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هذه  لقراءة  لحظات  بضع  إمضاء  يُرجى  باستخدامها.  تستمتع  أن  ونأمل   ،Lakeland من المحمصة  هذه  اختيارك  على  لك  شكرًا 

اإلرشادات قبل استخدام المحمصة للمرة األولى، واالحتفاظ بها في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.
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التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام هذه المحمصة، يُرجى اتباع تدابير السالمة األساسية التالية.

االستخدام. قبل  اإلرشادات  قراءة جميع  يُرجى   .1

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

3.  هذه المحمصة مخصصة لالستخدام المنزلي فقط. وغير صالحة لالستخدام التجاري أو الخارجي. يجب استخدام المحمصة 
فقط في تحميص منتجات الخبز.

تدع  ال  مباشرةً.  الحائطية  الخزانات  أسفل  المحمصة  وضع  بعدم  نوصي  وجاف.  نظيف  مستو،  سطح  على  المحمصة  4.  ضع 
السلك الكهربائي يلمس أية أسطح ساخنة أو تتركه متدلًيا عن حافة سطح العمل، بحيث يتسنى لألطفال اإلمساك به وجذبه.

أي  عن  بعيًدا  المحمصة  االستخدام. ضع  خالل  انتباه  دون  المحمصة  تترك  ال  النيران، ولذلك  المحترق  الخبز  يلتقط  أن  5.  يمكن 
شيء من شأنه التقاط النيران، مثل الستائر. ال تقم بتسخين أطعمة تحتوي على طبقة فوقية أو حشو، مثل البيتزا أو الفطائر؛ 

فيمكن ألي قطرات متساقطة التقاط النيران. ويمكن أيًضا أن تحترق أجزاء الخبز أو ينبعث منها الدخان، لذلك يجب تنظيف درج 

الفتات بصفة منتظمة.

6.  لتفادي حدوث صدمة كهربائية، ال تدع المحمصة أو سلك التيار أو القابس يبتل. ال تضع أصابعك أو أي شيء معدني في فتحتي 
المحمصة، مثل السكاكين والشوك.

النيران. فيها  وتنشب  درجة سخونتها  ترتفع  اإلطالق؛ فقد  على  المحمصة  تغطي  ال   .7

فرن ساخن. من  بالقرب  أو  بداخل  منه، أو  بالقرب  الكهرباء أو  أو  بالغاز  يعمل  موقد ساخن  على  المحمصة  تضع  ال   .8

العلوي. الجزء المعدني  الساخنة، وخاصة  األسطح  تلمس  أال  الحذر  تشغيلها، وتوخ  المحمصة خالل  تحرك  ال   .9

العالقة  الخبز  إزالة قطع  أو محاولة  تنظيفها  استخدامها، وقبل  أثناء عدم  الكهربائي  التيار  دوًما عن مصدر  المحمصة  10.  افصل 
بها. أمسك القابس وليس سلك التيار. اترك المحمصة تبرد تماًما قبل تنظيفها.

المصنعة. الجهة  توفرها  ال  ملحقات  أية  مع  المحمصة  استخدام  يتم  أال  يجب   .11

نحو  على  مسؤول  شخص  عليهم  يشرف  لم  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  من  لالستخدام  مخصصة  غير  المحمصة  12.  هذه 
مناسب للتأكد من استخدامهم لها بأمان. يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالمحمصة. ويجب أال تترك دون رعاية خالل 

االستخدام.

أو لم يعمل  بالتلف  أو أصيب  الجهاز  إذا سقط  التلف، أو  القابس عالمات  أو  التيار  إذا ظهرت على سلك  المحمصة  13.  ال تستخدم 
شخص  يد  على  االستبدال  أو  لإلصالح  رقم 88100 015394 للترتيب  على  المساعدة  بخط  الصحيح. اتصل  النحو  على 

معتمد. ال تعمد مطلًقا إلى إصالح المحمصة بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

 



قبل استخدام المحمصة للمرة األولى

بالجزء السفلي من  الموجودة  أجزاء التخزين  زائد حول  أي سلك  تغليف. لف  مواد  أية  وأزل  بحرص  عبوتها  من  المحمصة  1.  أخرج 
المحمصة.

رائحة  انبعاث  تالحظ  ربما  متوسط.  إعداد  على  خبز  أي  وضع  دون  واحدة  مرة  بتشغيلها  وقم  التيار  بمصدر  المحمصة  2.  وصل 
احتراق بسيطة عند تشغيل المحمصة للمرة األولى، فال تنزعج ألن هذا أمر طبيعي في عناصر التسخين الجديدة.

استخدام المحمصة

الرئيسي. الكهربائي  التيار  بمقبس  المحمصة  ل  وصِّ  .1

أكبر. داكنًا بشكل  الخبز  اإلعداد، أصبح  زاد  المفضل. كلما  اإلعداد  على  التحميص  في  التحكم  مفتاح  أدر   .2

وغيرها. الباجل  خبز  أو  المافن  أو كعكات  الخبز  أدخل   .3

التيار  الوضع السفلي في حالة توصيل المحمصة بمصدر  الرفع في  ذراع  الرفع حتى تثبت في مكانها. سوف تظل  ذراع  4.  اخفض 
الكهربائي فقط. سوف يضيء زر اإللغاء.

الثلج. إذابة  يضيء زر  الرفع. سوف  ذراع  بعد خفض  الثلج  إذابة  زر  على  المجمد، اضغط  الخبز  لتحميص  	•

ذراع  بعد خفض  الباجل  زر  على  للداخل. اضغط  الباجل  من  الجزء المقطوع  وضع  نصفين  إلى  الباجل  الباجل، اقطع  	لتحميص  	•
الرفع. سوف يضيء زر الباجل. يعمل هذا اإلعداد على خفض الحرارة على الجزء الخارجي من الباجل حتى ال يحترق.

يضيء  الرفع. سوف  ذراع  خفض  بعد  التسخين  إعادة  زر  على  سخونته، اضغط  وفقد  بالفعل  تحميصه  تم  الذي  الخبز  	لتدفئة  	•
زر إعادة التسخين.

زر اإللغاء.  أوانها، اضغط على  التحميص قبل  الرفع. إليقاف دورة  ذراع  5.  سوف ينبثق الخبز تلقائًيا عندما يكون جاهزًا. لرفعه، ارفع 
وال تعمد مطلًقا لرفع ذراع الرفع إليقاف عملية التحميص.

الكهربائي. التيار  عن مصدر  المحمصة  االستخدام، افصل  بعد   .6

تلميحات التحميص

أقل. إعدادًا  فقط، اختر  واحدة  خبز  لتحميص قطعة  تحميًصا خفيًفا، أو  الخبز  لتحميص  	•

للغاية. أمر طبيعي  الواحدة. وهذا  الخبز  وجهي شريحة  لون  يختلف  ربما  	•

أسرع  ُسمكًا  األقل  الخبز  شرائح  تحميص  يتم  الطازج. وبالمثل  الخبز  من  أكبر  بسرعة  القديم  أو  الجاف  الخبز  تحميص  	يتم  	•
من الشرائح األكثر ُسمكًا. وفي كلتا الحالتين، نوصيك باختيار إعداد تحميص أقل من المعتاد.

والحجم. والطزاجة  الُسمك  من حيث  الخبز  توافق شرائح  من  النتائج، تأكد  أفضل  على  للحصول  	•

	لتفادي التحميص الزائد، يفضل االنتظار لمدة 30 ثانية بين دورات التحميص. وإال، فيمكن اختيار إعداد أقل في دورة التحميص  	•
التالية.

العناية والتنظيف

تبرد. ودعها  الكهربائي  التيار  عن مصدر  دوًما  المحمصة  التنظيف، افصل  قبل   .1

2.  حرك درج الفتات للخارج. ثم امسحه وأعده لمكانه. نوصيك بعمل ذلك بشكل دوري ألن قطع الفتات المتبقية قد تصدر دخانًا 
أو تحترق.

أدوات  أية  أو  برفق. وال تضع أصابعك  الكهربائية، واقلبها لألسفل وهزها  التيار  بالمحمصة، فافصلها عن مصدر  أي خبز  3.  إذا علق 
معدنية في فتحات المحمصة. فمن شأن ذلك إتالف المحمصة وتعرضك لصدمة كهربائية.

التنظيف  مواد  تستخدم  وال  ناعمة.  قماش  بقطعة  جففها  ثم  مبللة  قماش  بقطعة  المحمصة  من  الخارجي  الجزء  4.  امسح 
الكاشطة أو األلياف السلكية ألنها تتلف الطبقة الخارجية.

تنبيه: ال تعمد مطلًقا إلى غمر المحمصة أو سلك التيار الكهربائي في الماء أو أي سائل آخر.

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

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

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

مركز إعادة تدوير إليك.

 



0002

التوصيالت الكهربائية

يتعين تأريض هذا الجهاز

 
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 فصله 

والتخلص منه بحرص. لتفادي اإلصابة بصدمة كهربائية، ال تقم بتوصيل القابس المفصول بالمقبس.

تركيب قابس جديد

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 ألوانًا 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

استخدام مصهر 13 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. يجب 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

أو  القابس  بشأن  تماًما  متأكًدا  تكن  لم  قبل BSI أو ASTA فقط. إذا  من  المعتمدة  المصهرات  استخدام  10 أمبير. يجب 
المصهر 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 مصهر بديلة من متجر األدوات الكهربائية. هذا 

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

الكهرومغناطيسي(. التوافق  )توجيه 

هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل بواسطة موقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد مستقل.
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