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التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام الفرن الصغير، 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

3.   الفرن الصغير مخصص لالستخدام المنزلي فقط. وغير صالح لالستخدام التجاري أو الخارجي. 
ويجب أال يتم مطلًقا تركه دون رعاية خالل االستخدام.

حول  األقل  على  سم   10 مساحة  اترك  وجاف.  وقوي  مستٍو  سطح  على  الصغير  الفرن  4.   ضع 
أثناء  جميع جوانب الفرن الصغير للسماح بالتهوية الجيدة. تصبح األسطح الخارجية ساخنة 

االستخدام. يجب استخدام الفرن الصغير فقط في وضع قائم، ويجب أال يتم إمالته أو وضعه على 

جانبه أو في وضع مقلوب.

5.   ربما ينشب حريق في حالة تغطية الفرن أو لمسه لمواد قابلة لالشتعال، ويشمل ذلك الستائر 
والجدران، أثناء استخدامه. ال تضع أي شيء فوق الفرن أثناء استخدامه.

العمل، بحيث يتسنى لألطفال  أو سطح  المنضدة  6.   ال تترك السلك الكهربائي متدلًيا عن حافة 
التيار أو لمسه ألي  أو مرور األشخاص فوقه. احرص على عدم تشابك سلك  اإلمساك به وجذبه 

أسطح ساخنة.

أو  بداخل  أو  منه،  بالقرب  أو  الكهرباء  أو  بالغاز  يعمل  ساخن  موقد  على  الصغير  الفرن  تضع  7.   ال 
بالقرب من فرن ساخن.

8.   هذا الفرن الصغير غير مخصص لالستخدام من قبل األطفال أو المعتلين ما لم يشرف عليهم 
األطفال  مراقبة  يجب  بأمان.  له  استخدامهم  من  للتأكد  مناسب  نحو  على  مسؤول  شخص 

لضمان عدم عبثهم بالفرن الصغير.

سقط  إذا  أو  التلف،  عالمات  القابس  أو  التيار  سلك  على  ظهرت  إذا  الصغير  الفرن  تستخدم  9.   ال 
رقم  على  المساعدة  بخط  اتصل  الصحيح.  النحو  على  يعمل  لم  أو  بالتلف  أصيب  أو  الجهاز 

الصغير  الفرن  إصالح  إلى  مطلًقا  تعمد  ال  االستبدال.  أو  لإلصالح  للترتيب   015394  88100
بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

10.   قد ينجم استخدام الفرن الصغير مع ملحقات ال توصي بها الجهة المصنعة عن نشوب حريق أو 
حدوث صدمة كهربائية أو وقوع إصابة، ومن ثم يجب تفادي ذلك. ال تقم بتخزين أية مواد بخالف 

الملحقات التي توصي بها الجهة المصنعة في هذا الفرن.

مقدمة

شكرًا لك على اختيار الفرن الصغير المكون من فرن بدرجة حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية وشوايًة 

قوية. إن الحجم الصغير الذي يتميز به هذا الفرن يجعله مناسًبا تماًما عند الطهي لشخص واحد أو 

ولمساعدتك  الذاتية.  الخدمة  وفي حالة  والقوارب  المتنقلة  العربات  في  استخدامه  عند  ورائًعا  اثنين، 

على االستفادة من هذا الجهاز بأقصى صورة ممكنة، يُرجى إمضاء بضع لحظات لقراءة هذه اإلرشادات 

قبل استخدام الفرن الصغير للمرة األولى، واالحتفاظ بها في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل. 

المزايا

مفتاح درجة الحرارة  .1
مفتاح الوظائف المزود بثالثة أوضاع للطهي   .2

موقت مزود بجرس 60-0 دقيقة   .3
مؤشر التشغيل   .4

ى باب زجاجي ُمقسَّ   .5
رف سلكي   .6
درج الفرن   .7

موضع الحامل    .8

القدرة: 1200 وات 50 هرتز

جهد التشغيل: 240 فولت

السعة: 12 لتر 



6.  قم بتوصيل الفرن الصغير بمصدر التيار الكهربائي. أدر مفتاح درجة الحرارة على 230 درجة مئوية 
ومفتاح الوظيفة على اإلعداد التقليدي  وقم بتسخين الفرن لمدة 15 دقيقة. وبعد ذلك، أدر 

مفتاح الوظائف إلى الوضع "OFF" وافصل الفرن عن مصدر التيار الكهربائي. ربما تالحظ انبعاث 

رائحة احتراق بسيطة عند تشغيل الفرن للمرة األولى، فال تنزعج ألن هذا أمر طبيعي عند تسخين 

العناصر الجديدة.

مزايا الفرن الصغير

مفتاح درجة الحرارة: تتراوح إعدادات درجة الحرارة في هذا الفرن الصغير بين 65 و230 درجة مئوية.

مفتاح الوظائف: يتضمن الفرن الصغير ثالثة أوضاع للطهي.

الشواية   •

التسخين المنخفض  •

التقليدي   •

مفتاح الموقت: عند إدارة مفتاح الموقت عكس اتجاه عقارب الساعة على إعداد البقاء قيد التشغيل 

"STAY ON"، سوف يستمر تشغيل الفرن حتى يتم إيقاف تشغيله يدويًا. وعند إدارة المفتاح في اتجاه 
عقارب الساعة، سوف يظل الموقت يعمل لمدة 60 دقيقة. وسوف يصدر صوت جرس في نهاية الوقت 

المحدد.

مؤشر التشغيل: يضيء هذا المؤشر عند تشغيل الوحدة.

كيفية استخدام مفتاح الوظائف
 

التقليدي
 

هذا اإلعداد مناسب تماًما لطهي البطاطس وتحمير اللحوم والخضروات والوجبات الجاهزة والطواجن 

واليخنة والخبز والكعك والحلويات. يُرجى مراجعة الوصفات. 

الرف السلكي في الموضع األوسط بالفرن الصغير. ضع صينية أو صحن الفرن على الرف.  1.  ضع 
أغلق باب الفرن.

أدر المفتاح إلى  .2

حدد درجة الحرارة المالئمة بإدارة المفتاح.  .3

أدر مفتاح الموقت إما على البقاء قيد التشغيل "STAY ON" أو وقت الطهي المحدد.   .4

عند فحص الطعام أو إخراجه من الفرن، استخدم قفاز فرن لحماية يديك وذراعيك.   .5

."OFF" عند االنتهاء من الطهي، أدر مفتاح الوظائف إلى وضع إيقاف التشغيل   .6

اضبط  تنظيفه.  وقبل  استخدامه  عدم  أثناء  الكهربائي  التيار  مأخذ  عن  الصغير  الفرن  11.   افصل 
مفتاح الوظائف دوًما على وضع إيقاف التشغيل "OFF" ثم افصله عن مصدر التيار الكهربائي. 

أمسك القابس عند نزعه من مقبس التيار الكهربائي، وال تسحب السلك.

ال تقم بتنظيف الفرن بواسطة قطع التنظيف المعدنية.   .12

13.   يجب أال يتم إدخال األطعمة أو رقائق األلومينيوم أو األواني المعدنية ذات األحجام الكبيرة للغاية 
في الفرن الصغير ألنها ربما تتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

14.   إذا اندلع حريق بأي جزء من الفرن الصغير، فال تحاول إطفاءه بالماء. وإنما افصله عن مصدر التيار 
الكهربائي وأطفئ اللهب الخارجي بقطعة قماش مبللة أو بطانية حريق. وال تحاول مطلًقا فتح 

باب الفرن إذا ما اندلع حريق به.

أو  المعادن  بخالف  أخرى  مواد  من  المصنوعة  الحاويات  استخدام  عند  الحذر  بالغ  توخي  15.   يجب 
المقوى،  الورق  الورق،  الفرن:  داخل  التالية  المواد  من  أي  تضع  ال  الفرن.  داخل  الحراري  الزجاج 

البالستيك والمنتجات المماثلة. توخ الحذر عند إزالة الدرج أو التخلص من الشحم الساخن.

ى. ال تضع أدوات الطهي أو صواني الخبز على الباب الزجاجي المقسَّ   .16

ال تستخدم الفرن الصغير مع موقت خارجي أو موقت يعمل عن بُعد.   .17

استخدم المقبض دوًما لفتح الباب.   .18

ال تدخل أي شيء في فتحات التهوية.   .19

قبل استخدام الفرن الصغير للمرة األولى:

1.  أخرج الفرن الصغير من عبوته بحرص وأزل أية مواد تغليف.

2.   اقرأ جميع اإلرشادات التي يتضمنها هذا الكتيب.

أزل الرف ودرج الفرن واغسلهما بماء ساخن وصابون وجففهما تماًما.   .3

الفرن الصغير على سطح مستٍو واترك مساحة 10 سم على األقل حوله. وال تضعه على  4.   ضع 
سطح عمل يتأثر بالحرارة.

أدخل الرف ودرج الفرن في الفرن الصغير.   .5



نصائح مفيدة

•  الحد األقصى لحجم صينية الفرن التي يمكن إدخالها في الفرن الصغير هو 25 سم x20 سم. 

وتعتبر صينية الفرن التي يمكن الحصول عليها منفردةً من )My Kitchen 12504( مالئمة تماًما 

لالستخدام داخل الفرن الصغير. 

سم   20 إلى  قطرها  يصل  التي  الكعك  لصنع  المخصصة  القصدير  صواني  استخدام  •  يمكن 

بارتفاع  وللسماح  الصغير.  الفرن  بداخل  الصغيرة  الخبز  أرغفة  لصنع  المخصصة  والصواني 

العجين خالل الَخبز، يجب أن يكون الحد األقصى لعمق الصينية هو 5 سم.

•  عند شواء الطعام، يمكن وضع الطعام مباشرةً على الرف، إال أنه يتعين وضع درج الفرن باألسفل 

اللتقاط الشحوم والدهون. 

العناية والتنظيف

قبل تنظيف الفرن الصغير، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار عن مقبس التيار الرئيسي. يمكن 

غسل درج الفرن بأمان في غسالة األطباق.

جدران الفرن مطلية بطبقة تتميز بسرعة التنظيف. امسح الجدران فقط بقطعة قماش مبللة بسائل 

أو تكشط  الكاشطة  المنظفات  أو  المعدنية  التنظيف  أو قطع  األلياف  وال تستخدم  تنظيف لطيف. 

الجدران باستخدام أدوات معدنية ألن من شأن ذلك إتالف الجزء الداخلي للفرن. اغسل الرف والدرج بماء 

تغمره في  وال  مبللة.  قماش  بقطعة  الفرن  من  الخارجي  الجزء  يمكن مسح  وجففهما.  وصابون  دافئ 

الماء.

الشواية

هذا اإلعداد مثالي لتحميص الخبز وشوي الدجاج وأنواع اللحوم األخرى.

1.  ضع الرف السلكي في الموضع العلوي بالفرن الصغير. ضع صينية أو صحن الفرن على الرف.

أدر المفتاح إلى    .2

حدد درجة الحرارة المالئمة بإدارة المفتاح.  .3

أدر مفتاح الموقت إما على البقاء قيد التشغيل "STAY ON" أو وقت الطهي المحدد.   .4

عند فحص الطعام أو إخراجه من الفرن، استخدم قفاز فرن لحماية يديك وذراعيك.   .5

."OFF" عند االنتهاء من الطهي، أدر مفتاح الوظائف إلى وضع إيقاف التشغيل   .6

التسخين المنخفض

يمكن استخدام هذا اإلعداد ألغلب أنواع الطعام المطهية بواسطة الوظيفة التقليدية، إال أنه يستغرق 

وقًتا أطول.

 
الرف.  الفرن على  أو صحن  بالفرن الصغير. ضع صينية  الموضع األسفل  الرف السلكي في  1.  ضع 

أغلق باب الفرن.

أدر المفتاح إلى     .2

حدد درجة الحرارة المالئمة بإدارة المفتاح.  .3

أدر مفتاح الموقت إما على البقاء قيد التشغيل "STAY ON" أو وقت الطهي المحدد.   .4

عند فحص الطعام أو إخراجه من الفرن، استخدم قفاز فرن لحماية يديك وذراعيك.   .5

."OFF" عند االنتهاء من الطهي، أدر مفتاح الوظائف إلى وضع إيقاف التشغيل   .6



التوصيالت الكهربائية

يتعين تأريض هذا الجهاز

المنازل  في جميع  لالستخدام  وهو صالح   BS1363 بمصهر حسب معيار سنون مجهز  بقابس 3  مزود  الجهاز  هذا 

المزودة بمقابس تتبع المواصفات الحالية وإذا لم يكن القابس المرفق صالًحا لالستخدام مع مآخذ التيار الكهربائي 

المفصول  القابس  بتوصيل  تقم  ال  بصدمة كهربائية،  اإلصابة  لتفادي  بحرص.  منه  والتخلص  فيجب فصله  لديك، 

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

استخدام مصهر 13 أمبير

 

إذا لم تكن ألوان األسالك الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز متوافقة مع العالمات الملونة التي تحدد األطراف 

 E بحرف  المميز  بالطرف  واألصفر  األخضر  اللونين  ذي  السلك  توصيل  يجب  التالي.  النحو  على  فتابع  القابس،  في 

اللون  ذي  أو  المميز بحرف N )محايد(  بالطرف  األزرق  اللون  ذي  السلك  توصيل  يجب   . األخضر  اللون  ذي  أو  )األرضي( 

األسود. ويجب 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 

مصهر BS1362 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.

على  الغطاء  تركيب  إعادة  يجب  مصهر،  غطاء  لديه  مشكل  قابس  في  مصهر  تغيير  أو  استبدال  بعد  مالحظة: 

أغطية  على  الحصول  يمكن  فقده،  حالة  وفي  المصهر.  غطاء  دون  من  الجهاز  استخدام  يتم  أال  ويتعين  القابس؛ 

4المصهر 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(.

وصفات

التوست - الشواية  

ضع الرف السلكي في الموضع العلوي بداخل الفرن. ضع الخبز على الرف. أدر الترموستات إلى 200 درجة 

مئوية. احتفظ بالباب مفتوًحا وقم بتحميص كل جانب من الخبز حتى يصل إلى المستوى المطلوب.

الوجبات الجاهزة - التقليدي  

قم بتسخين الفرن مسبًقا لمدة 10 دقائق. اتبع إرشادات التغليف لمعرفة درجة الحرارة والتوقيتات.

البطاطس المخبوزة - التقليدي 

حبتا بطاطس متوسطتا الحجم

زيت زيتون

ملح طعام

عليها.  الملح  بعض  ورُش  الزيتون  بزيت  ادهنها  ثم  مرات.  عدة  البطاطس  بوخز  قم  شوكة،  باستخدام 

ضعها بداخل صينية خبز مع وضع الرف في الموضع السفلي. قم بطهيها على درجة حرارة 200 درجة 

مئوية لمدة 60 دقيقة.

الخضروات المشوية - التقليدي  

400 جم خضروات مجهزة )مثل البصل األحمر والكوسة والطماطم الصغيرة والفلفل(
فص ثوم واحد مهروس

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة عسل سائل

الدرج  ضع  الخضروات.  الخلطة جميع  لتغطي  بالتساوي  بتقليبها  قم  الفرن.  درج  المكونات على  ضع 

في الموضع األوسط في الفرن. قم بطهيها لمدة 50-45 دقيقة على درجة حرارة 200 درجة مئوية. قم 

بتقليبها مرة واحدة أثناء الطهي.

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

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

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.
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