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مقدمة

للغاية، ومالئم إلعداد وجبة  الكهرباء المنخفض  باستهالك  يتسم  البطيء من Lakeland. وهو  وعاء الطهي  اختيار  شكرًا لك على 

المنزل دون مجهود.  اليخنة والطواجن المعدة في  أنواع الحساء وأطباق  أربعة أشخاص، لكي تستمتع بمختلف  إلى  تكفي شخصين 

يُرجى قضاء بضع لحظات لقراءة هذه اإلرشادات قبل استخدام وعاء الطهي البطيء للمرة األولى، واالحتفاظ بها في مكان آمن للرجوع 

إليها في المستقبل.

المزايا

ى ُمقسَّ 1. غطاء زجاجي 

لإلزالة قابل  2. قدر خزفي 

3. قاعدة

الضوئي الطاقة  4. مؤشر 

تحكم 5. مفتاح 

سعة الطهي: تبلغ السعة القصوى لوعاء الطهي البطيء سعة 3.5 لتر 2.5 لتر تحسًبا لفوران الطعام وغليانه.

جهد التشغيل: 240-230 فولت 50 هرتز

القدرة: 200 وات

التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام وعاء الطهي البطيء، يُرجى اتباع تدابير السالمة األساسية التالية.

االستخدام. قبل  اإلرشادات  قراءة جميع  1. يُرجى 

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

الخارجي. ويجب استخدامه  أو  التجاري  المنزلي فقط. وهو غير صالح لالستخدام  البطيء هذا مخصص لالستخدام  3. وعاء الطهي 

فقط في األغراض المخصصة له.

أو تتركه متدلًيا  أية أسطح ساخنة  البطيء على سطح مستٍو ومقاوم للحرارة. ال تدع السلك الكهربائي يلمس  4. ضع وعاء الطهي 

عن حافة سطح العمل، بحيث ال يتسنى لألطفال اإلمساك به وجذبه.

فرن ساخن. من  بالقرب  أو  بداخل  منه، أو  بالقرب  الكهرباء أو  أو  بالغاز  يعمل  موقد ساخن  الوعاء على  تضع  5. ال 

القدر  دوًما  البطيء. واستخدم  وعاء الطهي  قاعدة  مباشرةً على  الطعام  تضع  تلف، ال  حدوث  أو  كهربائية  بصدمة  اإلصابة  6. لتفادي 

الخزفي.

الفرن  وارتدي قفازات  المقابض  الساخنة، واستخدم  تلمس األسطح  البطيء ساخنًا جًدا خالل االستخدام. فال  وعاء الطهي  7. يصبح 

في جميع األحوال. وتوخ بالغ الحذر عند رفع القدر الذي يحتوي على الطعام الساخن.

إخراج  قبل  دوًما  ذلك  التيار. افعل  مقبس  عن  اإليقاف OFF وافصله  وضع  على  المفتاح  البطيء، أدر  وعاء الطهي  تشغيل  8. إليقاف 

القدر وخالل عدم االستخدام وقبل التنظيف. اترك الوعاء يبرد قبل التنظيف.

إلى  البلل  بوصول  آخر. وال تسمح  أي سائل  الماء أو في  البطيء في  وعاء الطهي  قاعدة  تغمر  اإلصابة بصدمة كهربائية، ال  9. لتفادي 

سلك التيار الكهربائي أو القابس.

إذا كان فارغًا. وبمجرد  أبًدا  10. يُرجى التعامل مع القدر والغطاء بعناية كبيرة، وتفادي درجات الحرارة العالية. فال يجب تسخين القدر 

أن يصبح دافًئا، ال تضف أية مكونات حريفة. واترك القدر والغطاء يبردان قبل غسلهما.

11. قد يؤدي استخدام الملحقات التي ال توصي الجهة المصنعة باستخدامها إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.

مناسب  نحو  على  مسؤول  شخص  عليهم  يشرف  لم  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  من  لالستخدام  مخصص  غير  الوعاء  هذا   .12

للتأكد من استخدامهم له بأمان. يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم به. وال نوصي بترك وعاء الطهي البطيء دون مراقبة أثناء 

االستخدام.

أو  بالتلف  أصيب  أو  الجهاز  إذا سقط  التلف، أو  عالمات  القابس  أو  التيار  على سلك  البطيء إذا ظهرت  وعاء الطهي  تستخدم  13. ال 

لم يعمل على النحو الصحيح. اتصل بخط المساعدة على رقم 88100 015394 للترتيب لإلصالح أو االستبدال على يد شخص 

معتمد. ال تعمد مطلًقا إلى إصالح وعاء الطهي البطيء بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

قبل االستخدام للمرة األولى

تغليف. مواد  أية  وأزل  بحرص  عبوته  من  الجهاز  أخرج   .1

وعاء  قاعدة  مسح  يمكن  وجففهما.  اشطفهما  ثم  األطباق.  غسالة  في  ضعهما  أو  وصابون  ساخن  بماء  والغطاء  القدر  اغسل   .2

الطهي البطيء بقطعة قماش ناعمة ثم تجفيفها. وال يتعين غمرها مطلًقا في الماء.
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استخدام وعاء الطهي البطيء

يتميز الطهي البطيء بإمكانية إضافة المكونات ثم تشغيل وعاء الطهي البطيء والتمتع بوجبة طرية شهية المذاق بعد عدة ساعات 

دون مجهود يذكر. ويمكن للطاهي استغالل األجزاء األقل سعرًا من اللحوم والخضروات الجذرية على النحو األمثل دون أن تتطلب طهًيا 

يتجاوز استهالك مصباح ضوئي. مع إضفاء بعض  ال  الكهرباء، فهو  البطيء بتوفير استهالك  الطهي  ذلك، يتسم  مسبًقا. عالوة على 

اللمسات هنا وهناك، سوف تكتشف أن بوسعك طهي وصفاتك المفضلة التي اعتدت طهيها على الموقد أو في الفرن بطريقة الطهي 

البطيء.

1. قم بإعداد المكونات وضعها في القدر. يمكنك حسب الرغبة تحمير اللحم وقلي الخضروات في القالية أوالً إلكسابها قواًما طريًا.

دون  تحول  حتى  الغطاء  لرفع  الحاجة  دون  طهيه  أثناء  الطعام  رؤية  بوسعك  يكون  شفاف  ألنه  ونظرًا  الوعاء.  على  الغطاء  ضع   .2

تسرب الحرارة والرطوبة.

يوضح  أدناه.  الطهي"  راجع "دليل  المطلوبة.  الحرارة  درجة  اختر  الرئيسي.  الكهربائي  التيار  بمقبس  البطيء  الطهي  وعاء  ل  وصِّ  .3

مؤشر الطاقة أن وعاء الطهي البطيء قيد التشغيل ويقوم بتسخين الطعام.

رفع  الكهربائي. ويمكن  التيار  الوعاء عن مصدر  اإليقاف OFF وافصل  المفتاح على وضع  للتقديم، أدر  الوجبة جاهزة  تكون  4. عندما 

القدر ووضعه على المائدة ولكن بعد ارتداء قفازات الفرن ألنه يكون ساخنًا للغاية.

دليل الطهي

يشمل وعاء الطهي البطيء ثالثة إعدادات لدرجة الحرارة حتى يمكن مالءمة أوقات الطهي بسهولة. ويمكن طهي الوجبات ببطء طوال 

المفضلة، ويعتبر  يتم خالله طهي وجباتك  الذي  الوقت  تتعرف على  الوقت سوف  اليوم، أو تصبح جاهزة خالل عدة ساعات. ومع مرور 

دليل الطهي هذا نقطة بدء مفيدة لك.

الطعام  طهي  يتم  ساعات.   6-8 الطهي  وقت  متوسط  ويبلغ  القياسي،  اإلعداد  وهو  التلقائي(:  )التسخين   AUTO WARM

مستعًدا  تكون  حتى  ساخنًا  الطعام  يُحفظ  ثم  الصحيحة  الحرارة  درجة  إلى  الوصول  يتم  حتى   HIGH المرتفع اإلعداد  باستخدام 

لتقديمه.

الطهي. مدة  إطالة  في  ترغب  LOW )منخفض(: إذا كنت 

الطهي. مدة  اختصار  في  ترغب  HIGH )مرتفع(: إذا كنت 

يرجى مالحظة ما يلي: جميع أوقات الطهي تقريبية، وتختلف حسب الوصفة والمكونات التي تختارها.

تلميحات مفيدة

�إذا لم يتوفر لديك الوقت الكافي إلعداد المكونات في الصباح، يمكن إعدادها مساًء وحفظها في الثالجة. وفي الصباح يمكنك  �•

نقل الطعام إلى القدر. أضف كمية من السائل تكفي لتغطية المكونات قبل تشغيل وعاء الطهي البطيء.

ببطء. قبل طهيها  المجمدة  والدواجن  اللحوم  من  الثلج  إذابة  دوًما  يجب  �•

متساوية. أحجام  ذات  إلى قطع صغيرة  تقطيعها  اللحوم. ويفضل  من  أطول  وقًتا  الجذرية  الخضروات  يستغرق طهي  ربما  �•

�تتطلب أغلب وصفات اللحوم المطهوة مع الخضروات بصفة عامة 7-5 ساعات على إعداد التسخين التلقائي، و5-4 ساعات على  �•

اإلعداد المرتفع، و9-7 ساعات على اإلعداد المنخفض.

المرتفع.  اإلعداد  آن آلخر عند استخدام  الطعام من  تقليب  أحيانًا  أنه يجب  الطعام، بيد  البطيء تقليب  الطهي  يتطلب  ما  نادرًا  �•

بحروق. المتصاعد  البخار  يصيبك  ال  عنك حتى  بعيًدا  يُفتح  بحيث  بإمالته  الغطاء، قم  رفع  عند  ��•

درجة حرارة 150 درجة مئوية،  الفرن حتى  الميكروويف وفي  داخل  بأمان  الخزفي  القدر  �يرجى مالحظة ما يلي: يمكن استخدام  ��•

ولكن ال يجب وضعه على الموقد أو تسخينه بينما هو فارغ. ويُرجى عدم وضع الغطاء في الفرن أو الميكروويف.

العناية والتنظيف

التنظيف. قبل  األجزاء تبرد  ودع جميع  القدر  الكهربائي. أخرج  التيار  عن مصدر  البطيء وافصله  وعاء الطهي  تشغيل  أوقف   .1

والغطاء  القدر  التعامل مع  أو ضعهما في غسالة األطباق. ثم جففهما جيًدا. يُرجى  والغطاء بماء ساخن وصابون  القدر  2.   اغسل 

بحذر بالغ وعدم استخدام أي منهما إذا كان مشروًخا أو متصدًعا. تنبيه: تفادي التغير المفاجئ في درجات الحرارة. ال تضع القدر 

أو الغطاء الساخن في الماء البارد أو على سطح مبلل.

لتفادي  المعدنية.  السلكية  األلياف  أو  الكاشطة  المنظفات  تستخدم  وال  جففها.  ثم  مبللة  قماش  بقطعة  القاعدة  3.   امسح 

اإلصابة بصدمة كهربائية، ال يجب غمر القاعدة في الماء.

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

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

على  غير المرغوبة إلى مراكز إعادة التدوير المنتشرة في أنحاء الدولة.  تفضل بزيارة موقع www.recycle-more.co.uk للعثور 

أقرب مركز إعادة تدوير إليك.

الطهي على اإلعداد المرتفع الطهي على اإلعداد المنخفض  الطهي على التسخين التلقائي 

6-4 ساعات 8-6 ساعات 4-3 ساعات

8-6 ساعات 10-8 ساعات 6-5 ساعات

10-8 ساعات 12-10 ساعات 8-7 ساعات



التوصيالت الكهربائية

يتعين تأريض هذا الجهاز

 
هذا الجهاز مزود بقابس 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 فصله والتخلص منه بحرص. 

لتفادي اإلصابة بصدمة كهربائية، ال تقم بتوصيل القابس المفصول 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 للرموز التالية:

                                                                                                                       

)N( قم بتوصيل السلك األزرق بالطرف المحايد

)E( قم بتوصيل السلكين األخضر واألصفر بالطرف األرضي

)L( قم بتوصيل السلك البني بالطرف المكهرب

يجب استخدام مصهر 3 أمبير

 
إذا لم تكن ألوان األسالك الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز متوافقة مع العالمات الملونة التي تحدد األطراف في القابس، فتابع 

على النحو التالي. يجب توصيل السلك ذي اللونين األخضر واألصفر بالطرف المميز بحرف E )األرضي( أو ذي اللون األخضر. يجب 

توصيل السلك ذي اللون األزرق بالطرف المميز بحرف N )محايد( أو ذي اللون األسود. ويجب توصيل السلك ذي اللون البني بالطرف 

المميز بحرف L )مكهرب( أو ذي اللون األحمر.

 BS1362 قبل إعادة تركيب غطاء القابس، تأكد من عدم وجود أي قطع أو أطراف شاردة من األسالك بداخل القابس. استخدم مصهر

المصهر  أو  القابس  بشأن  تماًما  متأكًدا  تكن  لم  قبل BSI أو ASTA فقط. إذا  من  المعتمدة  المصهرات  استخدام  3 أمبير. يجب 
الذي يتعين استخدامه، فارجع دوًما إلى فني كهرباء معتمد.

مالحظة: بعد استبدال أو تغيير مصهر في قابس مشكل لديه غطاء مصهر، يجب 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. 

 EEC 89/336توجيه الجهد المنخفض( و( EEC 73/23 :هذا الجهاز متوافق مع توجيهات السوق األوروبية المشتركة التالية
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