
دليل المستخدم
صانعة الشاي والقهوة سعة كوب واحد

الطراز:  12836
رقم خط المساعدة:  88100 015394

Lakeland
Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria LA23 1BQ

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



مقدمة

ألدوات   My Kitchen مجموعة  من  واحد  كوب  سعة  الشاي/القهوة  صانعة  اختيارك  على  لك  شكرًا 

الطهي األساسية اليومية المصممة للعمل الشاق من Lakeland. يُرجى إمضاء بضع لحظات لقراءة 

هذه اإلرشادات قبل استخدام الجهاز للمرة األولى، واالحتفاظ بها في مكان آمن إلمكانية الرجوع إليها 

في المستقبل.

غطاء خزان الماء  .1
فوهة رشاش الماء  .2

سلة الفلتر القابلة لإلزالة  .3
خزان الماء  .4

زر البدء  .5
قُمع أكياس الُبن  .6

موجه رش الماء )ال يشمل الكوب(  .7

جهد التشغيل: 240-220 فولت ~ 50 هرتز

القدرة: 500 وات

أقصى كمية لإلعداد: 340 مل

التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام صانعة الشاي/القهوة، يُرجى اتباع تدابير السالمة األساسية التالية.

يُرجى قراءة جميع اإلرشادات قبل االستخدام.  .1

تأكد من أن مصدر التيار الكهربائي مطابق للجهد المبين على صانعة الشاي/القهوة.  .2

لالستخدام  صالحة  غير  و  فقط.  المنزلي  لالستخدام  مخصصة  هذه  الشاي/القهوة  3.  صانعة 
التجاري أو الخارجي.

يجب استخدام صانعة الشاي/القهوة فقط في األغراض المخصصة لها.  .4

5.  ضع صانعة الشاي/القهوة بعيًدا عن حافة سطح العمل أو المنضدة خالل االستخدام. تأكد من 
استواء السطح وجفافه ونظافته.

العمل، أو تدعه يلمس أسطح  أو سطح  المنضدة  الكهربائي متدلًيا عبر حافة  تترك السلك  6.  ال 
ساخنة أو يتشابك.

7.  ال تضع صانعة الشاي/القهوة على موقد ساخن يعمل بالغاز أو الكهرباء أو بالقرب منه، أو بداخل 
أو بالقرب من فرن ساخن.

8.  للحماية ضد الصدمات الكهربائية، ال تغمر صانعة الشاي/القهوة أو سلك الطاقة أو القابس في 
الماء. وال تسمح بوصول البلل إلى السلك أو القابس.

عدم  وأثناء  بالماء  ملئها  قبل  الكهربائي  التيار  مصدر  عن  الشاي/القهوة  صانعة  9.  افصل 
استخدامها وقبل تنظيفها. اترك الجهاز يبرد تماًما قبل إضافة أو إزالة أجزاء وقبل التنظيف أو 

التخزين.

احرص على عدم لمس األسطح الساخنة. ال ترفع خزان الماء مطلًقا أثناء إعداد الشاي أو القهوة.  .10

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

يشرف  لم  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  من  لالستخدام  مخصصة  غير  الشاي/القهوة  12.  صانعة 
مراقبة  فيجب  بأمان.  لها  استخدامهم  من  للتأكد  مناسب  نحو  على  مسؤول  شخص  عليهم 

األطفال لضمان عدم عبثهم بها. وال يجب تركها بدون رعاية خالل االستخدام.
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تنبيه

القهوة  أو  الشاي  فيض  مخاطر  لتجنب  الجهاز  في  الماء  من  مل   340 على  يزيد  ما  تصب  �ال  �•
الساخنة واإلصابة بحروق.

أدخل الكوب بالكامل في حامل األكواب. استخدم دوًما موجه الرش. �•
ال تحرك الكوب حتى ينطفئ المؤشر. �•

ال تلمس األسطح الساخنة. �•

العناية والتنظيف

افصل صانعة الشاي/القهوة دوًما عند مصدر التيار الكهربائي واتركها تبرد قبل تنظيفها. امسح الجزء 

الخارجي من الجهاز بقطعة قماش نظيفة ومبللة ثم جففه بقطعة قماش جافة. يُرجى عدم استخدام 

المنظفات الكاشطة أو أسالك التنظيف مع الجهاز وعدم غمره في الماء.

ومبللة.  نظيفة  قماش  بقطعة  دورية  بصفة  بها  المحيطة  والمنطقة  الماء  رش  رأس  بمسح  نوصيك 

حيث يعمل ذلك على إزالة أي زيوت أو ترسبات يخلِّفها الُبن المطحون.

قم بتخزين الجهاز في مكان نظيف وجاف. وال تخزنه بينما ال يزال ساخنًا، وال تلف سلك التيار الكهربائي 

مع شده بقوة حول الجهاز ألن من شأن ذلك إتالف السلك.

إزالة التكلس

إلطالة عمر صانعة الشاي/القهوة، نوصيك بإزالة الرواسب الكلسية منها شهريًا. وربما يتطلب األمر 

إجراء ذلك على فترات أقل حسب درجة عسر الماء في منطقتك.

1.  ُصب نصف كوب من الخل األبيض العادي ونصف كوب من الماء البارد في خزان الماء. ضع كوبًا 
على حامل األكواب.

2.  قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي واضغط على زر البدء. دع المحلول يدور في الجهاز 
حتى يتوقف تشغيل الجهاز تلقائًيا.

كرر الخطوتين األوليين باستخدام محلول نقي مكون من خل وماء.  .3

4.  أفرغ محتويات الكوب واغسله ثم امأله بماء صنبور نقي وبارد. ُصب الماء في الخزان وضع الكوب 
على حامل األكواب. اضغط على زر البدء.

5.  عند خروج الماء، أفرغ محتويات الكوب وكرر تلك الخطوات مع كوب آخر من ماء الصنبور النقي 
البارد.

كرر الخطوة 5 عند اللزوم للتأكد من التخلص من أي بقايا للخل.  .6

اغسل الكوب وسلة الفلتر جيًدا قبل متابعة ُصنع المشروبات.  .7

إذا  أو  التلف،  القابس عالمات  أو  التيار  على سلك  إذا ظهرت  الشاي/القهوة  تستخدم صانعة  13.  ال 
سقط الجهاز أو أصيب بالتلف أو لم يعمل على النحو الصحيح. اتصل بخط المساعدة على رقم 

إلى  مطلًقا  تعمد  ال  االستبدال.  أو  معتمد  شخص  يد  على  لإلصالح  للترتيب   015394  88100
إصالح صانعة الشاي/القهوة بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

قبل االستخدام للمرة األولى

قبل إعداد المشروبات بواسطة صانعة الشاي/القهوة، مرر الماء النقي والبارد بها لتنظيفها. امأل كوبًا 

بالماء البارد وُصبه في خزان الماء. وال تضع أي شاي أو قهوة في سلة الفلتر. ضع كوبًا على حامل األكواب 

مع وجود موجه الرش في األعلى. قم بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي واضغط على زر البدء.

إعداد القهوة

تأكد من فصل صانعة الشاي/القهوة عن مصدر التيار الكهربائي.  .1

2.  ارفع غطاء خزان الماء وضع الُبن المطحون )ملعقة واحدة أو اثنتين، حسب التركيز الذي تفضله( 
في سلة الفلتر.

فُيرجى استخدام  المطحون،  البن  وليس  الُبن  أكياس  إذا كنت تستخدم  يلي:  ما    يرجى مالحظة 
قُمع أكياس الُبن.

امأل كوبًا بماء بارد بحيث تصل الكمية بحد أقصى إلى 340 مل.  .3

ُصب الماء بحرص في خزان الماء )على أي من جانبي الُقمع( واخفض غطاء خزان الماء.  .4

ضع الكوب على حامل األكواب على أن يكون موجه الرش أعلى الكوب.  .5

6.  اضغط على زر البدء. سوف يضيء الزر ليوضح أن الجهاز يُعد المشروب. وعند اكتمال دورة إعداد 
المشروب، سوف يتوقف تشغيل الجهاز تلقائًيا.

7.  بعد إعداد القهوة، افصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي ودعه يبرد. أفرغ سلة الفلتر من البن 
المطحون. اغسل السلة جيًدا ثم جففها وضعها في مكانها.

إعداد الشاي

الشاي  أكياس  أو  الشاي  أوراق  باستخدام  القهوة  بإعداد  الخاصة  الخطوات  اتباع  يُرجى  الشاي،  لصنع 

ووضعها في سلة الفلتر.

يرجى مالحظة ما يلي: للحصول على أفضل نتائج عند صنع الشاي أو القهوة، اترك الماكينة تبرد لمدة 

دقيقة تقريًبا بين دورات إعداد المشروبات.



  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.

0002

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 BS1362. 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، 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:  73/23 

EEC)توجيه الجهد المنخفض( وEEC 89/336 )توجيه التوافق الكهرومغناطيسي(.
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