضمان فقط في الدولة التي تم فيها شراء الجهاز من مندوب مبيعات معتمد. استخدام 
الجهاز خارج بلد الشراء يلغي جميع الضمانات، صريحة أو ضمنية. إذا اختار العميل استخدام 

مركز خدمة محلي خارج بلد البيع األصلي، فيمكنه بشكل معقول أن يتوقع دفع ثمن قطع 
الغيار والعمل والشحن والرسوم والضرائب، وما إلى ذلك مما يلزم إلجراء اإلصالح وإعادة 

المعدات.

6.1.3 إجراءات الصيانة

إذا لم تنجح خطوات استكشاف األعطال وإصالحها الواردة في القسم 5 في حل مشكلة 
الخالط، فاتصل بخدمة عمالء Blendtec على الرقم BLENDTEC-800-1 )عمالء 

الواليات المتحدة( أو وكيل خدمة Blendtec )العمالء الدوليون(. لتحديد موقع وكيل خدمة 
https://www.blendtec.com/pages/ :الدولي، يرجى زيارة Blendtec

commercial-dealers-international. قبل االتصال، يرجى الحصول على الخالط 
والرقم التسلسلي للخالط ووصف المشكلة. يمكن حل العديد من المشكالت ببساطة وبسرعة 
عبر الهاتف. إذا تعذر حل المشكلة عبر الهاتف، فقد تتطلب الوحدة إصالًحا أو استبدااًل. ال 

تحاول أن تفعل هذا بمفردك. إذا كان جهازك خارج الضمان، فإن اإلصالح يعد خياًرا. اتبع 
تعليمات إجراءات الصيانة لالتصال بوكيل خدمة Blendtec. سيكون مالك الخالط مسؤوالً 

عن تكاليف الشحن وقطع الغيار وتكاليف العمالة حسب االقتضاء.
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هذا الضمان يحل محل جميع الضمانات األخرى من أي نوع، صريحة أو ضمنية، بما في ذلك 
أي ضمان ضمني أو قابلية التسويق أو المالءمة لغرض معين.

لن تكون Blendtec مسؤولة بأي حال من األحوال عن أي أضرار خاصة أو غير مباشرة أو 
عرضية أو تبعية. عند انتهاء فترة الضمان، تنتهي مسؤولية Blendtec بموجب هذا الضمان. 
يشكل الضمان المذكورة أعاله المسؤولية الحصرية لشركة Blendtec والتعويض الحصري 

للعميل أو المستخدم.

تأتي منتجاتنا بضمانات ال يمكن استبعادها بموجب قانون المستهلك األسترالي. يحق لك 
الحصول على بديل أو استرداد مقابل عطل كبير ومقابل التعويض عن أي خسارة أو ضرر 

آخر يمكن توقعه بشكل معقول. يحق لك أيًضا إصالح المنتجات أو استبدالها إذا فشلت المنتجات 
في أن تكون ذات جودة مقبولة وال يرقى الفشل إلى حد فشل كبير.
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نموذج فتحة سطح الطاولة
الملحق أ
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الدورات المبرمجة مسبقًا
ملحق ب

Stealth طرازات

مخفوق الحليبقهوةعصائرمتعدد األغراض ***Stealth 895 NBSزر

مخفوق حليب صغيرمارغريتا صغيرة / آيس كابتشينوعصير صغير مع فواكه طازجةمخفوق حليب صغيرنيترو 20 ثانية1

جرانيتا / مخفوق حليب متوسطآيس كابتشينو كبيرعصير متوسط 4جرانيتا / مخفوق حليب متوسطنيترو 30 ثانية2

مخفوق حليب بالفاكهة المجمدةسالش صغير / مخفوق حليبجرانيتا / مخفوق حليب متوسطمارغريتا صغيرة / آيس كابتشينومارغريتا صغيرة / آيس كابتشينو3

مخفوق حليب كبير 1جرانيتا / مخفوق حليب متوسطعصير متوسط 3عصير متوسط 4عصير متوسط4

مخفوق حليب كبير 2عصير كبير 2عصير كبير 4عصير كبير 4عصير كبير 54

مخفوق حليب كبير 503 ثانية على السرعة 507 ثانية على السرعة 507 ثانية على السرعة 7جرانيتا مخفوق حليب متوسط6

خفق على السرعة 7خفق على السرعة 7خفق على السرعة 7خفق على السرعة 7خفق على السرعة 7

.Stealth 895 NBS أعلى الطاولة. ** يشير إلى ملف التعريف االفتراضي لـ Stealth 885 و Stealth 885 يشير إلى ملف التعريف االفتراضي لطرازات *

Connoisseur 825 طرازات

مخفوق الحليبقهوةعصائرمتعدد األغراض *زر

مخفوق حليب صغيرمارغريتا صغيرة / آيس كابتشينوعصير صغير مع فواكه طازجةمخفوق حليب صغير1

جرانيتا / مخفوق حليب متوسطآيس كابتشينو كبيرعصير متوسط 4جرانيتا مخفوق حليب متوسط2

مخفوق حليب بالفاكهة المجمدةسالش صغير / مخفوق حليبجرانيتا / مخفوق حليب متوسطمارغريتا صغيرة / آيس كابتشينو3

مخفوق حليب كبير 1جرانيتا / مخفوق حليب متوسطعصير متوسط 3عصير متوسط 44

مخفوق حليب كبير 2عصير كبير 2عصير كبير 4عصير كبير 54

خفق على السرعة 7خفق على السرعة 7خفق على السرعة 7خفق على السرعة 7

* يشير إلى الملف االفتراضي
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