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التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام صانعة اآليس كريم، 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

.   صانعة اآليس كريم هذه مخصصة لالستخدام المنزلي فقط. وغير صالحة لالستخدام التجاري أو الخارجي.  3
ويجب استخدامها فقط في األغراض المخصصة لها.

الكهربائية ومواقد  والمواقد  .   ضع صانعة اآليس كريم على سطح مستٍو وجاف وبعيًدا عن األفران الساخنة  4
يلمس  تدعه  أو  العمل،  أو سطح  المنضدة  حافة  متدلًيا عن  الكهربائي  السلك  تترك  ال  كاٍف.  الغاز بشكل 

أسطح ساخنة مثل سطح الموقد.

.   لتفادي الصدمات الكهربائية، ال تغمر صانعة اآليس كريم أو سلك التيار أو القابس في الماء أو أي سائل آخر.  5
وال تضع ماء ساخن في وعاء التجميد. وال تسمح بوصول البلل إلى السلك أو القابس.

من  إخراجه  عند  وخاصة  التجميد،  وعاء  مع  التعامل  عند  يديك  بحماية  قم  التجمد،  بحروق  اإلصابة  .   لمنع  6
الُمجمد. وال تلمس الجهاز ويداك مبتلتان.

أثناء عمل صانعة اآليس كريم، يُرجى عدم محاولة نقلها، أو وضع يديك أو أية أدوات بداخلها.   . 7

.   أوقف تشغيل صانعة اآليس كريم دوًما وافصلها عن مصدر التيار قبل إضافة أو نزع األجزاء، وعقب االستخدام  8
وقبل التنظيف.

.   ربما يفضي استخدام الملحقات التي ال توفرها الجهة المصنعة إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق  9
أو وقوع إصابة.

ال تحاول فك وعاء التجميد أو فصل الموقت عن وحدة التشغيل.   . 10

المعتلين ما لم يشرف عليهم شخص  أو  .   صانعة اآليس كريم غير مخصصة لالستخدام من قبل األطفال  11
األطفال لضمان عدم عبثهم  ويجب مراقبة  بأمان.  لها  للتأكد من استخدامهم  مسؤول على نحو مناسب 

بها. وال يجب تركها دون رعاية خالل االستخدام.

مقدمة

اليومية  األساسية  الطهي  ألدوات   My Kitchen مجموعة  من  كريم  اآليس  صانعة  اختيارك  على  لك  شكرًا 

المصممة للعمل الشاق من Lakeland. يمكن اآلن إعداد أصناف اآليس كريم ومثلجات الفواكه اللذيذة في المنزل 

خالل 20 دقيقة فقط. يُرجى إمضاء بضع لحظات لقراءة هذه اإلرشادات قبل استخدام صانعة اآليس كريم للمرة 

األولى، واالحتفاظ بها في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

المزايا

وحدة تشغيل مزودة بموقت   . 1
غطاء مزود بفتحة   . 2

عمود   . 3
مضرب   . 4

وعاء مجمد سعة 1.6 لتر   . 5
قاعدة )يمكن أيًضا استخدامها كغطاء(   . 6

مجرفة آيس كريم   . 7

جهد التشغيل: 230 فولت ~ 50 هرتز

القدرة: 15 وات



.   قم بتوصيل صانعة اآليس كريم بمصدر التيار الكهربائي واضبط الموقت لبدء إعداد اآليس كريم. ُصب الخليط  6
البارد خالل فتحة الغطاء وامأل وعاء المجمد على أال يتجاوز نصف الوعاء )حوالي 750 مل من الخليط(. يكون 

اآليس كريم الناعم جاهزًا للتقديم خالل 20 إلى 25 دقيقة.

عقارب  اتجاه  في  الغطاء  أدر  الكهربائي.  التيار  عن مصدر  كريم  اآليس  افصل صانعة  الموقت،  يتوقف  .   عندما  7
تتراوح بين 30 دقيقة  المجمد لمدة  الوعاء في  وارفعه. إذا كنت ترغب في قوام أكثر تماسكًا، فضع  الساعة 

وساعة مستخدًما القاعدة كغطاء.

بعد الحصول على القوام المطلوب، قدِّم اآليس كريم أو انقله إلى حاوية منفصلة وقم بتخزينه في المجمد.   .8

تلميحات مفيدة

تذكر دوًما وضع الوعاء في المجمد لمدة 12 ساعة مقدًما. إذا كنت ترغب في صنع أكثر من دفعة من اآليس كريم في 

.Lakeland وقت واحد، تتوفر أوعية إضافية من

قم بتبريد المكونات قبل صنع اآليس كريم.

احرص على مزج جميع المكونات جيًدا وإذابة السكر تماًما قبل أن تصب الخليط في الجهاز.

للحصول على أفضل نكهة، اختر الفواكه الناضجة. اغسلها جيًدا وانزع جميع البذور والقشرة والُلب وقطعها إلى 

أجزاء صغيرة.

إلعداد الخليط على النحو المالئم، ال تمأل أكثر من نصف وعاء المجمد - 750 مل هي الكمية المناسبة.

أو  البالستيكية  األدوات  استخدم  المجمد.  وعاء  خدش  إلى  المعدنية  المجارف  أو  المالعق  استخدام  يؤدي  ربما 

المصنوعة من النايلون.

.   ال تستخدم صانعة اآليس كريم إذا ظهرت على سلك التيار أو القابس عالمات التلف، أو إذا سقط الجهاز أو  12
أصيب بالتلف أو 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 صانعة اآليس كريم بنفسك حتى 

ال تصاب بصدمة كهربائية.

قبل االستخدام للمرة األولى

أخرج صانعة اآليس كريم من عبوتها بحرص وأزل أية مواد تغليف. قم بتنظيف جميع األجزاء متبًعا اإلرشادات الواردة 

في قسم "العناية والتنظيف".

ُصنع اآليس كريم

يمكن لصانعة اآليس كريم إعداد ما يقرب من 750 مل من اآليس كريم أو مثلج الفواكه الطازج في غضون 20 إلى 

الغذائية،  واحتياجاتك  ذوقك  المكونات حسب  تعديل  بإمكانية  المنزل  في  المصنوع  اآليس كريم  يتميز  دقيقة.   25
بجانب استخدام الفواكه الموسمية إلكسابه نكهة مميزة. راجع "الوصفات" للحصول على بعض األفكار البسيطة 

قبل البدء.

ضع وعاء الُمجمد في مجمد *** أو **** )18- درجة مئوية( 12 ساعة قبل صنع اآليس كريم.   . 1

قم بإعداد اآليس كريم أو خليط مثلج الفواكه ودعه يبرد.   . 2

.   ركب وحدة التشغيل على الغطاء. قم بتوصيل العمود بالمضرب بشكل محكم. وأدخل العمود في الفتحة  3
الموجودة بالجزء السفلي من وحدة التشغيل.

.   أخرج الوعاء من المجمد مع التأكد دوًما من جفاف يديك وحمايتهما بارتداء قفازات الفرن على سبيل المثال  4
الماء الدافئ(. ضع  بالوعاء )إذا حدث ذلك، فضع يديك تحت  والتصاقها  التجمد  احتراق يديك من فرط  لمنع 

الوعاء على القاعدة.

يجب  لقفله.  الساعة  عقارب  اتجاه  عكس  وأدره  األربع،  الصغيرة  الفتحات  بمحاذاة  الوعاء  على  الغطاء  .   ضع  5
محاذاة المثلثين الموجودين على الغطاء والوعاء مع بعضهما البعض. 



آيس كريم الفراولة

يكفي لصنع صنع 500 مل

المكونات

فراولة طازجة 220 جم 

ليمون كبيرة عصير  3/4 ملعقة 

الدسم كامل  220 مل حليب 

صفار بيضة واحدة

ناعم 90 جم سكر 

كريمة خفق 100 مل 

الطريقة

1.   اغسل الفراولة وأزل التيجان الخضراء. اهرس الفراولة مع عصير الليمون والحليب باستخدام خالط 

يدوي.

مًعا. والسكر  البيضة  اخفض صفار    .2

تماًما. تمتزج  الفراولة حتى  وخليط  البيض  وخليط  الكريمة  الكريمة. امزج  اخفق    .3

المضرب  الوعاء أثناء دوران  في  الخليط  على 25 دقيقة. صب  كريم  اآليس  صانعة  موقت  4.   اضبط 

واتركه حتى التجمد.

5.   إذا كنت ترغب في قوام أكثر ُسمكًا، فضع وعاء اآليس كريم في المجمد لمدة 30 دقيقة إضافية 

أو ما يقارب تلك المدة.

وصفات

آيس كريم الفانيليا

يكفي لصنع 500 مل

المكونات

كريمة خفق 180 مل 

الدسم كامل  180 مل حليب 

فانيليا 1/21 قرن 

صفار 4 بيضات

ناعم 65 جم سكر 

الطريقة

الفوران  حتى  بغليها  الكاملة. قم  الفانيليا  وقرون  الحليب  مع  القدر  في  وضعها  الكريمة  1.   اخفق 

ثم ارفعها عن النار واتركها تبرد.

وعاء آخر. في  مًعا  والسكر  البيض  اخفق صفار    .2

الحليب. إلى خليط  وأضفها  الفانيليا  بذور  أخرج    .3

مًعا. وامزجهما  عليها  البيض  الغليان. ُصب خليط  واتركه حتى  الموقد  على  القدر مجدًدا  4.   ضع 

الوعاء  في  الخليط  على 25 دقيقة. صب  كريم  اآليس  صانعة  موقت  يبرد. اضبط  الخليط  5.   اترك 

أثناء دوران المضرب واتركه حتى التجمد.

6.   إذا كنت ترغب في قوام أكثر ُسمكًا، فضع وعاء اآليس كريم في المجمد لمدة 30 دقيقة إضافية 

أو ما يقارب تلك المدة.



مثلج الليمون

يكفي لصنع 500 مل

المكونات

ليمون 6 حبات 

ناعم 290 جم سكر 

ماء ساخن 435 مل 

الطريقة

الست. الليمون  حبات  واعصر جميع  ليمون  ر 5 حبات  الليمون. قشِّ اغسل    .1

لمدة انقعه  الليمون.  قشر  أضف  ثم  الذوبان،  حتى  قلبه  وعاء.  في  الساخن  والماء  السكر   2.   ضع 

10 دقائق.

تماًما. يبرد  واتركه  الليمون  أضف عصير    .3

المضرب  الوعاء أثناء دوران  في  الخليط  على 25 دقيقة. صب  كريم  اآليس  صانعة  موقت  4.   اضبط 

واتركه حتى التجمد.

5.   ضع وعاء مثلج الليمون في المجمد لمدة 30 دقيقة إضافية أو ما يقارب تلك المدة حتى تحصل 

على قوام متماسك.

نصيحة للتقديم

اجرف كرات من المثلج وضعها في كؤوس وزيِّنها بالنعناع الطازج.

آيس كريم الفستق

يكفي لصنع 500 مل

المكونات

بالقشور( غير مملح )الوزن  125 جم فستق 

ناعم 65 جم سكر 

كريمة خفق 180 مل 

الدسم كامل  180 مل حليب 

صفار 4 بيضات

الطريقة

ناعًما. يصبح  السكر حتى  مع نصف كمية  الطعام  في محضر  الفستق  اطحن نصف كمية    .1

2.   اخفق الكريمة وضعها في القدر مع الحليب وخليط الفستق المطحون. قم بغليها حتى الفوران 

ثم ارفعها عن النار واتركها تبرد.

وعاء آخر. في  مًعا  المتبقية  السكر  وكمية  البيض  اخفق صفار    .3

مًعا.  وامزجهما  عليها  البيض  خليط  ُصب  الغليان.  حتى  واتركه  الموقد  على  مجدًدا  القدر  4.   ضع 

ارفع الخليط من على النار واتركه يبرد.

بواسطة سكين حاد. ثم أضفها  المتبقية طحًنا خشًنا  الفستق  الوقت، اطحن كمية  نفس  5.   في 

إلى خليط اآليس كريم.

المبرد  المبرد في وعاء المجمد  الخليط  اآليس كريم على 25 دقيقة. صب  6.   اضبط موقت صانعة 

مقدًما أثناء دوران المضرب واتركه حتى التجمد.

7.   إذا كنت ترغب في قوام أكثر ُسمكًا، فضع وعاء اآليس كريم في المجمد لمدة 30 دقيقة إضافية 

أو ما يقارب تلك المدة.



العناية والتنظيف

افصل صانعة اآليس كريم عن مصدر التيار الكهربائي واترك وعاء المجمد حتى يتخذ درجة حرارة الغرفة قبل تنظيفه. امسح 

الجزء الداخلي والخارجي للوعاء بقطعة قماش ناعمة مبللة بماء دافئ وصابون. امسحه بقطعة قماش نظيفة ومبللة ثم 

جففه جيًدا.

امسح وحدة التشغيل بقطعة قماش مبللة ثم جففها. تنبيه: ال تغمر وعاء المجمد أو وحدة التشغيل في الماء على اإلطالق. 

ال تستخدم المنظفات الكاشطة أو األلياف السلكية المعدنية.

اغسل الغطاء والعمود والمضرب ومجرفة اآليس كريم بماء دافئ وصابون. ثم اشطفها وجففها جيًدا. يُرجى عدم وضع أية 

أجزاء في غسالة األطباق.

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

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

موقع  بزيارة  تفضل  الدولة.  أنحاء  في  المنتشرة  التدوير  إعادة  مراكز  إلى  المرغوبة  غير  الكهربائية  °أجهزتهم 

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

مثلج كوكتيل التوت

يكفي لصنع 500 مل

المكونات

والفراولة. العليق  وتوت  األحمر  والكشمش  التوت  من كوكتيل  500 جم 

ناعم 250 جم سكر 

عصير نصف ليمونة صغيرة

رشة ماء

الطريقة

عن  ارفعها  ثم  الغليان  لمرحلة  تصل  سميكة. اجعلها  قاعدة  ذو  قدر  في  المكونات  جميع  1.   ضع 

النار واتركها تبرد.

مهروس  خليط  على  للحصول  بتصفيتها  قم  ثم  يدوي،  خالط  باستخدام  الفاكهة  خليط  2.   امزج 

ناعم.

المبرد  المبرد في وعاء المجمد  الخليط  اآليس كريم على 25 دقيقة. صب  3.   اضبط موقت صانعة 

مقدًما أثناء دوران المضرب واتركه حتى التجمد.

لمدة  المجمد  في  المثلج  وعاء  فضع  الفواكه،  لمثلج  ُسمكًا  أكثر  قوام  في  ترغب  كنت   4.   إذا 

المدة. تلك  يقارب  ما  أو  إضافية  30 دقيقة 



التوصيالت الكهربائية

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 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 ألوان وفًقا للرموز التالية:

 
                                                                                                                       

)N( قم بتوصيل السلك األزرق بالطرف المحايد

)L( قم بتوصيل السلك البني بالطرف المكهرب

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

أمبير. 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.

يتم  أال  ويتعين  القابس؛  على  الغطاء  تركيب  إعادة  يجب  مصهر،  غطاء  لديه  مشكل  قابس  في  مصهر  تغيير  أو  استبدال  بعد  مالحظة: 

الكهربائية.  األدوات  متجر  من  البديلة  المصهر  أغطية  على  الحصول  يمكن  فقده،  حالة  وفي  المصهر.  دون غطاء  من  الجهاز  استخدام 

هذا الجهاز متوافق مع توجيهات السوق األوروبية المشتركة التالية: EC/2006/95 )توجيه الجهد المنخفض( وEC/2004/108 )توجيه 

التوافق الكهرومغناطيسي(.
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