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الموقع اإللكتروني: www.lakeland.co.uk   هاتف: 88100 015394

دليل المستخدم

الطراز: 12922
المساعدة: 88100 015394      رقم خط 

ستيل ا ستينلس  إل ا من  لبيض  ا ية  غال

LAKELAND TIMELESS BRAND IDENTITY

من



المزايا

1. غطاء
ماء 2. درج 

البيض 3. مدخل 
القياس 4. دورق 
البيض 5. ثاقب 
البخار 6. فتحة 

7. المقبض )الغطاء(
البيض( 8. المقبض )درج 

البيض 9. درج 
المحرك 10. وحدة 

التيار قابس  مع  التيار  11. سلك 
التشغيل/اإليقاف 12. مفتاح 

جهد التشغيل: 240-220 فولت ~ 50 هرتز

استهالك الكهرباء: 320–380 وات

التدابير االحترازية المهمة

يُرجى قراءة هذه اإلرشادات بعناية قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي لتفادي التلف الذي قد ينجم عن االستخدام غير الصحيح. 

يُرجى االهتمام بشكل خاص بمعلومات السالمة.

بالمستخدم. إصابة  وإلحاق  الجهاز  تلف  إلى  الصحيح  غير  التشغيل  يؤدي  أن  يمكن    .1

بسبب  يقع  قد  محتمل  تلف  أي  عن  مسؤولية  أية  نتحمل  ولن  له.  المخصصة  األغراض  في  فقط  الجهاز  استخدام  2.   يجب 
االستخدام غير الصحيح أو التعامل غير المالئم.

على  المبينين  والجهد  التيار  شدة  مع  والجهد  التيار  شدة  تطابق  من  تأكد  الكهربائي،  التيار  بمصدر  الجهاز  توصيل   3.   قبل 
لوحة التصنيف.

التيار  الماء، فافصله مباشرةً عن  الجهاز عن غير عمد في  إذا سقط  آخر. ولكن  أي سائل  الماء أو  القابس في  أو  الجهاز  4.  ال تضع 
الكهربائي واطلب من فني مؤهل فحصه قبل إعادة استخدامه. وربما يؤدي عدم المالحظة إلى حدوث صدمة كهربائية قاتلة.

بنفسك. للمحرك  الغطاء الواقي  فتح  تحاول  ال    .5

مبتالً. نفسه  الجهاز  يكون  عندما  أو  رطب  على سطح  مبتلتين، أو  بيدين  الجهاز  تستخدم  ال    .6

رطبة. أو  مبتلة  يدك  تكون  بينما  القابس  تلمس  ال    .7

العقلية  أو  أو الشعورية  القدرات الجسدية  الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص )بمن فيهم األطفال( ذوي  8.   هذا 
المحدودة، أو من يتسمون بقلة الخبرة والمعرفة، ما لم يتم ذلك تحت إشراف أو بإرشاد األشخاص المسؤولين عن سالمتهم فيما 

يتعلق باستخدام هذا الجهاز. يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

تالًفا، فيجب استبداله من قبل  القابس  أو  والقابس بصفة منتظمة بحثًا عن أي تلف محتمل. وإذا كان السلك  9.   افحص السلك 
جهة التصنيع أو شخص مؤهل لتفادي أية مخاطر.

إلى حدوث صدمة كهربائية. ذلك  يؤدي  بنفسك. فربما  الجهاز  إصالح  تجنب محاولة    .10

من  القابس  انزع  المكشوفة.  اللهب  ومصادر  الساخنة  العناصر  عن  بعيًدا  به  واحتفظ  حادة  حواف  عبر  يتدلى  السلك  تدع  11.   ال 
المقبس فقط باإلمساك بالقابس.

سخونة  درجة  ترتفع  فسوف  وإال  الطاقة،  من  الجهاز  الستهالك  مالئمة  تكون  أن  فيجب  سلكية،  وصلة  استخدام  حالة  12.   في 
الوصلة و/أو القابس.

الجهاز. أثناء استخدام  فيها  أي شخص  تعثر  أو  دون قصد  من  الوصلة  أو  السلك  تفادي خطر جذب  على  احرص    .13

الخارجي. أو  التجاري  لالستخدام  غير صالح  الجهاز  هذا    .14

أثناء االستخدام. مراقبة  دون  الجهاز  تترك  ال    .15

تنظيفه. وقبل  الجهاز  استخدام  أثناء عدم  المقبس  من  دوًما  القابس  انزع    .16

الرئيسي. الكهربائي  التيار  بمقبس  هو متصل  الجهاز طالما  في  موجودًا  يبقى  الجهد  من  قدر ضئيل  خطر! هناك    .17

الكهربائي. التيار  عن  قبل فصله  الجهاز  تشغيل  أوقف    .18

الجهاز. لحمل  السلك مطلًقا  تستخدم  ال    .19

إرشادات السالمة الخاصة

خالل  المنبعث  والبخار  الساخن  الماء  من  دوًما  احترس  شديد.  ببطء  وتبرد  جًدا  عالية  بسرعة  البيض  غالية  تسخين  �يتم  ��•

االستخدام. والمسها فقط من المقابض.

بالجهاز. مرفقة  غير  ملحقات  أية  تستخدم  ال  ��•

الفرن(. أو  الموقد  الساخنة )مثل  األجهزة  من  بالقرب  الجهاز  تضع  ال  ��•
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التشغيل. الجهاز خالل  من  األجزاء الساخنة  التيار  يلمس سلك  أن  يجب  تنبيه: ال  ��•

به. أخرى  أطعمة  أية  تسخين  عدم محاولة  البيض. فُيرجى  لسلق  فقط  مناسب  الجهاز  ��•

البيض. درج  الغطاء أو  بدون  الجهاز  بتشغيل  تقم  ال  ��•

قبل االستخدام للمرة األولى

التغليف. مواد  كافة  أزل  ��•

والتنظيف"(. الوحدة )راجع "العناية  بتنظيف  قم  ��•

عملية  عن  الناتجة  الرواسب  تحترق  األولى. حيث  للمرة  الجهاز  استخدام  عند  والرائحة  الضار  غير  الدخان  بعض  يتصاعد  �ربما  ��•

التصنيع على سطح الوحدة.

التشغيل

الطازج فقط. البيض  استخدام  مرة. يُرجى  دجاج كل  إلى 7 بيضات  يصل  ما  يمكن سلق    .1

المحرك. وحدة  على  البيض  درج  ضع    .2

المفرطة حتى ال  القوة  البيض. يُرجى عدم استخدام  ثاقب  باستخدام  البيضة  الجزء المستدير من  دقيقة في  بعمل فتحة  3.   قم 
إبرة ثاقب البيض حادة للغاية. ضع بيضة واحدة فقط في كل ركيزة على أن يكون الجزء  تنكسر البيضة. تنبيه: توخ الحذر ألن 

المستدير لألسفل.

والصالبة  سلقها  المطلوب  البيضات  عدد  الماء على  كمية  القياس. وتعتمد  دورق  في  الماء البارد  من  المطلوبة  الكمية  4.   ُصب 
المطلوبة )سلق خفيف أو متوسط أو شديد(. هناك ثالثة مقاييس على دورق القياس توضح مقدار الماء الذي يجب استخدامه.

           
تقريًبا. الطهي 5 دقائق  المقياس 1 – سلق خفيف.            زمن  ��•

تقريًبا. الطهي 10 دقائق  المقياس 2 – سلق متوسط.          زمن  ��•
تقريًبا. الطهي 15 دقيقة  المقياس 3 – سلق شديد.            زمن  ��•

 
المقياس 1. العالمة 4 على  إلى  يصل  الماء حتى  بيضات سلًقا خفيًفا، امأل  أربع  المثال: لسلق  على سبيل   

أية سوائل  الماء. وإال، فال تستخدم  إلى  ملعقة صغيرة خل  إضافة نصف  بالماء العسر، فيمكن  تتميز  تقطن منطقة  5.   إذا كنت 
غير الماء، وال تضع أية إضافات )مثل الملح( في الماء.

المحرك. ماء على غطاء وحدة  أي  يتناثر  أال  الحذر  الماء. توخ  درج  إلى  القياس  دورق  الماء من  ُصب    .6

المحرك. وحدة  على  والغطاء الخارجي  البيض  ركيزة  وضع  بالغطاء الخارجي. تأكد من صحة  البيض  ركيزة  بتغطية  قم    .7

الوحدة(. الوضع O )= إيقاف  على  التشغيل/اإليقاف  مفتاح  اضبط    .8

9.   قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي بالمقبس واضبط المفتاح على الوضع | )= تشغيل الوحدة(. سوف يضيء المؤشر الضوئي 
الموجود على المفتاح.

الماء. درج  في  الماء الموجود  تسخين  في  المحرك  وحدة  على  الساخن  اللوح  يبدأ  سوف    .10

المقابض.  الوحدة، المسها فقط من  وبعده. أثناء استخدام  االستخدام  للغاية خالل  أجزاء الوحدة ساخنة  11.   تنبيه: تصبح بعض 
يُرجى االحتراس من الماء الساخن والبخار المنبعث.

استخدامها. الوحدة خالل  تحرك  االحتراق: ال  خطر    .12

البخار. فتحة  عبر  الساخن  البخار  الماء، ينبعث  يغلي  عندما    .13

البخار. انبعاث  إلى  ذلك  يؤدي  البيض، حيث  الغطاء أثناء سلق  إزالة  يجب  ال    .14

تنبيهي. يصدر صوت  جاهزًا. وسوف  البيض  الماء تماًما، يكون  درج  الماء في  تبخر  عند    .15

الكهربائي. التيار  قابس  التنبيه. انزع  يتوقف  الوضع o. سوف  على  المفتاح  اضبط    .16

المقبض. من  إياه  الغطاء بحرص ممسكًا  17.   ارفع 

أصبح  قشره.  تقلص  على  للمساعدة  الجاري  البارد  الماء  تحت  البيض  ضع  به.  الخاص  المقبض  بواسطة  البيض  درج  18.   أخرج 
البيض اآلن جاهزًا للتقديم.

العناية والتنظيف

تنظيفها. قبل  تماًما  تبرد  الوحدة  اترك  ��•

التنظيف. بالماء وسائل  البيض  الغطاء ودرج  تنظيف  يمكن  ��•

التنظيف. بعد  جيًدا  الماء. ثم جففهما  ودرج  لتنظيف غطاء المحرك  التنظيف  بالماء وسائل  مبللة  قماش  استخدم قطعة  ��•

الماء. تلمس  بالوحدة  الكهربائية  العناصر  تدع  تنبيه: ال  ��•

�إزالة التكلس من درج الماء: يحتوي قشر البيض على أمالح الكالسيوم التي تتراكم على درج الماء ما لم تتم إزالتها على نحو  ��•

منتظم. للقيام بذلك، ضع قليال من الخل المنزلي في دورق القياس. ثم امأل دورق القياس بالماء. وُصب هذا الخليط في درج الماء. 

بعد مرور 30 دقيقة، يمكن التخلص من هذا الخليط. امسح درج الماء لتجفيفه. يُرجى عدم غلي هذا الخليط في الوحدة.

األصلي. في صندوقها  البيض  غالية  بتخزين  انتهاء التنظيف، نوصيك  بعد  ��•

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

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

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

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

الكهرومغناطيسي(. التوافق  )توجيه 
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�مصهر 
13 أمبير


