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THANK YOU
for purchasing the Ninja™ 2-in-1 Blender with Auto-iQ™

PLEASE READ CAREFULLY AND 
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Voltage: 220-240V~, 50-60Hz 
Power: 1200 Watts

TIP: You can find the model and serial 
numbers on the QR code label on the 
back of the unit by the power cord.

RECORD THIS INFORMATION

Model Number:  ��������������������

Serial Number:  ���������������������

Date of Purchase:  ������������������� 
(Keep receipt)

Store of Purchase:  ������������������
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

1  Read all instructions prior to using the 
appliance and its accessories. 

2  Carefully observe and follow all 
warnings and instructions. This unit 
contains electrical connections and 
moving parts that potentially present 
risk to the user. 

3  Take your time and exercise care during 
unpacking and appliance setup. This 
appliance contains sharp, loose blades 
that can cause injury if mishandled. 

4  Take inventory of all contents to ensure 
you have all parts needed to properly 
and safely operate your appliance. 

5 Blades are sharp. Handle carefully.

6  This product is provided with a Stacked 
Blade Assembly and a Chopping Blade 
Assembly. ALWAYS exercise care when 
handling blade assemblies. The blade 
assemblies are sharp and are NOT locked 
in place in their containers. The blade 
assemblies are designed to be removable 
to facilitate cleaning and replacement if 
needed. ONLY grasp the blade assembly 
by the top of the shaft. Failure to use care 
when handling the blade assemblies will 
result in a risk of laceration.  

7  ALWAYS exercise care when handling 
the Pro Extractor Blades™ Assembly. 
The blades are sharp. ONLY grasp the 
Pro Extractor Blades™  Assembly by the 
outer perimeter of the blade assembly 
base. Failure to use care when handling 
the blade assembly will result in a risk of 
laceration.

8  Turn the appliance OFF, then unplug the 
appliance from the socket when not in 
use, before assembling or disassembling 
parts, and before cleaning. To unplug, 
grasp the plug by the body and pull 
from the socket. NEVER unplug by 
grasping and pulling the flexible cord.

9  Before use, wash all parts that may 
contact food. Follow washing instructions 
covered in this instruction manual. 

10  Before each use, inspect blade 
assemblies for damage. If a blade is 
bent or damage is suspected, contact 
SharkNinja to arrange for replacement. 

11  DO NOT use this appliance outdoors. It 
is designed for indoor household  
use only. 

12  DO NOT operate any appliance with 
a damaged cord or plug, or after the 
appliance malfunctions or is dropped or 
damaged in any manner. This appliance 
has no user-serviceable parts. If damaged, 
contact SharkNinja for servicing.  

 WARNING
To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, 
basic safety precautions must always be followed, including the following 
numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for 
other than intended use.

Read and review instructions for operation and use.

 Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or 
substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.

For indoor and household use only.

 When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, 
including the following:
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SAVE THESE INSTRUCTIONS

13  This appliance has important markings 
on the plug blade. The entire supply 
cord is not suitable for replacement. If 
damaged, please contact SharkNinja 
for service.

14  Extension cords should NOT be used 
with this appliance.

15  To protect against the risk of electric 
shock, DO NOT submerge the appliance 
or allow the power cord to contact any 
form of liquid.  

16  DO NOT allow the cord to hang over 
the edges of tables or worktops. The 
cord may become snagged and pull the 
appliance off the work surface. 

17  DO NOT allow the unit or the cord to 
contact hot surfaces, including stoves 
and other heating appliances. 

18  ALWAYS use the appliance on a dry 
and level surface.

19  DO NOT allow children to operate 
this appliance or use as a toy. Close 
supervision is necessary when any 
appliance is used near children.

20  This appliance is NOT intended to be 
used by people with reduced physical, 
sensory, or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge, unless 
they have been given supervision 
or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for 
their safety. 

21  ONLY use attachments and accessories 
that are provided with the product or 
are recommended by SharkNinja. The 
use of attachments, including canning jars, 
not recommended or sold by SharkNinja 
may cause fire, electric shock, or injury. 

22  NEVER place a blade assembly on the 
motor base without it first being attached 
to its corresponding container (Jug or 
cup) with the lid also in place.

23  Keep hands, hair, and clothing out of the 
container when loading and operating.

24  During operation and handling of  
the appliance, avoid contact with 
moving parts.

25  DO NOT fill containers past the  
MAX FILL or MAX LIQUID lines. 

26  DO NOT operate the appliance with  
an empty container.

27  DO NOT microwave any containers or 
accessories provided with the appliance. 

28  NEVER leave the appliance unattended 
while in use. 

29  DO NOT blend hot liquids. Doing so may 
result in pressure buildup and steam 
exposure that can pose a risk 
of the user being burned.

30  DO NOT process dry ingredients with 
the Single-Serve Blending Cup and  
Pro Extractor Blades™  Assembly, the Jug 
and Stacked Blade Assembly,  
or the processor bowl and Chopping 
Blade Assembly.

31  To reduce the risk of injury, never place 
Chopping Blade Assembly or discs on 
base without first putting bowl properly 
in place.

32  DO NOT perform grinding operations 
with the Single-Serve Blending Cup  
and Pro Extractor Blades™  Assembly,  
the Jug and Stacked Blade Assembly. 

33  NEVER operate the appliance without 
lids and caps in place. DO NOT attempt 
to defeat the interlock mechanism. 
Ensure the container and lid are properly 
installed before operation.

34  Before operation, ensure all utensils are 
removed from containers. Failure to 
remove utensils can cause containers to 
shatter and potentially result in personal 
injury and property damage.  
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SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

 WARNING
To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, 
basic safety precautions must always be followed, including the following 
numbered warnings and subsequent instructions. Do not use appliance for 
other than intended use.

35  Keep hands and utensils out of 
containers while chopping to reduce the 
risk of severe personal injury or damage 
to the blender/food chopper. A scraper 
may be used ONLY when the blender 
or processor is not running. When using 
the processor, always use food pusher to 
add food. NEVER add food by hand.

36  If you find unmixed ingredients sticking to 
the sides of the cup, stop the appliance, 
remove the blade assembly, and use a 
scraper to dislodge ingredients.

37  DO NOT open the Jug’s pour spout cap 
while blender is operating.

38  If you find unmixed ingredients sticking 
to the sides of the Jug, stop the 
appliance, remove the lid, and use a 
spatula to dislodge ingredients. NEVER 
insert your hands into the Jug, as you 
may contact one of the blades and 
experience a laceration. 

39  DO NOT attempt to remove the 
container or lid from the motor base 
while the blade assembly is still spinning. 
Allow the appliance to come to a 
complete stop before removing lids and 
containers. 

40  If the appliance overheats, a thermal 
switch will activate and temporarily 
disable the motor. To reset, unplug  
the appliance and allow it to cool  
for approximately 30 minutes before 
using again. 

41  DO NOT expose the containers and 
accessories to extreme temperature 
changes. They may experience damage. 

42  Upon completion of processing, ensure 
the blade assembly is removed BEFORE 
emptying container’s contents. Remove 
the blade assembly by carefully grasping 
the top of the shaft and lifting it from 
the container. Failure to remove the 
blade assembly before emptying the 
container results in a risk of laceration. 

43  If using the Jug’s pour spout, hold the 
cover in place on the container or ensure 
lid lock is engaged when pouring to 
avoid risk of injury. 

44  Remove the Pro Extractor Blades™  
Assembly from the Single-Serve Cup 
upon completion of blending. DO 
NOT store ingredients before or after 
blending them in the cup with the blade 
assembly attached. Some foods may 
contain active ingredients or release 
gases that will expand if left in a sealed 
container, resulting in excessive pressure 
buildup that can pose a risk of injury. For 
ingredient storage in the cup, use only 
Spout Lid to cover. 

45  The maximum wattage rating for this 
appliance is based on the configuration 
of the Pro Extractor Blades™  Assembly and 
Single-Serve Cup. Other configurations 
may draw less power or current. 

46  DO NOT submerge the motor base or 
control panel in water or other liquids. 
DO NOT spray motor base or control 
panel with any liquid. 

47  DO NOT attempt to sharpen blades.  

48  Turn off the appliance and unplug the 
motor base before cleaning.
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PARTS

A

C

E

F

G

B

D

PARTS
A Jug Lid

B 2.1 L* Total Crushing™  Jug

C Motor Base  
(attached power cord not shown)

D Stacked Blade Assembly

E  Spout Lid

F   Pro Extractor Blades™ Assembly

G 700 ml Single-Serve Cup

*1.8 L max liquid capacity.

There are a variety of accessories that are 
compatible with this blender series.

   

NOTE: The top flap of your box shows  
the select accessories that are included 
with your model.
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1  Remove all packaging materials from the 
unit. Exercise care when unpacking blade 
assemblies, as the blades are sharp.

2  The Stacked Blade Assembly is NOT 
locked in place in their containers. 
Handle the Stacked Blade Assembly by 
grasping the top of the shaft.

3  Handle the Pro Extractor Blades™  
Assembly by grasping around the 
perimeter of the blade assembly base.

4  Wash containers, lids, and blade 
assemblies in warm, soapy, water using 
a dishwashing utensil with a handle to 
avoid direct contact with the blades. 
Exercise care when handling blade 
assemblies, as the blades are sharp.

5  Thoroughly rinse and air-dry all parts. 

6  Wipe control panel with a soft cloth. 
Allow it to dry completely before using.

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Review all warnings on 
pages 4–6 before proceeding. 

DID YOU KNOW? 

•  You can take your drinks on the go using 
the spout lid.

NOTE: All attachments are BPA free 
and dishwasher safe. It is recommended 
that the containers, lids, and blade 
assemblies be placed on the top 
rack of the dishwasher. Ensure blade 
assemblies and lids are removed 
from the containers before placing in 
the dishwasher. Exercise care when 
handling blade assemblies.
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FEATURES

BLEND 
Make drinks containing fresh or frozen 
fruit, liquids and ice, or blend together 
dips, dressings and salsas.

MAX BLEND 
Ideal for tougher ingredients including 
skins, seeds and stems or when you 
want an even smoother result.

CRUSH 
Turn ice and frozen ingredients into 
blended frozen drinks and desserts.

AUTO-IQ™  PROGRAMS 

  Use the Power button to turn the unit on or off.

AUTO-IQ™  PROGRAMS 
Intelligent preset programs combine unique blending and pausing patterns that do 
the work for you. Once a preset program is selected, it will start immediately and 
automatically stop when blending is complete. To stop blending before the end of the 
program, press the currently active button again.

NOTE: The unit can detect which container is installed on the motor base. Only the 
functions available for a particular container will illuminate on the control panel.

MANUAL PROGRAMS

LOW, MEDIUM, and HIGH 
When selected, each of these speeds 
runs continuosly for 60 seconds. Press 
the currently active button again to stop 
the program sooner. They do not work in 
conjunction with any Auto-IQ™ programs.

PULSE
Offers greater control of pulsing and 
blending. Operates only when PULSE is 
pressed. Use short presses for short pulses 
and long presses for long pulses. 
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 1  Plug in motor base and place on a clean, 
dry, level surface such as a worktop or 
table.

2  Lower the Total Crushing™  Jug onto 
the motor base. The handle should be 
aligned slightly to the right and the Jug 
should be oriented so the LOCK symbols 
are visible on the motor base. Rotate the 
Jug clockwise until it clicks into place.

USING THE TOTAL CRUSHING™ JUG

3  Exercising care, grasp the Stacked 
Blade Assembly by the top of the shaft 
and place it onto the drive gear inside 
the Jug. Note that the blade assembly 
will fit loosely onto the drive gear.

4  Add ingredients to the Jug. DO NOT 
add ingredients past the MAX LIQUID 
line on the Jug.

IMPORTANT: Review all warnings on 
pages 4–6 before proceeding. 

NOTE: Auto-iQ™  programs have pauses 
and changes in speed throughout  
the cycle.

NOTE: DO NOT add ingredients before 
installing the Stacked Blade Assembly.

NOTE: If the Stacked Blade Assembly is 
not fully seated, you will not be able to 
install and lock the lid.

IMPORTANT: As a safety feature, if the 
Jug and lid are not properly installed, the 
timer will display “... ...” and the motor 
will be disabled. If this happens, repeat 
step 5 on the following page. When the 
Jug and lid are properly installed, the 
program button LEDs will illuminate, 
indicating the appliance is ready to use.

NOTE: The handle on the jug lid will not 
fold down unless it is attached to the 
jug.
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5  Place the lid on the Jug, aligning the 
triangle symbol on the lid with the 
triangle symbol on the handle. Press 
down on the handle until it clicks into 
place. The triangle symbols MUST be 
aligned for the lid to lock and the unit to 
operate. Once the lid is locked in place, 
press the Power button to turn unit 
on. The available program buttons will 
illuminate and the unit will be ready  
for use.

6a  If using an Auto-iQ™  program, first select 
the program that best suits your recipe. 
The preset feature will automatically stop 
at the end of the program. To stop the 
unit at any time, press the currently active 
button again.

6b If using a manual program, select your 
 desired speed. Once the ingredients 
 have reached your desired consistency, 
 press the active button again, or wait 
 for the unit to come to a complete stop 
 after 60 seconds. 

7  To remove the Jug from the motor 
base, turn the Jug anti-clockwise  
and then lift up.

8a  To pour out thinner mixtures, ensure 
the lid is locked in place, then open the 
pour spout cap.

8b  For thicker mixtures that cannot be 
emptied through the pour spout, 
remove the lid and Stacked Blade 
Assembly before pouring. To remove 
the lid, press the RELEASE button and 
lift the handle. To remove the blade 
assembly, carefully grasp it by the 
top of the shaft and pull straight up. 
The Jug can then be emptied. 
 

 
 
 
 
 

9  Turn the unit off by pressing the Power 
button. Unplug the unit when finished. 
Refer to the Care & Maintenance section 
for cleaning and storage instructions.
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1   Plug in motor base and place on a 
clean, dry, level surface such as a 
worktop or table.

2   Add ingredients to the Single-Serve 
Cup. DO NOT add ingredients past 
the MAX LIQUID line.

3    Install the Pro Extractor Blades™ 
Assembly onto the top of the cup. Twist 
the lid clockwise until it’s sealed tightly.

4  Turn the cup upside down and install on 
the motor base. Align the tabs on the cup 
with the slots on the base, then rotate 
cup clockwise until it clicks into place. 
Once the cup is locked in place, press 
the Power button to turn unit on. The 
available program buttons will illuminate 
and the unit will be ready for use.

IMPORTANT: Review all warnings on 
pages 4–6 before proceeding. 

NOTE: Auto-iQ™  programs have pauses 
and changes in speed throughout  
the cycle.

USING THE SINGLE-SERVE CUP

 5a   If using an Auto-iQ™ program, first select 
the program that best suits your recipe. 
The preset feature will automatically 
stop at the end of the program. To stop 
the unit at any time, press the currently 
active program again.

5b  If using a manual program, select your 
desired speed. Once the incredients 
have reached your desired consistency, 
press the active button again, and wait 
for the unit to come to a complete stop.
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6  To remove the cup from the motor 
base, turn the cup anti-clockwise and 
then lift up.

7  Remove the Pro Extractor Blades™ 
Assembly by twisting the cap 
anti-clockwise. DO NOT store  
blended contents with Pro Extractor 
Blades™ Assembly attached. Exercise 
care when handling the blade assembly, 
as the blades are sharp.

8  Turn the unit off by pressing the Power 
button. Unplug the unit when finished. 
Refer to the Care & Maintenance section 
for cleaning and storage instructions.

9  To enjoy your drink on the go, place 
the Spout Lid onto the Single-Serve 
Cup and twist lid clockwise until firmly 
sealed. For storing ingredients in the 
cup, use only the Spout Lid to cover.
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CARE & MAINTENANCE

CLEANING
Separate all parts. Wash all containers in 
warm, soapy water with a soft cloth. 

•  Hand-Washing 
Wash blade assemblies in warm, soapy 
water using a dishwashing utensil with 
a handle to avoid direct contact with 
the blades. Exercise care when handling 
blade assemblies as the blades are sharp. 
Thoroughly rinse and air-dry all parts.

•  Dishwasher 
All attachments are dishwasher safe. It is 
recommended that the lids, containers, 
and blade assemblies be placed on the 
top rack of the dishwasher ONLY. Ensure 
the blade assemblies are removed from 
their containers before placing in the 
dishwasher. Exercise care when handling 
blade assemblies.

•  Motor Base 
Turn off the unit and unplug the motor 
base before cleaning. Wipe motor base 
with a clean, damp cloth. 
 
DO NOT use abrasive cloths, pads, or 
brushes to clean the base.

STORING
Wrap the power cord around the cord 
wrap on the back of the motor base. 
Store the unit upright and store all blade 
assemblies inside or attached to their 
respective containers with their lids locked 
in place. 

DO NOT store blended or unblended 
ingredients in the Single-Serve Cup 
with the Pro Extractor Blades assembly 
attached. 

DO NOT stack items on top of the 
containers. Store any remaining 
attachments alongside the unit or in a 
cabinet where they will not be damaged 
or create a hazard.

RESETTING THE MOTOR
This unit features a unique safety system 
that prevents damage to the motor and 
drive system should you inadvertently 
overload the it. If the unit is overloaded, 
the motor will be temporarily disabled. 
Should this occur, follow the reset 
procedure below.

1  Unplug the unit from the socket.

2  Allow the unit to cool for approximately 
15 minutes.

3  Remove the container’s lid and blade 
assembly. Empty the container and 
ensure no ingredients are jamming the 
blade assembly.

IMPORTANT: Ensure that maximum 
capacities are not exceeded. This is the 
most typical cause of appliance overload.

 

     

 

 

     

REPLACEMENT PARTS
To order additional parts and attachments, 
visit ninjakitchenme.com or contact
Customer Service at +971 4 3389888.



TROUBLESHOOTING GUIDE

  WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, 
turn power off and unplug unit before troubleshooting.

Unit doesn’t turn on.
 • Make sure unit is plugged in.

Display will read “--” once connected to power.
 • Place container on base and rotate it clockwise until container clicks into place. Press the 
Power button  to turn unit on, and the available programs will illuminate indicating the 
unit is ready for use.

Display reads “Er”.
 • If the display reads “Er”, unplug the unit from the socket and allow it to cool for  
15 minutes. Remove the container’s lid and blade assembly and empty the contents  
to ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

Lid/Pro Extractor Blades™ Assembly is hard to install on the cup.
 • Place the cup on a level surface. Carefully place the lid or Pro Extractor Blades™ Assembly 
on the top of the cup and align the threads so the lid/Pro Extractor Blades™ Assembly sits 
flat on the cup. Twist clockwise until you have a tight seal.

Unit doesn’t mix well; ingredients get stuck.
 • Using the Auto-IQ™ programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and 
pauses allow the ingredients to settle toward the blade assembly. If ingredients are 
routinely getting stuck, adding some liquid will usually help. 

 • When filling the cup, start with fresh fruit or vegetables, then leafy greens or herbs. Next 
add liquids or yoghurt, then seeds, powders, or nut butters. Finally, add ice or frozen 
ingredients.

Motor base won’t stick to worktop or tabletop. 
 • Make sure surface and suction feet are wiped clean. Suction feet will only stick to 
smooth surfaces. 

 • Suction feet will not stick on some surfaces such as wood, tile, and non-polished finishes. 

 • DO NOT attempt to use unit when the motor base is stuck to a surface that is not secure 
(cutting board, platter, plates, etc.). 

Unit is difficult to remove from worktop for storage.
 • Place your hands underneath both sides of the motor base and gently pull the unit up 
and toward you.

Unit displays a blinking “... ...” message.
 • The unit can detect which container is on the motor base. You may be trying to use a 
program that is not designed for the container you have installed. The programs will 
light up, indicating which programs are available for each container.

The unit doesn’t create snow from solid ice.
 • DO NOT use ice that has been sitting out or has started to melt. Use ice straight from  
the freezer.

 • Start with a few pulses and then use a continuous blending cycle.

The jug lid handle will not fold down.
 • If not attached to the jug, the handle will not fold down. For storage, place the lid on the 
jug and press down on the handle until it clicks into place.

 • Start with a few pulses and then use a continuous blending cycle.

ninjakitchen m e.com 15 



WARRANTY

TWO (2) YEAR LIMITED REPLACEMENT WARRANTY
For guarantee claims, you will need to submit a proof of purchase in the form of a valid receipt that displays date and
place of purchase. This warranty does not replace but is in addition to your statutory rights.

If your product becomes defective due to faulty material or workmanship within a period of 2 years from the date of
purchase, we warrant to do the following:
• We will replace the defective/faulty part with a new product, free of charge, or if the unit is deemed defective/faulty
we replace the unit with an equivalent or upgraded model, at our discretion.

Replacement items will be covered by the limited warranty for the balance of the warranty period from the date of the
original purchase.

Your warranty is subject to the following conditions
• DO NOT operate the appliance with a damaged plug or cord, or if the unit has been dropped, damaged or dropped
in water appliance on your own. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician to avoid a
hazard. Incorrect re-assembly or repair can cause a risk of electric shock or injury to persons when the appliance is
used
• The item has not been misused, abused, neglected, altered, modified or repaired by anyone
• The item has not been used for trade, professional or hire purposes
• The item has not sustained damage through foreign objects, substances or accident

Customer costs within warranty
The customer is responsible for any inwards freight charge to return a product for warranty if requested, and outward
freight charge for warranty parts and or replacement unit.

Who is covered?
This warranty applies only to the original purchaser, who bought the product from an authorized retailer and may not
be transferred. Proof of purchase is required.

What is not covered?
• Accessories supplied with the item
• Components that are subject to natural wear and tear caused by normal use in accordance with operating
instructions
• Unauthorized/improper maintenance/handling or overload is excluded from this warranty

ninjakitchen m e.com 16
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Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, 
therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. 

AUTO-IQ, NINJA, PRO EXTRACTOR BLADES, and TOTAL CRUSHING are trademarks of 
SharkNinja Operating LLC.

© 2020 SharkNinja Operating LLC 

PRINTED IN CHINA 
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VISIT US ONLINE AT: 
ninjakitchenme.com

Or follow us on any of our social media pages: 

       

FPOFPO

@ninjakitchenme.com  

 

Goodrich General  Trading  Fzc
Office No.4 Plot  364-446,    

  
Dubai, United  Arab  Emirates

 Street  18A,  Al  Quoz  1

 

NOTE: Save these instructions. Keep for future reference.
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BN750ME
اإلرشادات

 خالط 2 × 1 مع



شكًرا لك
لشراء خالط 2 × 1 من            مع

 ninjakitchenme.com

 تلميح: يمكنك العثور على الطراز واألرقام
 التسلسلية على ملصق رمز االستجابة السريعة في

.الجزء الخلفي من الوحدة بواسطة سلك الطاقة

قم بتسجيل هذه المعلومات
رقم الطراز:

الرقم التسلسلي:

تاريخ الشراء: 

)احتفظ باإليصال(

متجر الشراء:

المواصفات الفنية
الجهد: 220-240 فولت، ~ 50-60 هرتز

الطاقة:1200 واط

يرجى القراءة بعناية واالحتفاظ به للمرجعية 
المستقبلية.
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تعليمات السالمة الهامة
يرجى القراءة بعناية قبل االستخدام • لالستخدام المنزلي فقط

    تحذير
لتقليل مخاطر اإلصابة أو الحريق أو الصدمة الكهربائية أو تلف الممتلكات، يجب دائًما اتباع احتياطات السالمة 

األساسية، ويشمل ذلك التحذيرات المرقمة التالية والتعليمات الالحقة. ال تقم باستخدام الجهاز لغير الغرض المقصود.

1. قم بقراءة كافة التعليمات قبل استخدام الجهاز 
وملحقاته.

2. انتبه بعناية واتبع جميع التحذيرات والتعليمات. 
تحتوي هذه الوحدة على توصيالت كهربائية وأجزاء 
متحركة من المحتمل أن تشكل خطًرا على المستخدم.

3. خذ وقتك وتدرب بعناية أثناء تفريغ وإعداد الجهاز. 
يحتوي هذا الجهاز على شفرات حادة وسائبة يمكن أن 

تتسبب في حدوث إصابات في حالة سوء االستخدام.

4. قم بجرد جميع المحتويات للتأكد من امتالكك لجميع 
األجزاء الالزمة لتشغيل جهازك بشكٍل صحيح وآمن.

5. الشفرات حادة. تعامل بحرص.

6. هذا المنتج مزود بمجموعة شفرات مثبتة على حامل 
ومجموعة شفرات للتقطيع. توخى دائما الحذر عند 

التعامل مع تركيبة الشفرات. مجموعة  الشفرات حادة 
وغير مثبتة في أوعية. تم تصميم مجموعة  الشفرات 

لتكون قابلة لإلزالة لتسهيل التنظيف واالستبدال إذا 
لزم األمر. امسك تركيبة الشفرة فقط من أعلى العمود. 

سيؤدي عدم توخي الحذر عند التعامل مع مجموعة  
الشفرات إلى خطر حدوث تمزق.

7. احرص دائًما على توخي الحذر عند التعامل مع 
مجموعة Pro Extractor Blades™ الشفرات 
 Pro Extractor حادة. قم فقط بإمساك مجموعة
Blades™ من المحيط الخارجي لقاعدة تجميع 

الشفرات. سيؤدي عدم توخي الحذر عند التعامل مع 
مجموعة  الشفرات إلى خطر الجرح الحاد.

8. أوقف تشغيل الجهاز، ثم افصله عن المقبس عندما 
ال يكون قيد االستخدام ، قبل تجميع األجزاء أو تفكيكها 
وقبل التنظيف. لفصل القابس، أمسك القابس من الجسم 
واسحبه من المقبس. ال تفصل القابس أبدا عن طريق 

اإلمساك بالسلك المرن وسحبه.

9. قبل االستخدام، اغسل جميع األجزاء التي قد تالمس 
الطعام. اتبع تعليمات الغسيل الواردة في دليل التعليمات 

هذا.

10. قبل كل استخدام، افحص مجموعة  الشفرات بحًثا 
عن التلف. في حالة ثني الشفرة أو االشتباه في حدوث 

تلف، اتصل بمركز شارك نينجا لترتيب االستبدال.

11. ال تستخدم هذا الجهاز في الهواء الطلق. إنه مصمم 
لالستخدام المنزلي الداخلي فقط.

12. ال تقم بتشغيل أي جهاز به سلك أو قابس تالف، 
أو بعد تعطل الجهاز أو سقوطه أو تلفه بأي شكل 

من األشكال.ال يحتوي هذا الجهاز على أجزاء يمكن 
للمستخدم صيانتها. في حالة تلفها، اتصل بمركز شارك 

نينجا للخدمة.

قراءة واستعراض التعليمات للتشغيل واالستخدام.

لالستخدام الداخلي والمنزلي فقط.

يشير إلى وجود خطر يمكن أن يتسبب في إصابة شخصية أو وفاة أو إلحاق أضرار جسيمة 
بالممتلكات إذا تم تجاهل التحذير المضمن مع هذا الرمز.

عند استخدام أجهزة كهربائية، يجب دائًما اتباع احتياطات السالمة األساسية والتي تتضمن ما يلي:
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احتفظ بهذه التعليمات 

13. توجد بالجهاز عالمات مهمة على شفرة القابس.
سلك التيار الكهربائي بالكامل غير مناسب لالستبدال. 

في حالة تلفها، برجاء االتصال بمركز شارك نينجا 
للخدمة.

14. ال ينبغي استخدام أسالك التمديد مع هذا الجهاز.

15. للحماية من خطر التعرض لصدمة كهربائية، ال 
تغمر الجهاز أو تسمح لسلك الطاقة باالتصال بأي شكل 

من أشكال السوائل.

16. ال تسمح للوحدة أو للسلك بالتدلي على حواف 
الطاوالت أو أسطح العمل. قد يتعطل السلك ويسحب 

الجهاز عن سطح العمل.

17. ال تسمح ألي جزء من الوحدة باالتصال باألسطح 
الساخنة، ويشمل ذلك المواقد وأجهزة التدفئة األخرى.

18. دائًما استخدم الجهاز على سطح جاف ومستٍو.

19. ال تسمح لألطفال بتشغيل هذا الجهاز أو استخدامه 
كلعبة. اإلشراف عن قرب ضروري عند استخدام أي 

جهاز بالقرب من األطفال.

20. هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل 
األشخاص من ذوي القدرات البدنية أو العقلية أو 

الحسية المحدودة، أو نقص الخبرة أو المعرفة، ما لم يتم 
اإلشراف عليهم أو منحهم التعليمات الخاصة باستخدام 

الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم.

21. استخدم فقط المرفقات والملحقات المرفقة مع 
المنتج أو التي توصي بها شارك نينجا. قد يؤدي 

استخدام المرفقات، بما في ذلك برطمانات التعليب، 
غير الموص بها أو المباعة من شارك نينجا إلى نشوب 

حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.

22. ال تقم أبًدا بوضع مجموعة الشفرات على قاعدة 
المحرك دون أن يتم توصيلها أوالً بالوعاء المقابل 

)إبريق أو كوب( مع الغطاء في مكانه أيًضا.

23. قم بإبعاد األيدي والشعر والمالبس خارج الوعاء 
عند التحميل والتشغيل.

24. أثناء تشغيل الجهاز والتعامل معه، تجنب مالمسته 
لألجزاء المتحركة.

25. ال تقم بملء األوعية بعد خطوط حد االمتالء 
األقصى أو الحد األقصى للسائل.

26. ال تشغل الجهاز في وعاء فارغ.

27. ال تضع أي أوعية أو ملحقات متوفرة مع الجهاز 
في الميكروويف.

28. ال تترك أبًدا الجهاز دون مراقبة أثناء االستخدام.

29. ال تخلط السوائل الساخنة. قد يؤدي القيام بذلك 
إلى تراكم الضغط والتعرض للبخار مما قد يؤدي إلى 

تعرض المستخدم للحروق.

30. ال تقم بمعالجة المكونات الجافة باستخدام كوب 
 Pro التقديم الفردي الخاص بالمزج ومجموعة

Extractor Blades™  أو مجموعة اإلبريق 
والشفرات المرصوصة أو وعاء المعالج ومجموعة 

شفرات التقطيع.

31. لتقليل مخاطر اإلصابة، ال تضع أبًدا مجموعة 
شفرات التقطيع أو األقراص على القاعدة دون وضع 

الوعاء أوالً في مكانه بشكٍل صحيح.

32. ال تقم بإجراء عمليات الطحن باستخدام كوب 
 Pro التقديم الفردي الخاص بالمزج ومجموعة

Extractor Blades™  أو مجموعة اإلبريق 
والشفرات المرصوصة.

33. ال تشغل الجهاز أبًدا بدون تثبيت األغطية. ال 
تحاول التغلب على آلية التعشيق. تأكد من تركيب 

الوعاء والغطاء بشكٍل صحيح قبل التشغيل.

34. قبل التشغيل، تأكد من إزالة جميع األواني من 
الوعاء.يمكن أن يؤدي عدم إزالة األواني إلى تحطم 

األوعية وقد يؤدي إلى حدوث إصابات شخصية وتلف 
في الممتلكات.
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تعليمات هامة للسالمة
يرجى القراءة بعناية قبل االستخدام • لالستخدام المنزلي فقط

 تحذير
لتقليل مخاطر اإلصابة أو الحريق أو الصدمة الكهربائية أو تلف الممتلكات، يجب دائًما 

اتباع احتياطات السالمة األساسية، ويشمل ذلك التحذيرات المرقمة التالية والتعليمات 
الالحقة. ال تقم باستخدام الجهاز لغير الغرض المقصود.

35. قم بإبعاد اليدين واألواني عن األوعية أثناء التقطيع 
لتقليل مخاطر التعرض إلصابة شخصية خطيرة أو 

تلف الخالط/مفرمة الطعام. يمكن استخدام الكاشطة فقط 
عندما ال يعمل الخالط أو المعالج. عند استخدام المعالج، 

استخدم دائًما دافع األطعمة إلضافة الطعام. ال تقم أبًدا 
بإضافة الطعام يدوًيا.

36. إذا وجدت مكونات غير مخلوطة تلتصق بجوانب 
الكوب، أوقف الجهاز وأزل مجموعة الشفرات واستخدم 

مكشطة إلزاحة المكونات.

37. ال تقم بفتح غطاء الفوهة أثناء تشغيل الخالط.

38. إذا وجدت مكونات غير مخلوطة تلتصق بجوانب 
اإلبريق، أوقف الجهاز وأزل الغطاء واستخدم ملعقة 

مسطحة إلزاحة المكونات. ال تقم أبًدا بإدخال يديك في 
اإلبريق، فقد تالمس إحدى الشفرات وتتعرض للتمزق.

39. ال تحاول إزالة الوعاء أو الغطاء من قاعدة 
المحرك في الوقت الذي ال تزال فيه مجموعة الشفرات 

تدور. اترك الجهاز يتوقف تماًما قبل إزالة األغطية 
واألوعية.

40. في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز، سيقوم 
مفتاح حراري بتنشيط وتعطيل المحرك مؤقًتا. إلعادة 

الضبط، افصل الجهاز واتركه ليبرد لمدة 30 دقيقة 
تقريًبا قبل استخدامه مرة أخرى.

41. ال تعرض األوعية والملحقات لتغيرات شديدة في 
درجات الحرارة. قد يتعرضون للضرر.

42. عند االنتهاء من العملية، تأكد من إزالة مجموعة 
الشفرات قبل تفريغ محتويات الوعاء. قم بإزالة 

مجموعة الشفرات عن طريق إمساك الجزء العلوي من 
العمود برفق ورفعه من الوعاء. قد يؤدي عدم إزالة 

مجموعة الشفرات قبل تفريغ الوعاء إلى خطر حدوث 
تمزق.

43. في حالة استخدام فوهة صب اإلبريق، أمسك 
الغطاء في مكانه على الوعاء أو تأكد من قفل الغطاء 

عند الصب لتجنب خطر اإلصابة.

 Pro Extractor 44. قم بإزالة مجموعة
Blades™  من كوب التقديم الفردي عند االنتهاء 

من الخلط. ال تخزن المكونات قبل أو بعد مزجها في 
الكوب مع تركيبة الشفرات المرفقة. قد تحتوي بعض 

األطعمة على مكونات نشطة أو قد تطلق غازات ستتمدد 
إذا ُتركت في وعاء مغلق، مما يؤدي إلى تراكم الضغط 
المفرط الذي قد يشكل خطر اإلصابة. لتخزين المكونات 

في الكوب، استخدم غطاء الفوهة فقط للتغطية.

45. يعتمد الحد األقصى لتصنيف القوة الكهربائية 
 Pro Extractor لهذا الجهاز على تكوين مجموعة

Blades™  وكوب الخدمة الفردية. قد تستهلك 
أوضاع الضبط األخرى طاقة أو تياًرا أقل.

46. ال تقم بغمر قاعدة المحرك أو لوحة التحكم في 
الماء أو السوائل األخرى. ال تقم برش قاعدة المحرك أو 

لوحة التحكم بأي سائل.

47. ال تحاول شحذ الشفرات.

48. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصل قاعدة المحرك 
قبل التنظيف.
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قطع الغيار

هناك مجموعة متنوعة من الملحقات تتوافق مع سلسلة 
الخالطات هذه.

قطع الغيار
أ  غطاء اإلبريق

ب   إبريق Total Crushing™ *2.1 لتر
ج   قاعدة المحرك

   )سلك الطاقة المرفق غير معروض(
د   مجموعة الشفرات المرصوصة

هـ   غطاء الفوهة
™Pro Extractor Blades و   مجموعة

ز  كوب تقديم فردي 700 مل
* سعة استيعاب السائل 1.8 لتر كحد أقصى.

مالحظة: ُيظهر الجزء العلوي من الصندوق 
الملحقات المحددة المشمولة مع الطراز الخاص 

بك.
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قبل االستخدام األول

هام: راجع جميع التحذيرات الموجودة على 
الصفحات4-6 قبل المتابعة.

1. قم بإزالة جميع مواد التغليف من الوحدة. توخ الحذر 
عند تفريغ مجموعة  الشفرات، حيث إن الشفرات حادة.

2. ال يتم قفل مجموعة الشفرات المرصوصة في مكانها 
في حاوياتها. تعامل مع مجموعة الشفرات المرصوصة 

من خالل إمساك الجزء العلوي من العمود.

 Pro Extractor 3. تعامل مع مجموعة
Blades™  من خالل اإلمساك بمحيط قاعدة تجميع 

الشفرات.

4. اغسل األوعية واألغطية ومجموعة  الشفرات بالماء 
الدافئ والصابون باستخدام إناء غسيل أطباق بمقبض 
لتجنب االتصال المباشر بالشفرات. توخ الحذر عند 
التعامل مع مجموعة  الشفرات، حيث إن الشفرات 

حادة.

5. اشطف جميع األجزاء جيًدا وجففها في الهواء.

6. امسح لوحة التحكم بقطعة قماش ناعمة. اتركها 
لتجف تماًما قبل االستخدام.

هل كنت تعلم؟

يمكنك تناول المشروبات أثناء التنقل باستخدام غطاء 
الفوهة.

مالحظة: جميع الملحقات خالية من مادة البيسفينول 
وآمنة للغسل في غسالة األطباق. يوصى بوضع 

األوعية واألغطية ومجموعة  الشفرات على الرف 
العلوي لغسالة األطباق. تأكد من إزالة مجموعة  
الشفرات واألغطية من األوعية قبل وضعها في 

غسالة األطباق. توخي الحذر عند التعامل مع 
مجموعة الشفرات .
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المزايا

مالحظة: يمكن للوحدة اكتشاف الوعاء المثبت على قاعدة المحر فقط الوظائف المتوفرة لوعاء معين ستضيئ 
على لوحة التحكم.

المزج

اصنع مشروبات تحتوي على فواكه وسوائل وثلج 
طازجة أو مجمدة، أو امزج الدبس ومرق التوابل 

والصلصات مًعا.

أقصى مزج

مثالي للمكونات األكثر صالبة بما في ذلك القشرة 
والبذور والسيقان أو عندما تريد نتيجة أكثر نعومة.

الطحن

حّول الثلج والمكونات المجمدة إلى مشروبات وحلوى 
مخلوطة ومجمدة.

منخفض ومتوسط ومرتفع

عند تحديده، تعمل كل واحدة من هذه السرعات بشكٍل 
مستمر لمدة 60 ثانية. اضغط على الزر النشط حالًيا 

مرة أخرى إليقاف البرنامج عاجالً. أنها ال تعمل مع أي 
.™ Auto-IQ من برامج

الخفق

يوفر تحكًما أكبر في الخفق والمزج. يعمل فقط عند 
الضغط على »خفق«. استخدم المكابس القصيرة للخفق 

القصير والمكابس الطويلة للخفق الطويل.

 استخدم زر الطاقة لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.

™ AUTO-IQ برامج

 تجمع البرامج الذكية المعدة مسبًقا بين أنماط الخلط واإليقاف المؤقت الفريدة التي تؤدي المهمة نيابًة عنك. بمجرد 
تحديد برنامج معد مسبًقا، سيبدأ على الفور ويتوقف تلقائًيا عند اكتمال الخلط. إليقاف الخلط قبل نهاية البرنامج، 

اضغط على الزر النشط حالًيا مرة أخرى.

البرامج اليدوية ™ AUTO-IQ برامج
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™ TOTAL CRUSHING  استخدام إبريق

هام: راجع جميع التحذيرات الموجودة على 
الصفحات4-6 قبل المتابعة.

مالحظة: لبرامج Auto-iQ ™ فترات توقف 
وتغييرات في السرعة طوال الدورة.

1. قم بتوصيل قاعدة المحرك وضعها على سطح 
نظيف وجاف ومستو مثل سطح العمل أو الطاولة.

2. قم بخفض إبريق Total Crushing ™ على 
قاعدة المحرك. يجب محاذاة المقبض واإلبريق 

إلى اليمين قليالً ويجب توجيه اإلبريق بحيث تظهر 
رموز القفل على قاعدة المحرك. قم بتدوير اإلبريق 

باتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه.

3. توخي الحذر، أمسك مجموعة الشفرات 
المرصوصة من أعلى العمود وضعها على ترس 
القيادة داخل اإلبريق. الحظ أن مجموعة الشفرات 
سوف تتالءم بشكل غير محكم مع ترس التحريك.

4. أضف المكونات إلى اإلبريق.

ال تقم بإضافة مكونات بعد خط الحد األقصى 
للسائل الموجود في اإلبريق.

مالحظة: ال تقم بإضافة المكونات قبل تثبيت 
مجموعة الشفرات المرصوصة.

مالحظة: إذا لم تكن مجموعة الشفرات 
المرصوصة مثبتة بالكامل، فلن تتمكن من تثبيت 

الغطاء وقفله.

مالحظة: لن يتم طي المقبض الموجود على غطاء 
اإلبريق ألسفل ما لم يتم توصيله باإلبريق.

هام: كميزة أمان، إذا لم يتم تثبيت اإلبريق والغطاء بشكٍل 
صحيح، سُيعرض المؤقت ». »وسيتم تعطيل المحرك. 

إذا حدث هذا، كرر الخطوة 5 في الصفحة التالية. عندما 
يتم تثبيت اإلبريق والغطاء بشكٍل صحيح، ستضيئ 

مؤشرات الصمام الضوئي الخاص بزر البرنامج، مشيًرا 
إلى أن الجهاز جاهز لالستخدام.
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5. ضع الغطاء على اإلبريق، مع محاذاة رمز 
المثلث الموجود على الغطاء مع رمز المثلث 

الموجود على المقبض. اضغط على المقبض ألسفل 
حتى يستقر في مكانه. يجب محاذاة رموز المثلث 
حتى يتم قفل الغطاء وتشغيل الوحدة. بمجرد قفل 
الغطاء في مكانه، اضغط على زر الطاقة لتشغيل 

الوحدة. ستضيئ أزرار البرنامج المتوفرة وستكون 
الوحدة جاهزة لالستخدام.

 ، ™ Auto-IQ 6أ . إذا كنت تستخدم برنامج
حدد أوالً البرنامج الذي يناسب وصفتك. ستتوقف 

ميزة الضبط المسبق تلقائًيا في نهاية البرنامج. 
إليقاف الوحدة في أي وقت، اضغط على الزر 

النشط حالًيا مرة أخرى.

6ب . في حالة استخدام برنامج يدوي، حدد 
السرعة التي تريدها. بمجرد وصول المكونات 

إلى القوام المطلوب، اضغط على الزر النشط مرة 
أخرى، أو انتظر حتى تتوقف الوحدة تماًما بعد 60 

ثانية.

7. إلزالة اإلبريق من قاعدة المحرك، أدر اإلبريق 
عكس اتجاه عقارب الساعة ثم ارفعه.

8أ.  لصب المخاليط ذات القوام المرقق، تأكد من قفل 
الغطاء في مكانه، ثم افتح غطاء فوهة الصب.

8ب.  للخالئط السميكة التي ال يمكن تفريغها من خالل 
فوهة الصب، قم بإزالة الغطاء ومجموعة الشفرات 

المرصوصة قبل الصب. إلزالة الغطاء، اضغط على 
زر تحرير وارفع المقبض. إلزالة مجموعة الشفرات، 
أمسكها بعناية من أعلى العمود واسحبها بشكل مستقيم. 

يمكن بعد ذلك إفراغ اإلبريق.

9. قم بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على زر الطاقة. 
افصل الوحدة عند االنتهاء. راجع قسم العناية والصيانة 

للحصول على إرشادات التنظيف والتخزين.
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استخدام كوب التقديم الفردي

هام: راجع جميع التحذيرات الموجودة على 
الصفحات4-6 قبل المتابعة.

مالحظة: لبرامج Auto-iQ ™ فترات توقف 
وتغييرات في السرعة طوال الدورة.

1. قم بتوصيل قاعدة المحرك وضعها على سطح نظيف 
وجاف ومستو مثل سطح العمل أو الطاولة.

2. أضف المكونات إلى كوب التقديم الفردي. ال تضف 
المكونات بعد خط الحد األقصى للسائل.

4. اقلب الكوب رأًسا على عقب وقم بتثبيته على قاعدة 
المحرك. قم بمحاذاة األلسنة الموجودة على الكوب مع 
الفتحات الموجودة على القاعدة، ثم قم بتدوير الكوب 

في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه. بمجرد 
قفل الكوب في مكانه، اضغط على زر الطاقة لتشغيل 

الوحدة. ستضيء أزرار البرنامج المتوفرة وستكون 
الوحدة جاهزة لالستخدام.

5أ. إذا كنت تستخدم برنامج Auto-IQ ™ ، حدد أوالً 
البرنامج الذي يناسب وصفتك. ستتوقف ميزة الضبط 

المسبق تلقائًيا في نهاية البرنامج. إليقاف الوحدة في أي 
وقت، اضغط على البرنامج النشط حالًيا مرة أخرى.

5ب. في حالة استخدام برنامج يدوي، حدد السرعة التي 
تريدها. بمجرد وصول المكونات إلى القوام المطلوب، 

اضغط على الزر النشط مرة أخرى، وانتظر حتى 
تتوقف الوحدة تماًما.

  ™Pro Extractor Blades 3. قم بتثبيت مجموعة
على الجزء العلوي من الكوب. قم بلف الغطاء في اتجاه 

عقارب الساعة حتى يتم غلقه بإحكام.
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6. إلزالة الكوب من قاعدة المحرك، أدر الكوب عكس 
اتجاه عقارب الساعة ثم ارفعه.

8. قم بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط على زر الطاقة.
افصل الوحدة عند االنتهاء. راجع قسم العناية والصيانة 

للحصول على إرشادات التنظيف والتخزين.

9. لالستمتاع بمشروبك أثناء التنقل، ضع غطاء الفوهة 
على كوب التقديم الفردي وقم بلف الغطاء في اتجاه 
عقارب الساعة حتى يكون محكم اإلغالق. لتخزين 

المكونات في الكوب، استخدم غطاء الفوهة فقط 
للتغطية.

  ™Pro Extractor Blades 7. قم بإزالة مجموعة
عن طريق لف الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة. 
ال تخزن المحتويات الممزوجة مع تركيب مجموعة 

Pro Extractor Blades™  المرفقة. توخ الحذر 
عند التعامل مع مجموعة الشفرات ، حيث إن الشفرات 

حادة.
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العناية والصيانة

التنظيف

افصل جميع األجزاء. اغسل جميع األوعية بالماء الدافئ 
والصابون بقطعة قماش ناعمة.

غسل اليدين

اغسل الشفرات بالماء الدافئ والصابون باستخدام 
إناء غسيل أطباق بمقبض لتجنب االتصال المباشر 

بالشفرات. توخ الحذر عند التعامل مع مجموعة  
الشفرات حيث إن الشفرات حادة. اشطف جميع األجزاء 

جيًدا وجففها في الهواء.

غسالة األطباق

جميع الملحقات يمكن غسلها بغسالة الصحون بكل أمان. 
يوصى بوضع األغطية واألوعية ومجموعة  الشفرات 
على الرف العلوي لغسالة األطباق فقط. تأكد من إزالة 
مجموعة  الشفرات من أوعيتها قبل وضعها في غسالة 
األطباق. توخي الحذر عند التعامل مع تركيبة الشفرات.

قاعدة المحرك

قم بإيقاف تشغيل الوحدة وافصل قاعدة المحرك قبل 
التنظيف. قم بمسح قاعدة المحرك بقطعة قماش نظيفة 

ومبللة. ال تستخدم قطع قماش أو وسادات أو فرش 
كاشطة لتنظيف القاعدة.

التخزين

لف سلك الطاقة حول ملف السلك على الجزء الخلفي 
من قاعدة المحرك. قم بتخزين الوحدة في وضع مستقيم 
وقم بتخزين جميع مجموعة  الشفرات التي بالداخل أو 
المرفقة باألوعية الخاصة بها مع إغالق األغطية في 

مكانها.

ال تخزن المكونات المخلوطة أو غير المخلوطة في 
 Pro كوب التقديم الفردي مع تركيب مجموعة شفرات

Extractor Blades™  المرفقة.

ال تقم بتكديس العناصر فوق األوعية. قم بتخزين أي 
ملحقات متبقية بجانب الوحدة أو في خزانة بحيث لن 

تتلف أو تشكل خطًرا.

إعادة ضبط المحرك

تتميز هذه الوحدة بنظام أمان فريد من نوعه يمنع تلف 
المحرك ونظام القيادة في حالة تحميله بشكٍل زائد عن 
غير قصد. إذا كانت الوحدة محملة بشكٍل زائد، فسيتم 

تعطيل المحرك مؤقًتا. في حالة حدوث ذلك، اتبع إجراء 
إعادة التعيين أدناه.

1. افصل الوحدة من المقبس.

2. اترك الوحدة لتبرد لمدة 15 دقيقة تقريًبا.

3. قم بإزالة غطاء الوعاء وتركيبة الشفرة. قم بتفريغ 
الوعاء وتأكد من عدم وجود مكونات تحشر على تركيبة 

الشفرة.

هام: تأكد من عدم تجاوز السعات القصوى. هذا هو 
السبب األكثر شيوًعا للحمل الزائد على الجهاز. 

قطع الغيار

لطلب قطع غيار ومرفقات إضافية، قم بزيارة 
ninjakitchenme.com أو اتصل بخدمة العمالء 

على +971 4 3389888.
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دليل استكشاف األخطاء وإصالحها

 تحذير: للتقليل من مخاطر الصدمة والتشغيل غير المقصود، قم بإيقاف تشغيل الطاقة وافصل الوحدة قبل 
استكشاف األخطاء وإصالحها.

الوحدة ال تعمل. 
• تأكد من توصيل الوحدة.

سيظهر على الشاشة ''-'' بمجرد توصيلها بالطاقة.
• ضع الوعاء على القاعدة وقم بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر الوعاء في مكانه. اضغط على زر الطاقة لتشغيل 

الوحدة، وستضيئ البرامج المتوفرة لإلشارة إلى أن الوحدة جاهزة لالستخدام.

ظهور ''خطأ'' على الشاشة
• إذا ظهرت على الشاشة رسالة »خطأ«، فافصل الوحدة من المقبس واتركها تبرد لمدة 30 دقيقة. قم بإزالة غطاء الوعاء 

وتركيبة الشفرة وإفراغ المحتويات للتأكد من عدم تزاحم المكونات على تركيبة الشفرة.

يصعب تركيب غطاء/ مجموعة  Pro Extractor Blades™  على الكوب.
• ضع الكوب على سطٍح مستو. ضع الغطاء أو تركيبة Pro Extractor Blades™ بعناية أعلى الكوب وقم بمحاذاة اللولبة 

بحيث يثبت الغطاء/مجموعة Pro Extractor Blades™  بشكٍل مسطح على الكوب. قم باللف في اتجاه عقارب الساعة حتى 
يتم اإلقفال بإحكام.

ال تقم الوحدة بالخلط بشكٍل جيد؛ تتعطل المكونات.
• يعد استخدام برامج ™ Auto-IQ أسهل طريقة لتحقيق نتائج رائعة. تسمح النبضات واإليقاف المؤقت للمكونات باالستقرار 

في اتجاه تركيبة الشفرة. إذا كانت المكونات تتعثر بشكل روتيني، فإن إضافة بعض السائل سيساعد في العادة.

• عند ملء الكوب، ابدأ بالفواكه الطازجة أو الخضار، ثم الخضار الورقي أو األعشاب. أضف بعد ذلك السوائل أو الزبادي، ثم 
البذور أو المساحيق أو زبدة الجوز. أخيًرا، أضف الثلج أو المكونات المجمدة.

لن تلتصق قاعدة المحرك بسطح العمل أو سطح الطاولة.
• تأكد من تنظيف السطح وأقدام الشفط. سوف تلتصق أقدام الشفط باألسطح الملساء فقط.

• لن تلتصق أقدام الشفط ببعض األسطح مثل الخشب والبالط والتشطيبات غير المصقولة.

• ال تقم بمحاولة استخدام الوحدة عندما تكون قاعدة المحرك عالقة على سطح غير آمن )لوح التقطيع، طبق، أواني، إلخ(.

يصعب إزالة الوحدة من سطح العمل للتخزين.
• ضع يديك تحت كال جانبي قاعدة المحرك واسحب الوحدة برفق ألعلى نحوك.

الوحدة تعرض رسالة ».» وامضة.
• يمكن للوحدة اكتشاف الوعاء على قاعدة المحرك. ربما تحاول استخدام برنامج غير مصمم للوعاء الذي قمت بتثبيته. ستضيء 

البرامج، مشيرة إلى البرامج المتوفرة لكل وعاء.

ال تصنع الوحدة ثلًجا من الجليد الصلب.
• ال تقم باستخدام الثلج الذي تم تجميده أو بدأ في الذوبان. استخدم الثلج مباشرة من الفريزر.

• ابدأ ببضع خفقات ثم استخدم دورة مزج مستمرة.

لن يتم طي المقبض الموجود على غطاء اإلبريق ألسفل.
• إذا لم يتم توصيله باإلبريق، فلن يتم طي المقبض ألسفل. للتخزين، ضع الغطاء على اإلبريق واضغط ألسفل على المقبض حتى 

يستقر في مكانه.

• ابدأ ببضع خفقات ثم استخدم دورة مزج مستمرة.
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الضمان

ضمان االستبدال المحدود لمدة عامين )2(

بالنسبة لمطالبات الضمان، ستحتاج إلى تقديم إثبات الشراء في شكل إيصال صالح يعرض تاريخ ومكان الشراء. ال 
يحل هذا الضمان محل حقوقك القانونية ولكنه ُيضاف إليها.

إذا أصبح منتجك معيًبا بسبب خلل في المواد أو التصنيع خالل فترة سنتين من تاريخ الشراء، فإننا نضمن القيام بما 
يلي:

• سنقوم باستبدال الجزء التالف/المعيب بمنتج جديد، مجاًنا، أو إذا اعتبرت الوحدة تالفة/معيبة، فسوف نستبدل الوحدة 
بموديل مكافئ أو ربما نستبدله بموديل أعلى وفًقا لتقديرنا.

 ستتم تغطية عناصر االستبدال من خالل الضمان المحدود لبقية فترة الضمان من تاريخ الشراء األصلي.

يخضع الضمان الخاص بك للشروط التالية

• ال تقم بتشغيل بنفسك الجهاز بمقبس أو سلك تالف، أو إذا سقطت الوحدة أو تعرضت للتلف أو سقطت في جهاز 
الماء. في حالة تلف سلك التيار الكهربائي، يجب استبداله بواسطة كهربائي مؤهل لتجنب التعرض للخطر. قد تؤدي 
إعادة التجميع أو اإلصالح غير الصحيح إلى خطر حدوث صدمة كهربائية أو إصابة األشخاص عند استخدام الجهاز

• إذا لم يتم تشغيل المنتج بشكل غير صحيح أو إساءة استخدامه أو إهماله أو تغييره أو تعديله أو إصالحه من قبل أي 
شخص

• إذا لم يتم استخدام المنتج لألغراض التجارية أو المهنية أو التأجير

• لم يتعرض العنصر ألضرار عبر أجسام أو مواد غريبة أو حادث

التكلفة التي يتحملها العميل ضمن الضمان

يتحمل العميل أي رسوم شحن داخلية إلرجاع منتج للضمان إذا ُطلِب ذلك، ورسوم الشحن الخارجية للقطع المشمولة 
في الضمان و/أو وحدة االستبدال.

من المشمول في الضمان؟

ينطبق هذا الضمان فقط على المشتري األصلي، الذي اشترى المنتج من بائع تجزئة معتمد وال يجوز نقل الضمان. 
مطلوب دليل على الشراء.

ما هو غير المشمول في الضمان؟

• الملحقات المرفقة مع المنتج

• المكونات التي تتعرض للتلف الطبيعي الناتج عن االستخدام العادي وفًقا لتعليمات التشغيل

• يتم استبعاد المنتج من الضمان في حالة الصيانة/النقل غير المصرح به/غير الصحيح أو الحمولة الزائدة
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ninjakitchenme.com

تفضل بزيارة موقعنا على:

أو تابعنا على أي من صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بنا:

تنويه: احتفظ بهذه التعليمات. احتفظ بها للرجوع إليها مستقبالً

قد تختلف الرسوم التوضيحية عن المنتج الفعلي. نحن نسعى باستمرار لتحسين منتجاتنا، وبالتالي فإن المواصفات الواردة 
في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار.

ُطِبع في الصين

Goodrich General Trading Fzc
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Street 18A, Al Quoz 1,
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 وهي عالمات تجارية لشركة


