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وأشعة  الحرارة  مصادر  عن  بعيًدا  وجاف  وقوي  مستو  سطح  على  بالبخار  الطهي  جهاز  4.  ضع 
الشمس المباشرة. وال تضعه على موقد ساخن يعمل بالغاز أو الكهرباء أو بالقرب منه، أو بداخل 

أو بالقرب من فرن ساخن.

5.  ال تترك السلك الكهربائي متدلًيا عبر حافة المنضدة أو سطح العمل، بحيث يتسنى لألطفال 
اإلمساك به وجذبه. احتفظ بسلك التيار الكهربائي بعيًدا عن الحواف الحادة واألسطح الساخنة، 

مثل أسطح المواقد.

6.  للحماية ضد الصدمات الكهربائية، ال تغمر جهاز الطهي بالبخار أو سلك الطاقة أو القابس في 
الماء أو أي سائل آخر. وال تسمح بوصول البلل إلى السلك أو القابس. وال تلمسها بيدين مبتلتين.

يجب  وال  األدنى.  الحد  مستوى  الماء  يتجاوز  لم  ما  بالبخار  الطهي  جهاز  بتشغيل  أبًدا  تقم  7.  ال 
إضافة األعشاب والتوابل وغيرها إلى الماء.

8.  تنبيه: البخار ساخن للغاية وقد يصيبك بحروق. فاحتفظ بيديك ووجهك بعيًدا عن فتحات إخراج 
البخار بالغطاء خالل الطهي. وعند رفع الغطاء خالل االستخدام أو بعده، قم بإمالته بعيًدا عنك 

لتفادي خطر اإلصابة بحروق.

تضعه  وال  الساخن.  البخار  يتلفه  قد  شيء  أي  عن  يكفي  بما  بعيًدا  بالبخار  الطهي  جهاز  9.  ضع 
أسفل الخزانات المعلقة على الحائط مباشرةً.

بالغ.  بحرص  معه  التعامل  ويجب  االستخدام  أثناء  للغاية  ساخنًا  بالبخار  الطهي  جهاز  10.  يصبح 
التعامل مع  عند  دوًما  الفرن  قفازات  وارتدي  الساخنة  األسطح  تلمس  ال  بحروق،  اإلصابة  لتفادي 

الغطاء والمستويين واألدراج.

ال تعمد مطلًقا لرفع الغطاء أثناء غليان الماء.  .11

ال تحاول تحريك جهاز الطهي بالبخار أثناء استخدامه أو عندما يحتوي على ماء ساخن.  .12

عدم  أثناء  الكهربائي  التيار  مصدر  عن  دوًما  وافصله  بالبخار  الطهي  جهاز  تشغيل  13.  أوقف 
استخدامه، وقبل تنظيفه. واتركه يبرد تماًما قبل التنظيف.

حدوث  إلى  يفضي  ربما  ذلك  ألن  المصنعة  الجهة  توفرها  ال  التي  األجزاء  استخدام  عدم  14.  يجب 
صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو وقوع إصابة.

يشرف  لم  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  من  لالستخدام  مخصص  غير  بالبخار  الطهي  15.  جهاز 
مراقبة  فيجب  بأمان.  له  استخدامهم  من  للتأكد  مناسب  نحو  على  مسؤول  شخص  عليهم 

األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز. وال يجب تركه بدون رعاية خالل االستخدام.

إذا  أو  التلف،  عالمات  القابس  أو  التيار  سلك  على  ظهرت  إذا  بالبخار  الطهي  جهاز  تستخدم  16.  ال 
سقط الجهاز أو أصيب بالتلف أو لم يعمل على النحو الصحيح. اتصل بخط المساعدة على رقم 

إلى  مطلًقا  تعمد  ال  االستبدال.  أو  معتمد  شخص  يد  على  لإلصالح  للترتيب   015394  88100
إصالح جهاز الطهي بالبخار بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

مقدمة

شكرًا لك على اختيارك جهاز الطهي بالبخار ذي المستويين من مجموعة My Kitchen ألدوات الطهي 

هذه  لقراءة  لحظات  بضع  إمضاء  يُرجى   .Lakeland من  الشاق  للعمل  المصممة  اليومية  األساسية 

اإلرشادات قبل استخدام الجهاز للمرة األولى، واالحتفاظ بها في مكان آمن إلمكانية الرجوع إليها في 

المستقبل.

جهد التشغيل: 240 فولت – 50 هرتز

القدرة: 900 وات

التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام جهاز الطهي بالبخار، يُرجى اتباع تدابير السالمة األساسية التالية.

يُرجى قراءة جميع اإلرشادات قبل االستخدام.  .1

تأكد من أن مصدر التيار الكهربائي مطابق للجهد المبين على الجهاز.  .2

الخارجي.  أو  التجاري  لالستخدام  صالح  وغير  فقط.  المنزلي  لالستخدام  مخصص  الجهاز  هذا   .3
ويجب استخدامه فقط في األغراض المخصص لها.

المزايا

1. غطاء مزود بفتحات إلخراج البخار
2. وعاء لألرز

3. مستوى علوي
4. مستوى سفلي

5. درج التقاط القطرات )مع غطاء النكهة(
6. موزع البخار

7. وحدة تشغيل مع خزان ماء
8. شاشة LED رقمية

9. زر تشغيل/إيقاف مع مؤشر مستوى الماء
10. أزرار برامج الطهي المضبوطة مسبًقا

11. قرص التحكم في التوقيت



قبل االستخدام للمرة األولى

أخرج جهاز الطهي بالبخار من عبوته بحرص وأزل أية مواد تغليف.

ف خزان الماء بقطعة قماش ناعمة ومبللة. امسح وحدة التشغيل بقطعة قماش جافة ونظِّ

ال يتعين غمر وحدة التشغيل في الماء أو في أي سائل آخر.

ذلك  بعد  ويجب  وصابون.  دافئ  بماء  البخار  وموزع  األرز  ووعاء  الطهي  ومستويي  الغطاء  غسل  يمكن 

شطفها وتجفيفها جيًدا.

مقدمة عن جهاز الطهي بالبخار

للتمتع بطهي صحي وأسهل ما يكون. هناك 5  الكامل  الحجم  بالبخار ذي  الطهي  تم تصميم جهاز 

برامج مضبوطة مسبًقا لطهي البيض/اللحم، السمك/الخضروات، الدجاج، األرز واألطعمة المتنوعة، 

حيث يتيح ذلك طهي األطعمة المختلفة بجودة عالية فقط بلمسة زر.

يمكن أيًضا ضبط أوقات الطهي يدويًا عند الرغبة في ذلك باستخدام المؤقت 99 دقيقة. وهناك وضع 

لالحتفاظ بدفء الطعام لمدة تصل إلى 20 دقيقة بعد االنتهاء من الطهي. راجع "الحماية ضد الغليان 

أثناء الجفاف".

تعرض الشاشة الرقمية على الفور البرنامج الذي تم اختياره ومدة الطهي المتبقية.

يتيح خزان الماء معرفة ما إذا كان مستوى الماء بحاجة للزيادة أم ال، ويمكن فعل ذلك في أي وقت خالل 

عملية الطهي. راجع "إعادة ملء خزان الماء".

لمزيد من التنوع، يمكن استخدام جهاز الطهي بالبخار بمستوى واحد أو مستويين. ويعد برنامج الطعام 

المتنوع ممتازًا في حالة طهي أنواع مختلفة ومتعددة من األطعمة التي تتطلب أوقات طهي مختلفة، 

مثل وجبة مكونة من السمك والبطاطس والبروكلي. ابدأ بالطعام الذي يستغرق وقًتا أطول في طهيه 

وضعه في المستوى السفلي. وحيث يتم العد التنازلي لوقت الطهي، أضف المستوى الثاني للطعام 

مع وضع الغطاء دوًما على المستوى العلوي. يرجى مالحظة ما يلي: لسالمة الطعام، يجب وضع اللحوم 

أو الدواجن في المستوى السفلي.

عند إضافة المستوى الثاني أثناء الطهي بالبخار، يُرجى توخي بالغ الحذر ألن البخار الساخن يهب عند 

لتفادي  عنك  بعيًدا  الغطاء  بإمالة  وقم  مستمرة  بصفة  الفرن  قفازات  ارتداء  على  احرص  الغطاء.  رفع 

اإلصابة بحروق.

تنبيه: احتفظ بيديك ووجهك بعيًدا بما يكفي عن فتحات إخراج البخار بالغطاء في جميع األوقات أثناء 

الطهي، لمنع اإلصابة بحروق من جراء البخار الساخن.

مالحظة عند طهي األرز

يأتي جهاز الطهي بالبخار مصحوبًا بوعاء لطهي األرز. عند طهي األرز األبيض طويل الحبة أو البني، أضف 

150 جرام أرز و300 مل ماء مغلي للوعاء. وقم بطهيه لمدة 42 دقيقة. يرجى مالحظة ما يلي: توقيت 
الطهي السابق تقريبي وقد يختلف حسب التفضيل الشخصي ونوع األرز المختار.

مالحظة عند سلق البيض

يحتوي المستوى السفلي من جهاز الطهي بالبخار على حامالت بيض مدمجة في القاعدة. ضع البيض 

في المستوى السفلي كما توضح الصورة التالية. يرجى مالحظة ما يلي: توقيت الطهي السابق تقريبي 

وقد يختلف حسب التفضيل الشخصي وحجم البيض المختار. 

مدة الطهي بالبخار )للبيض الكبير(

10 دقائقالبيض خفيف السلق 

15 دقيقةالبيض متوسط السلق 

17 دقيقةالبيض شديد السلق



بدفء  االحتفاظ  وضع  إلى  تلقائًيا  الطهي  وينتقل جهاز  مرتين  يصدر صوت صفير  الطهي،  وقت  انتهاء  5.  عند 

الطعام لمدة 20 دقيقة. وعند انتهاء وضع االحتفاظ بدفء الطعام يصدر الجهاز صفيرًا خمس مرات. بعد مرور 

دقيقة واحدة يصدر الجهاز صفيرًا مرتين أخريين ثم يتوقف تشغيله.

6.  عندما تكون مستعًدا لتقديم الطعام، اضغط على زر التشغيل/اإليقاف مرتين وافصل جهاز الطهي بالبخار 

عن مصدر التيار الكهربائي. بعد ارتداء قفازات الفرن، ارفع الغطاء وقم بإمالته بعيًدا عن وجهك لتفادي اإلصابة 

بحروق من جراء البخار الساخن. أزل مستويي الطعام بحرص وتوخ بالغ الحذر أال تسكب أي سوائل ساخنة 

ناتجة عن الطهي ربما تكون قد تجمعت في األدراج.

اترك درج التقاط القطرات وخزان الماء يبردان تماًما قبل تنظيفهما. راجع "العناية والتنظيف".  .7

إعادة ملء خزان الماء.

يستوعب خزان الماء 1.1 لتر، وهو ما يعطي ما يقرب من ساعة واحدة من الطهي بالبخار. يُرجى االنتباه إلى مقياس 

انخفاض  عدم  لضمان  الطعام  بدفء  االحتفاظ  وضع  في  بالبخار  الطهي  جهاز  يكون  عندما  أو  الطهي  أثناء  الماء 

الماء بسهولة في أي وقت خالل االستخدام كما هو  زيادة  الماء ألقل من مستوى الحد األدنى MIN. يمكن  مستوى 

موضح أدناه.

الحماية ضد الغليان حتى الجفاف

للمحافظة على سالمتك، يتوقف جهاز الطهي بالبخار تلقائًيا في حالة غليان الماء حتى الجفاف. سوف 

يصدر صفير متواصل ويومض رمز إعادة الملء

أعد ملء الماء فوق مستوى الحد األدنى MIN وعندئذ سوف يتوقف الصفير ويتوقف رمز           عن 

الوميض. أعد ضبط برنامج الطهي إلعادة بدء الطهي بالبخار.

إذا ظل الخزان فارغًا لعدة دقائق، فسيتوقف تشغيل الجهاز تلقائًيا. في هذه الحالة، اترك الجهاز يبرد 

تماًما قبل معاودة تشغيله.

إعداد جهاز الطهي بالبخار

1.  بعد التأكد من إيقاف تشغيل جهاز الطهي بالبخار وفصله عن مصدر التيار، ُصب الماء العادي 
البارد مباشرةً في خزان الماء، مع االنتباه إلى مستوي الحد األدنى MIN والحد األقصى MAX على 

مقياس الماء. يستوعب الخزان ما يصل إلى 1.1 لتر.

  يرجى مالحظة ما يلي: ال يجب ملء الخزان من صنبور مفتوح ألن الماء قد يتناثر على سلك التيار 
أو القابس. وال يجب إضافة األعشاب أو التوابل أو المرقة مباشرةً إلى الماء ألن ذلك يتلف الجهاز.

2.  عند الرغبة في استخدام األعشاب أو البهارات أو غيرها من التوابل، بلل غطاء النكهة بماء بارد 
للحيلولة دون سقوط هذه المكونات خالل العازل. ضع كمية قليلة )1/2 إلى 3 مالعق صغيرة( 

من األعشاب أو البهارات على غطاء النكهة إلضافة النكهة للطعام خالل طهيه بالبخار. ضع درج 

التقاط القطرات فوق خزان الماء. ليس من الضروري أن تبلل غطاء النكهة عند طهي الطعام دون 

إضافة األعشاب أو البهارات.

ضع المستوى السفلي على درج التقاط القطرات. أضف الطعام إلى المستوى.  .3

ضع المستوى العلوي حسب عدد أنواع الطعام التي تقوم بطهيها.  .4

ضع الغطاء على المستوى العلوي.  .5

زر  يضيء  سوف  المقبس.  بتشغيل  وقم  الرئيسي  التيار  بمقبس  بالبخار  الطهي  جهاز  ل  6.  وصِّ
التشغيل/اإليقاف.

الطهي باستخدام البرنامج المضبوط مسبًقا

يشمل الجهاز 5 برامج مضبوطة مسبًقا؛ وهي محددة بالعالمات التالية.

الطهي  برنامج  زر  على  اضغط  التشغيل/اإليقاف.  زر  يضيء  الكهربائي،  التيار  بمصدر  الوحدة  توصيل  1.  عند 

المطلوب، وسوف يضيء البرنامج المضبوط مسبًقا بعد ذلك ويبدأ في الوميض.

2.  لتعديل الوقت سابق الضبط، مثلما الحال مع الخضروات الغضة والمقرمشة، فقط أدر قرص التحكم في 

اتجاه عقارب الساعة لزيادة الوقت أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليله. تؤدي كل دورة لتغيير مدة الطهي 

بمعدل دقيقة واحدة.

يبدأ الطهي بالبخار خالل 30 ثانية.  .3

4.  إللغاء عملية الطهي، أو الختيار برنامج طهي مختلف، اضغط على زر التشغيل/اإليقاف إلعادة جهاز الطهي 

بالبخار إلى وضع االستعداد.

REFILL

REFILL



تلميحات مفيدة

اختر المنتجات الطازجة واألعلى جودة قدر اإلمكان. 	•
تجنب ملء المستويين بشكل زائد عن الحد، ألن ذلك يحول دون دوران البخار بحرية. 	•

	تقدم البرامج الرقمية أوقات طهي مضبوطة مسبًقا ألطعمة معينة، إال أن بوسعك زيادة المدة أو  	•
أو  طرية  الخضروات  جعل  في  ترغب  فربما  الشخصي،  والذوق  الطعام  ونوع  كمية  حسب  تقليلها 

تفضلها مقرمشة بعض الشيء.

وخاصة  جيًدا،  الطعام  طهي  من  للتأكد  بالمطبخ  الخاص  الحرارة  مقياس  باستخدام  دوًما  	نوصي  	•
اللحوم واألسماك والمأكوالت البحرية والدواجن.

	يجب دوًما وضع اللحم والدواجن النيئة في المستوى السفلي حتى ال تتساقط القطرات منها على  	•
األطعمة األخرى.

	إليقاف عملية الطهي قبل انتهاء المدة المحددة، اضغط فقط على زر التشغيل/اإليقاف، أو اضبط  	•
جهاز الطهي بالبخار على وضع التدفئة بالضغط على زر االحتفاظ بدفء الطعام.

العناية والتنظيف

قبل تنظيف جهاز الطهي بالبخار، احرص دوًما على إيقاف تشغيله ثم فصله عن مصدر التيار الكهربائي وتركه يبرد 

تماًما. افصل درج التقاط القطرات وتخلص من أي سائل به. قم بتنظيف الغطاء والمستويين ودرج التقاط القطرات 

بماء دافئ وصابون. ثم اشطفهم وجففهم جيًدا.

الماء  خزان  ف  ونظِّ جافة  قماش  بقطعة  التشغيل  وحدة  امسح  الماء.  خزان  في  متبٍق  أي سائل  من  بحرص  تخلص 

بقطعة قماش ناعمة ومبللة. ال يتعين غمر وحدة التشغيل في الماء أو في أي سائل آخر.

تفادى استخدام المنظفات الكاشطة وأسالك التنظيف ألنها تؤدي إلى تلف المنتج.

اآلخر ووضعهما مًعا على وحدة  المستويين بوضع أحدهما فوق  بتخزين  قم  وتجفيفها،  األجزاء  بعد تنظيف جميع 

التشغيل حتى ال يشغل تخزين الجهاز حيزًا كبيرًا.

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

من  العمالء  تمكن  خطة  إلى  اآلخرين  التجزئة  بائعي  كبار  من  العديد  شأن  شأنها   Lakeland انضمت

اصطحاب أجهزتهم الكهربائية غير المرغوبة إلى مراكز إعادة التدوير المنتشرة في أنحاء الدولة. تفضل 

بزيارة موقع www.recycle-more.co.uk للعثور على أقرب مركز إعادة تدوير إليك.

التوصيالت الكهربائية

 
هذا الجهاز مزود بقابس ذي 3 سنون مجهز بمصهر حسب معيار BS1363 وهو صالح لالستخدام في جميع المنازل 

المزودة بمقابس تتبع المواصفات الحالية. وإذا لم يكن القابس المرفق صالًحا لالستخدام مع مآخذ التيار الكهربائي 

لديك، فيجب قطعه والتخلص منه بحرص. لتفادي اإلصابة بصدمة كهربائية، ال تقم بتوصيل القابس المهمل 

بالمقبس.

تركيب قابس جدي

إذا كنت في حاجة لتركيب قابس جديد ألي سبب كان، فيجب توصيل الوصالت الكهربائية المرنة على النحو المبين 

هنا. تتخذ األسالك الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز ألوان وفًقا للرمز التالي: 

                                                                                                                       

)N( قم بتوصيل السلك األزرق بالطرف المحايد

)E( قم بتوصيل السلكين األخضر واألصفر بالطرف األرضي

)L( قم بتوصيل السلك البني بالطرف المكهرب

يتم استخدام مصهر 13 أمبير

 
إذا كانت ألوان األسالك الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز غير متوافقة مع العالمات الملونة التي تحدد 

األطراف في القابس، فتابع على النحو التالي. يجب توصيل السلك ذي اللون األزرق بالطرف المميز بحرف N )محايد( 

أو ذي اللون األسود. يجب توصيل السلك ذي اللون البني بالطرف المميز بحرف L )مكهرب( أو ذي اللون األحمر.

قبل إعادة تركيب غطاء القابس، تأكد من عدم وجود أي قطع أو أطراف شاردة من األسالك بداخل القابس. استخدم 

مصهر3  أمبير BS1362. يجب استخدام المصهرات المعتمدة من قبل BSI أو ASTA فقط. إذا لم تكن متأكًدا تماًما 

بشأن القابس أو المصهر الذي يتعين استخدامه، فارجع دوًما إلى فني كهرباء معتمد.

مالحظة: بعد استبدال أو تغيير مصهر في قابس مشكل لديه غطاء مصهر، فيجب إعادة تركيب الغطاء على 

القابس؛ وال يتعين استخدام الجهاز من دون غطاء المصهر. وفي حالة فقده، يمكن الحصول على أغطية المصهر 

البديلة من متجر األدوات الكهربائية. هذا الجهاز متوافق مع توجيهات السوق األوروبية المشتركة التالية:  73/23 

EEC)توجيه الجهد المنخفض( وEEC 89/336 )توجيه التوافق الكهرومغناطيسي(.
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