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�صانعة الكب 
كيك الصغيرة



مقدمة

نشكرك على اختيار صانعة الكب كيك الصغيرة من Lakeland القادرة على خبز 7 قطع من الكب كيك الرائعة فقط في دقائق. يُرجى 

إليها  للرجوع  آمن  األولى، واالحتفاظ بها في مكان  للمرة  الكب كيك  اإلرشادات قبل استخدام صانعة  قضاء بضع لحظات لقراءة هذه 

في المستقبل.

المزايا

التشغيل مؤشر    .1

مؤشر االستعداد   .2

الحرارة غطاء ذو مقبض معزول عن    .3

فتحات كب كيك مضادة لاللتصاق   .4

القدرة: 900 وات

جهد التشغيل: 240 فولت~50 هرتز

التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام صانعة الكب كيك، يُرجى اتباع تدابير السالمة األساسية التالية.

يُرجى قراءة جميع اإلرشادات قبل االستخدام.  .1

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

ويجب  الخارجي.  أو  التجاري  لالستخدام  صالحة  غير  وهي  فقط.  المنزلي  لالستخدام  مخصصة  هذه  كيك  الكب  .   صانعة  3

استخدامها فقط في األغراض المخصصة لها.

ثم يجب  إصابة، ومن  وقوع  أو  أو حدوث صدمة كهربائية  المصنعة نشوب حريق  الجهة  توفرها  ال  ينجم عن استخدام ملحقات  4. قد 

تفادي ذلك.

المنضدة خالل االستخدام. تأكد من استواء السطح وجفافه وقوته. أو  العمل  ضع صانعة الكب كيك بعيًدا عن حافة سطح    . 5

الموقد.  أي أسطح ساخنة مثل سطح  يلمس  تدعه  العمل، أو  أو سطح  المنضدة  الكهربائي متدلًيا عن حافة  السلك  تترك  .   ال  6

وال تسحب صانعة الكب كيك أو تحملها بواسطة سلك التيار الكهربائي.

الخاص  لذلك  مماثالً  األقل  على  للوصلة  الكهربائي  التصنيف  يكون  أن  الحرص. ويجب  توخ  مع  وصلة سلكية  استخدام  .   يمكن  7

استخدام  تحاول  وال  ساخنة.  أسطح  أي  يلمس  تدعه  أو  العمل،  سطح  أو  المنضدة  حافة  عبر  متدلًيا  الكابل  تترك  ال  بالجهاز. 

صانعة الكب كيك مع نظام تحكم عن بُعد أو موقت خارجي.

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

.   تصبح صانعة الكب كيك ساخنة للغاية وال يجب وضعها مباشرةً فوق سطح تتلفه الحرارة. ال تحاول رفع أو نقل صانعة الكب  9

كيك أثناء االستخدام. وال تلمس األسطح الساخنة واترك صانعة الكب كيك تبرد تماًما قبل تنظيفها.

مع  التيار  سلك  وليس  القابس  أمسك  تنظيفها.  وقبل  استخدامها،  بعد  الكهربائي  التيار  عن  دوًما  كيك  الكب  صانعة  .   افصل  10

التأكد من جفاف يديك.

البلل  بوصول  تسمح  أو  الماء  في  القابس  أو  الطاقة  سلك  أو  كيك  الكب  صانعة  تغمر  ال  الكهربائية،  الصدمات  ضد  .   للحماية  11

إليها.

نحو  على  مسؤول  شخص  عليهم  يشرف  لم  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  من  لالستخدام  مخصصة  غير  كيك  الكب  .   صانعة  12

خالل  رعاية  دون  تركها  يجب  وال  بها.  عبثهم  عدم  لضمان  األطفال  مراقبة  ويجب  بأمان.  لها  استخدامهم  من  للتأكد  مناسب 

االستخدام.

.   ال تستخدم صانعة الكب كيك إذا ظهرت على سلك التيار أو القابس عالمات التلف، أو إذا سقط المنتج أو أصيب بالتلف أو لم  13

يعمل على النحو الصحيح. اتصل بخط المساعدة على رقم 015394 88100 للترتيب لإلصالح أو االستبدال. ال تعمد مطلًقا 

إلى إصالح صانعة الكب كيك بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

قبل االستخدام للمرة األولى

أخرج صانعة الكب كيك من عبوتها بحرص وأزل أية مواد تغليف. امسح الجزء الخارجي 

لصانعة الكب كيك وأسطح الخبز المضادة لاللتصاق بقطعة قماش مبللة، ثم جففها 

مواد  وتفادى استخدام  آخر  أي سائل  الماء أو في  في  تغمرها  ناعمة. وال  بقطعة قماش 

التنظيف الكاشطة أو األلياف السلكية ألنها تؤدي إلى تلف المنتج.



استخدام صانعة الكب كيك

يمكن خبز دفعة من قطع الكب كيك بسهولة مذهلة مع صانعة الكب كيك التي بوسعها تقديم 7 قطع كيك خفيفة وهشة في مدة 

 Lakeland تتراوح بين 7 و10 دقائق. يجب تبطين فتحات الكب كيك بقوالب الكيك قبل إضافة الخليط. إن قوالب المافن الصغيرة من

البدء. الرائعة قبل  المنتج. راجع وصفاتنا للحصول على بعض األفكار  المرجعي: 5546( ممتازة لالستخدام مع هذا  )الرقم 

مؤشر  يضيء  الرئيسي.  الكهربائي  التيار  بمقبس  ووصلها  مناسب  سطح  على  غطائها  إغالق  مع  كيك  الكب  صانعة  .   ضع  1

التشغيل األخضر ليوضح أنه يجري تسخين صانعة الكب كيك.

الساخنة.  األسطح  تلمس  أال  الحذر  الغطاء، وتوخ  األحمر. ارفع  االستعداد  يضيء مؤشر  من 5 دقائق، سوف  يقرب  ما  مرور  .   بعد  2

قم بتبطين فتحات الكب كيك السبعة بقوالب الكيك ثم امألها بخليط الكب كيك؛ يجب ملء ثلثي كل منها.

الغطاء وانتظر خبز الكب كيك. أغلق    .3

.   بعد مرور 8 دقائق تقريًبا، ارفع الغطاء وافحص وحدات الكب كيك. يجب أن تكون اآلن مرتفعة وذات ملمس هش. يمكنك حسب  4

الرغبة اختبارها بواسطة عصا خشبية، والتي يجب أن تخرج نظيفة. إذا لم تكن وحدات الكب كيك قد نضجت بعد، فأغلق الغطاء 

وتابع خبزها لمدة إضافية.

الكب كيك على شبكة  وحدات  الكهربائي. اقلب  التيار  الكب كيك عن مصدر  الوحدات جاهزة، افصل صانعة  أن تصبح  .   بمجرد  5

سلكية لكي تبرد. دع صانعة الكب كيك تبرد تماًما قبل التنظيف. راجع "العناية والتنظيف".

يرجى مالحظة ما يلي: ال تستعن باألدوات المعدنية إلخراج وحدات الكب كيك المخبوزة ألن من شأن ذلك إتالف السطح المضاد لاللتصاق. 

العناية والتنظيف

الخارجي  الجزء  امسح  تماًما.  تبرد  واتركها  الرئيسي  الكهربائي  التيار  مقبس  عن  فصلها  من  تأكد  كيك،  الكب  صانعة  تنظيف  قبل 

وأسطح الَخبز المضادة لاللتصاق بقطعة قماش مبللة، ثم جففها بقطعة قماش ناعمة. تخلص من أي طعام ملتصق بواسطة فرشاة 

بالستيكية أو ألياف التنظيف المصنوعة من النايلون. تؤدي المنظفات الكاشطة وسلك التنظيف وألياف التنظيف إلى إتالف صانعة 

الكب كيك ومن ثم يتعين تفاديها. إذا أردت استخدام سائل تنظيف، فضع القليل منه على قطعة قماش وال تضعه مباشرةً على صانعة 

الكب كيك، وتأكد من إزالة جميع بقاياه.

أسطح  على  الماء  تصب  وال  سائل،  أي  في  أو  الماء  في  أبًدا  كيك  الكب  صانعة  تغمر  ال  تنبيه:    

بعض  مرتخًيا  يكون  بحيث  التيار  سلك  لف  مع  كيك  الكب  صانعة  بتخزين  قم  الطهي. 

الشيء؛ وال تلفه بقوة زائدة حول صانعة الكب كيك حتى ال يتلف.

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

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

العمالء من اصطحاب أجهزتهم الكهربائية غير المرغوبة إلى مراكز إعادة التدوير المنتشرة في 

إعادة  مركز  أقرب  على  موقع www.recycle-more.co.uk للعثور  بزيارة  أنحاء الدولة.  تفضل 

تدوير إليك.

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 

منه  والتخلص  فصله  فيجب  لديك،  الكهربائي  التيار  مآخذ  مع  لالستخدام  صالًحا  المرفق  القابس  يكن  لم  وإذا  الحالية.  المواصفات 

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

)E( قم بتوصيل السلكين األخضر واألصفر بالطرف األرضي

)L( قم بتوصيل السلك البني بالطرف المكهرب

يجب 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. ويجب توصيل السلك ذي اللون البني بالطرف المميز بحرف 

اللون األحمر. L )مكهرب( أو ذي 

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

13 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.

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. 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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