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التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام مجفف الطعام، 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

أو  التجاري  لالستخدام  صالح  وغير  فقط.  المنزلي  لالستخدام  مخصص  هذا  الطعام  3.  مجفف 
الخارجي. يجب استخدام مجفف الطعام في الغرض المخصص له فقط وهو تجفيف الفواكه 

والخضروات واألعشاب الطازجة.

4.  ضع مجفف الطعام على سطح جاف ومستو ومقاوم للحرارة. ال تدع السلك الكهربائي يلمس 
أية أسطح ساخنة أو تتركه متدلًيا عن حافة سطح العمل، بحيث يتسنى لألطفال اإلمساك به 

وجذبه.

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

6.  يصبح مجفف الطعام ساخنًا أثناء االستخدام. فتوخ الحذر أال تلمس األسطح الساخنة، واترك 
الطعام يبرد قبل التعامل معه.

7.  احتفظ بمجفف الطعام بعيًدا عن الستائر والخزائن المعلقة على الحائط والمالبس ومناشف 
الطاولة وما إلى ذلك. ال تضع أي شيء على سطح الجهاز أثناء استخدامه.

وعقب  األرفف،  نزع  أو  إضافة  قبل  التيار  وافصله عن مصدر  دوًما  الطعام  8.  أوقف تشغيل مجفف 
االستخدام وقبل التنظيف. وأمسك القابس وليس سلك التيار. اترك مجفف الطعام يبرد تماًما 

قبل تنظيفه.

9.  لتفادي حدوث صدمة كهربائية، ال تدع البلل يصل إلى مجفف الطعام أو سلك التيار أو القابس. 
بيدين  تلمسها  وال  تنظيفها.  عند  آخر  أي سائل  في  أو  الماء  في  اإلطالق  على  القاعدة  تغمر  وال 

مبتلتين.

10.  ربما يؤدي استخدام الملحقات التي ال توصي الجهة المصنعة باستخدامها إلى نشوب حريق أو 
حدوث صدمة كهربائية أو إصابة، فيجب تفادي استخدامها.

عليهم  يشرف  لم  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  من  لالستخدام  مخصص  غير  الطعام  11.  مجفف 
األطفال  مراقبة  يجب  بأمان.  له  استخدامهم  من  للتأكد  مناسب  نحو  على  مسؤول  شخص 

لضمان عدم عبثهم بمجفف الطعام.

مقدمة

شكرًا لك على اختيارك مجفف الطعام من مجموعة My Kitchen ألدوات الطهي األساسية اليومية 

المصممة للعمل الشاق من Lakeland. يقوم مجفف الطعام بحفظ الفاكهة والخضروات واألعشاب 

الطبيعية  النكهات  تركيز  ويتم  الرطب.  محتواها  إلزالة  حولها  ساخن  هواء  تدوير  طريق  عن  الطازجة 

والحالوة، وبمجرد تجفيف الطعام، يكون باإلمكان تخزينه لفترة أطول من الطعام الطازج. يُرجى إمضاء 

بضع لحظات لقراءة هذه اإلرشادات قبل استخدام مجفف الطعام للمرة األولى، واالحتفاظ بها في مكان 

آمن للرجوع إليها في المستقبل.

المزايا

الغطاء العلوي  .1
أرفف الطعام القابلة للتعديل  .2

نة قاعدة ُمسخَّ  .3
مفتاح التشغيل/اإليقاف  .4

جهد التشغيل: 240-220 فولت ~ 50 هرتز

القدرة: 250 وات



تلميح: للتأكد من اصطفاف األرفف فوق بعضها البعض بشكل صحيح، انظر إليها من الجوانب. يكون 

الجزء العلوي من الرف أضيق من الجزء السفلي له.

4.  يمكن ضبط ارتفاع كل رف ليالئم الطعام السميك الذي يصل حجمه إلى 2.5 سم، مثل زهرات 
البروكلي، أو الطعام الرفيع الذي يصل حجمه إلى 1.25 سم، مثل شرائح الموز. يمكن رص األرفف 

فوق بعضها البعض بأي شكل ويحتوي كل رف على أذرع رص مستوية ومضلعة على جانبه.

الملساء  الذراع  تستقر  أن  على  أدناه،  المبين  النحو  على  األرفف  رُص  السميك،  الطعام  تجفيف  عند 

الخاصة بالرف العلوي فوق الذراع المضلعة الخاصة بالرف السفلي.

الذراع  بجوار  المستوية  الذراع  تستقر  بحيث  العلوي  الرف  بتدوير  قم  الرفيع،  الطعام  تجفيف  وعند 

المضلعة للرف السفلي كما هو مبين أدناه.

الغطاء.  دون  أبًدا من  الطعام  ينبغي استخدام مجفف  ال  تنبيه؛  العلوي.  الرف  على  الغطاء  5.  ضع 
التيار الكهربائي واضغط على مفتاح التشغيل/اإليقاف الموجود  وصل مجفف الطعام بمصدر 

على القاعدة. سوف يضيء المفتاح بلون أحمر وسوف تسمع صوت مروحة تدور.

6.  عندما يجف الطعام، اضغط على مفتاح التشغيل/اإليقاف وافصل مجفف الطعام عن مصدر 
راجع  الجهاز.  وتنظيف  الطعام  وإخراج  األرفف  رفع  قبل  تماًما  يبرد  واتركه  الكهربائي.  التيار 

"العناية والتنظيف". توخ الحرص عند التعامل مع الطعام، فربما يكون ساخنًا.

7.  بمجرد أن يبرد الطعام تماًما، قم بتخزينه في حاويات معزولة عن الهواء، مع وضع بطاقات توضح 
شهريًا  وافحصها  ومعتم  وجاف  بارد  مكان  في  الحاويات  هذه  بتخزين  قم  والتاريخ.  المكونات 

للتأكد من عدم تلفها.

إذا سقط  التلف، أو  القابس عالمات  أو  التيار  إذا ظهرت على سلك  الطعام  12.  ال تستخدم مجفف 
رقم  على  المساعدة  بخط  اتصل  الصحيح.  النحو  على  يعمل  لم  أو  بالتلف  أصيب  أو  الجهاز 

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

قبل االستخدام للمرة األولى

أخرج مجفف الطعام من عبوته بحرص وأزل أية مواد تغليف. اغسل الغطاء وأرفف الطعام بماء ساخن 

ثم  القاعدة بقطعة قماش مبللة قليالً  امسح  ثم اشطفها وجففها.  األطباق.  أو في غسالة  وصابون 

جففها. وال تغمرها أبًدا في الماء أو في أي سائل.

مقدمة عن تجفيف الطعام

إن تجفيف الطعام هو طريقة قديمة لحفظ الطعام الطازج. واليوم يتيح مجفف الطعام هذا تجفيف 

مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات واألعشاب بسهولة وفاعلية. وهو يتكون من قاعدة ُمسخنة 

و5 أرفف لوضع الطعام يمكن تعديلها لتستوعب المكونات الرفيعة أو السميكة. يتم تسخين القاعدة 

محتواه  إلزالة  الطعام  حول  الساخن  الهواء  توزيع  مهمتها  مروحة  توجد  بينما  مئوية  درجة   85 حتى 

الرطب.

الفطر  مثل  المذاق  شهية  مكونات  وإنتاج  الطبيعية  النكهات  تركيز  إلى  التجفيف  عملية  تؤدي 

والطواجن  واليخنة  الحساء  أطباق  على  لذيذة  نكهة  تضفي  التي  المجففة  واألعشاب  والطماطم 

إعداد وجبات خفيفة صحية ولذيذة  المجففة في  الفواكه  التي تعدها. ويمكن استخدام  والصلصات 

ويمكن استخدامها في ُصنع المخبوزات المنزلية.

حرارة  درجة  وحتى  القطع،  وحجم  وُسمك  المختار  الطعام  نوع  حسب  كثيرًا  التجفيف  مدة  تختلف 

األنواع  تجفيف  يستغرقها  التي  المدة  يوضح  بسجل  احتفاظك  المفيد  من  يكون  ربما  المطبخ. 

المختلفة من الفواكه والخضروات؛ سوف تتعرف تلقائًيا بعد مرور فترة من الوقت على المدة الضرورية 

لتجفيف هذه األطعمة والطرق المثلى إلعدادها. راجع "دليل تجفيف الطعام".

استخدام مجفف الطعام

1.  أوالً، ضع مجفف الطعام على سطح مقاوم للحرارة، وبعيًدا بما يكفي عن الستائر وفوط الشاي 
أثناء  الجهاز ساخنًا جًدا  الكافية حولها. يصبح  التهوية  توفر  وغيرها، مع وجود مسافة مالئمة 

االستخدام ويجب حماية سطح العمل أو المنضدة من الحرارة المنبعثة من الجهاز.

2.  قم بإعداد الطعام – راجع "دليل تجفيف الطعام" – وضعه على األرفف. احرص على عدم تكديس 
اترك  بحرية.  يدور  أن  الساخن يجب  الهواء  ألن  الطعام فوق بعضه،  أو وضع  األرفف  الطعام على 

الفتحة الوسطى دون غطاء.

3.  بعد التأكد من إيقاف تشغيل القاعدة وفصلها عن مصدر التيار، قم بوضع األرفف عليها. نوصي 
بوضع األرفف الخمسة جميعها حتى لو كان بعضها خالًيا. يجب وضع األرفف التي تحتوي على 

الطعام أعلى األرفف األخرى.



الخضروات

الخضراء،  الفاصوليا  تجفيفها:  قبل  الخضروات  من  معينة  ألنواع  المسبق  بالتحضير  أيًضا  نوصي 

البروكلي، القرنبيط، الهليون والبطاطس. يساعد سلق الخضروات المجهزة في قدر من الماء المغلي 

فوط  بواسطة  وتجفيفها  بتصفيتها  قم  الطبيعي.  لونها  على  المحافظة  في  دقائق   5 إلى   3 لمدة 

المطبخ الورقية قبل التجفيف.

يمكن أيًضا غمر الخضروات المجهزة في عصير الليمون لمدة دقيقتين إلكسابها نكهة الليمون عند 

الرغبة في ذلك. يوصى القيام بذلك خصيًصا مع الفاصوليا الخضراء والهليون.

دليل تجفيف الطعام

ليست هناك شروط ملزمة وصارمة عندما يتعلق األمر بتجفيف الطعام. يعتبر هذا الدليل نقطة بدء 

مفيدة لك. مع مرور الوقت سوف تتعرف من تلقاء نفسك على المدة التي يستغرقها تجفيف الفواكه 

بسجل  واالحتفاظ  المختلفة  المكونات  تجفيف  تجربة  هو  طريقة  وأفضل  المختلفة.  والخضروات 

يشمل النتائج.

1.  للحصول على أفضل نكهة ولون، ابدأ بتجفيف الفواكه أو الخضروات أو األعشاب الطازجة وتامة 
النضج. اغسلها جيًدا ثم جففها بواسطة مناشف المطبخ الورقية. تخلص من أية قطع تالفة 

أو مكدومة أو عفنة.

القطع  كانت  إذا  الوقت  نفس  في  الطعام  يجف  سوف  التالي.  النحو  على  المنتج  بإعداد  2.  ققم 
تقطيع  يجب  ُسمكًا.  األقل  القطع  من  أطول  وقًتا  السميكة  القطع  وتستغرق  الُسمك.  بنفس 

السريع  للتقطيع  مناسب  الطعام  خلط  جهاز  ويعد  المنتصف.  من  شرائح  إلى  الفواكه 

والمتساوي. 

أوقات التجفيف، مثل نوع الطعام وُسمك القطع أو حجمها  التي تؤثر على   هناك العديد من العوامل 
الطعام بصفة منتظمة  افحص  توقيتات معينة.  الممكن تحديد  ولذلك من غير  الغرفة،  ودرجة حرارة 

واتركه يبرد قبل التعامل معه. تلميح: يفضل أن يكون الطعام جاًفا بشكل زائد على أن يحتفظ ببعض 

الرطوبة ألنه يكون أكثر عرضة ألن يفسد أثناء التخزين.

الفاكهة 

للمساعدة في الحفاظ على المذاق الحلو والنكهة الطبيعية ولون الفاكهة، نوصي بالتحضير المسبق 

عصير  من  مل  إلى 60  المضاف  الماء  من  مل  في 480  دقيقتين  لمدة  الفاكهة  انقع  التجفيف.  قبل 

الفاكهة. ويجب أن يكون العصير قدر اإلمكان من نفس الثمار التي سيتم تجفيفها، مثل عصير التفاح 

لثمار التفاح. تعطي طريقة التحضير المسبق أفضل النتائج. 

وقت التجفيف التقريبياختبار الجفاف التحضير الفاكهة 

التفاح
التقشير وإزالة البذور. 

التقطيع على هيئة حلقات
6-5 ساعاتلّين 

المشمش
أنصاف أو شرائح. إزالة 

البذور.
38-12 ساعةلّين 

الموز
التقشير والتقطيع إلى 

شرائح بحجم 3 مم
38-8 ساعةمقرمش 

26-6 ساعةلّين الفرم أو وضعه كامالً. التوت البري 

البلح
إزالة النواة والتقطيع إلى 

شرائح. 
26-6 ساعةقاسي 

38-8 ساعةلّين وضعه كامالً. العنب 

16-8 ساعةهش تقطيعه إلى شرائح طويلة. قشر البرتقال

الفراولة 
تقطيعها إلى شرائح بحجم 

1 سم. 
26-8 ساعةعديمة الرطوبة

وقت التجفيف التقريبياختبار الجفاف التحضيرالخضروات

الهليون
السلق. التقطيع إلى أجزاء 

بحجم 2 سم.
14-6 ساعةهش

الفاصوليا
تقطيعها وسلقها حتى تصبح 

شفافة
26-8 ساعةهش

البروكلي
تهذيبه وتقطيعه. طهيه على 

البخار حتى يصبح طريًا
20-6 ساعةهش

الملفوف
تهذيبه وقطع أوراقه إلى 

شرائح بحجم 5 مم
14-6 ساعةقاسي 

الجزر
طهيه على البخار حتى يصبح 

طريًا. قطع طولية أو شرائح.
16-6 ساعةقاسي 

القرنبيط
تهذيبه وتقطيعه. سلقه حتى 

يصبح طريًا
16-6 ساعةقاسي 

10-6 ساعاتهشتقطيعه بالحجم المطلوب. الثوم المعّمر 

الثوم
تقشيره إلى فصوص وتقطيعه 

إلى شرائح رفيعة.
16-6 ساعةهش

الفطر
التقطيع إلى شرائح أو قطع أو 

وضعه كامالً
14-6 ساعةقاسي 

البصل 
تقطيعه إلى قطع أو شرائح 

رفيعة. 
14-8 ساعةهش

الفلفل
تقطيعه إلى حلقات أو شرائح 

طولية بحجم 5 مم إزالة البذور
14-4 ساعةهش

البطاطس
تقطيعها إلى شرائح أو مكعبات. 

طهيها بالبخار لمدة 10-8 دقائق
18-6 ساعةهش

24-8 ساعةقاسي إزالة القشرة. أنصاف أو شرائح.الطماطم



العناية والتنظيف

أوقف تشغيل مجفف الطعام وافصله عن مصدر التيار الكهربائي. انزع الغطاء واألرفف واتركها تبرد قبل 

تنظيفها. اغسل الغطاء واألرفف بماء دافئ وصابون أو ضعها في غسالة األطباق. ثم اشطفها وجففها.

مسح القاعدة بعد أن تبرد بقطعة قماش مبللة قليالً ثم جففها. وال تستخدم المنظفات الكاشطة أو 

األلياف السلكية المعدنية. لتفادي اإلصابة بصدمة كهربائية، يجب أال يتم غمر القاعدة في الماء أو في 

أي سائل آخر. لتخزين الجهاز بحيث ال يشغل حيزًا كبيرًا، رُص أرفف الطعام على أقل ارتفاع لها وضعها 

فوق القاعدة.

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

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

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.

األعشاب

لُصنع األعشاب المجففة، ابدأ بغسل األعشاب الطازجة وتصفيتها من الماء. تخلص من أية أوراق ميتة 

أو فاقدة للون، واترك األعشاب على ساقها لتجفيفها. 

قم بتوزيع األعشاب منفصلة عن بعضها البعض على الرف وقم بتجفيفها لمدة تتراوح بين 2 إلى 6 

ساعات تقريًبا. تختلف أوقات التجفيف حسب الحجم والنوع. بعد تجفيف األعشاب، اتركها تبرد تماًما 

وانزع األوراق من الساق وقم بتخزينها في حاوية محكمة الغلق.

  
تلميحات مفيدة

•  رُش األرفف برذاذ الطهي المانع لاللتصاق لسهولة إزالة الطعام المجفف.

افحص الطعام كل ساعة للتأكد من انتهاء تجفيفه.   •

•  قم بتدوير األرفف للمساعدة على تجفيف جميع المحتويات في وقت واحد. أوالً، أوقف تشغيل 
مجفف الطعام وافصله عن مصدر التيار الكهربائي. ارفع األرفف جميًعا مرة واحدة وأزل الغطاء. 

القاعدة. أعد وضع  بأكملها على  المجموعة  أعد وضع  والسفلي، ثم  العلوي  الرفين  بتبديل  قم 

الغطاء. قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي وتشغيله. قم بتدويره مجددًا حسب الرغبة. 

تنبيه: يُرجى ارتداء قفازات الفرن لحماية يديك من األسطح الساخنة.

اقتراحات التقديم

تتسم الفواكه المجففة بمذاق حلو طبيعي رائع ونكهة مركزة. يمكن إعداد الوجبات الشهية الجاهزة 

لألكل مثل حلقات التفاح وشرائح الموز بتكلفة قليلة إذا ما قورنت بتكلفة الفواكه المجففة المباعة 

في األسواق. جرب إضافة الفواكه المجففة إلى حبوب اإلفطار والشوفان والزبادي الطبيعي أو المخبوزات 

المنزلية، مثل الفطائر المحالة والكوكيز. أو يمكن نقع الفواكه في الماء إلعادة ترطيبها وُصنع الخشاف 

وصلصات الفواكه والفطائر والكعكات.

ويمكن نقع الخضروات المجففة في الماء إلعادة ترطيبها قبل إضافتها لجميع أنواع الحساء واليخنة 

أنواع الفطر والطماطم واألعشاب  والطواجن والصلصات المصنوعة في المنزل مثل البولونيز. وتعتبر 

المجففة مكونات لذيذة. يمكنك تجربة ُصنع الخضروات المقرمشة بإضافة شرائح رفيعة للغاية من 

هشة  تصبح  حتى  بتجفيفها  قم  وغيرها.  الشمندر  وجذر  األسود  والباذنجان  والكوسة  األبيض  الجزر 

للغاية واتركها تبرد، ثم أضف إليها الملح والفلفل لتصبح وجبة خفيفة شهية ولذيذة.
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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 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 

 L محايد( أو ذي اللون األسود. يجب توصيل السلك ذي اللون البني بالطرف المميز بحرف( N بحرف

)مكهرب( أو ذي اللون األحمر.

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

 ASTA أو BSI يجب استخدام المصهرات المعتمدة من قبل .BS1362 القابس. استخدم مصهر3  أمبير

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:  EEC 73/23)توجيه الجهد المنخفض( وEEC 89/336 )توجيه 

التوافق الكهرومغناطيسي(.
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مصهر 13 أمبير

األرضي )أخضر/أصفر(


