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 ُمقِدمة

شكرًا جزيالً لكم الختيار ماكينة ُصنع الفطائر من إنتاج شركة Lakeland والتي تقوم بإعداد أربع فطائٍر كاملة التسوية في دقائٍق قليلٍة. نرجو منكم 

قضاء لحظاٍت قليلة من وقتكم لقراءة تلك اإلرشادات قبل البدء في استخدام ماكينة ُصنع الفطائر ألول مرة، واحتفظ بها في مكاٍن آمٍن للرجوع إليها 

عند الحاجة في المستقبل.

إرشادات وقائية هامة

التشغيل. البدء في  قبل  بالكامل  اإلرشادات  قراءة جميع  يُرجى    .1

الجهاز. على  المكتوب  الكهربي  الجهد  مع  لديك  الكهربائي  التيار  توافق مصدر  من  التأكد  يجب    . 2

خارج  لالستخدام  أو  التجارية  لالستخدامات  مناسبة  ليست  فقط. فهي  المنزلي  االستخدام  ألغراض  هذه  الفطائر  ُصنع  ماكينة  .   تستخدم  3

المنزل. ولذا يجب استخدامها فقط للغرض الذي من أجله ُصنِعت.

مثل  تجنب  يجب  إصابات؛ ولذلك  أو  كهربائية  صدمة  أو  حريق  حدوث  إلى  الُمِصنّعة  الشركة  إنتاج  من  ُملحقاٍت ليست  استخدام  يؤدي  4.  قد 

هذا األمر.

.   يجب االحتفاظ بماكينة ُصنع الفطائر بعيًدا عن حافة سطح العمل أو المنضدة أثناء االستخدام. يجب أن يكون السطح مستويًا ومستقرًا  5

وجاًفا.

.   يجب منع سلك الطاقة من التدلي على حافة سطح العمل أو المنضدة أو مالمسة أي أسطح ساخنة مثل: فتحات الموقد. يجب االنتباه  6

إلى عدم سحب أو حمل ماكينة ُصنع الفطائر باستخدام سلك الطاقة مطلًقا.

األقل.  على  الجهاز  مطابقًة لطاقة  التطويل  لسلك  الكهربي  التحمل  طاقة  تكون  أن  بعناية. يجب  تطويل، ولكن  سلك  استخدام  .   يمكن  7

يجب منع سلك التطويل من التدلي على حافة المنضدة أو سطح العمل أو مالمسة أي أسطح ساخنة. ال تحاول مطلًقا استخدام ماكينة 

ُصنع الفطائر مع مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بعد.

منه. بالقرب  أو  فرٍن مازال ساخنًا  بداخل  أو  الكهربائية  المواقد  أو  الغاز  مواقد  من  بالقرب  أو  على  الفطائر  ُصنع  ماكينة  وضع  تجنب    . 8

.   ستصبح ماكينة ُصنع الفطائر ساخنًة جًدا بعد تشغيلها، ويجب عدم وضعها مباشرةً فوق سطٍح من الممكن أن يتلف بالحرارة. ال تحاول  9

مطلًقا رفع أو تحريك ماكينة ُصنع الفطائر أثناء االستعمال. تجنب لمس األسطح الساخنة، واترك ماكينة ُصنع الفطائر لتبرد بشكٍل كامٍل 

قبل التنظيف.

مع  الطاقة  سلك  من  وليس  القابس  من  الجهاز  التنظيف. انزع  وقبل  االستخدام  بعد  الطاقة  من  الفطائر  ُصنع  ماكينة  بفصل  دائًما  .   قم  10

التأكد من أن يديك جافتان.

أو  الماء،  في  القابس  أو  الطاقة  سلك  أو  الفطائر  ُصنع  ماكينة  نقع  أو  غمس  عدم  يجب  كهربائيٍة،  لصدمٍة  التعرض  خطر  من  .   للوقاية  11

تعريضهما للبلل.

مراقبٍة ومالحظٍة مناسبٍة  تحت  ذلك  تم  إذا  المعاقين، إال  أو  األطفال  بواسطة  الفطائر  ُصنع  ماكينة  استخدام  يتم  أن  المفترض  من  .   ليس  12

من شخٍص مسؤوٍل؛ للتأكد من استخدامهم لها بشكل صحيح وآمن. يجب االنتباه إلى األطفال ومراقبتهم؛ لضمان عدم عبثهم بالجهاز. 

يجب أال تُترَك ماكينة ُصنع الفطائر بدون مالحظٍة أثناء االستخدام.

أو  تلفه  أو  الجهاز  سقوط  حالة  في  أو  تلف  عالمات  أية  القابس  أو  الطاقة  سلك  على  ظهر  إذا  الفطائر  ُصنع  ماكينة  استخدام  عدم  .   يجب  13

عدم عمله بالشكل الصحيح. قم باالتصال على خط الدعم 88100 015394؛ من أجل ترتيب لعملية الصيانة أو االستبدال. ال تحاول 

مطلًقا إصالح أو صيانة ماكينة ُصنع الفطائر بنفسك؛ فقد تتعرض لصدمٍة كهربائيٍة.

قبل االستخدام ألول مرة

قم بإزالة تغليف ماكينة ُصنع الفطائر بعنايٍة وإزالة أية مواد تغليف بعيًدا. قم بمسح السطح الخارجي لماكينة ُصنع الفطائر واألسطح الداخلية 

المانعة لاللتصاق الخاصة بالطهي باستخدام قطعة مبللة من القماش، ثم قم بتجفيفها باستخدام قطعة قماش ناعمة. تجنب غمرها في الماء أو 

أي سوائل أخرى، وتجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو مساحيق التنظيف ألنها ستؤدي إلى تلف المنتج. قم بغسل قاطع العجينة والضاغطة 

في ماٍء ساخٍن وصابون، وقم بتجفيفهما تماما. 

استخدام ماكينة ُصنع الفطائر

إن إعداد وَخبَّز الفطائر باستخدام ماكينة ُصنع الفطائر يعد أمرًا سهالً للغاية، وهي تقوم بتسوية أربع فطائٍر أو تورتات في مدة ال تزيد عن 10 دقائٍق. 

مؤشر  سُيضيء  الكهربائي.  التيار  مأخذ  في  القابس  وضع  مغلقاً،  بالغطاء  االحتفاظ  مع  مناسٍب  سطٍح  على  الفطائر  ُصنع  ماكينة   1.  ضع 

الطاقة ويشير إلى أن ماكينة ُصنع الفطائر تقوم بالتسخين واالستعداد حالًيا. 

2.  بينما تقوم ماكينة ُصنع الفطائر بالتسخين واالستعداد، قم بفرد العجينة وتقطيعها إلى أربع حلقاٍت باستخدام الجانب األكبر من قاطعة 

القاعدة/الغطاء. فستكون تلك  الجانب األصغر من قاطعة  بإعدادها باستخدام  التي قمت  األربع  الحلقات  القاعدة/الغطاء. ثم قم بتقطيع 

أغطية الفطائر. 

قاعدة  بحمل  الساخنة. قم  األسطح  لمس  لعدم  جيًدا  االنتباه  الغطاء، مع  االستعداد. ارفع  سُيضيء مؤشر  دقائٍق تقريًبا  خمس  مرور  3.  بعد 

عجينة الفطائر بعنايٍة، وضعها بشكٍل متوسٍط داخل قالب الفطيرة، وباستخدام الضاغطة، اضغط عليها برفٍق داخل القالب. 

ذلك سيتسبب في عدم  الفطيرة بشكٍل زائٍد؛ ألن  تعبئة  للحواف. تجنب  الحشو  تجاوز  لعدم  االنتباه جيًدا  الفطيرة مع  داخل  الحشو  4.  أضف 

إحكام إغالق األغطية بالشكل الصحيح. 

أية  بإزالة  غطاء العجينة. قم  وتشكيل  ألسفل  للضغط  السطح  تشكيل  الضاغطة/قطعة  واستخدم  الفطيرة  فوق  غطاء العجينة  5.  ضع 

عجينٍة زائدٍة حول الفطيرة. 

الغطاء. الُحلوة. أغلق  للفطائر  بالنسبة  باللبن  أو  الحاذقة  للفطائر  ببيٍض مخفوٍق بالنسبة  فطيرٍة إما  ادهن كل   .6

بإزالة الفطائر بعنايٍة باستخدام ملعقة مسطحة رقيقة من  اللون البني الذهبي. قم  7.  قم بطهي الفطائر لمدة 10 دقائٍق تقريًبا حتى تأخذ 

الخشب أو النايلون أو السيلكون بوضعها تحت الفطيرة ورفعها ألعلى. تجنب استخدام أدوات ذوات حواٍف معدنيٍة أو حادٍة؛ ألنها قد تتسبب 

في تلف الطبقة العازلة المانعة لاللتصاق.

المواصفات

التشغيل مؤشر   .1

االستعداد مؤشر   .2

لاللتصاق مانعة  نة  ُمبطَّ فطائر  قوالب   .3

العجينة قاطع   .4

السطح تشكيل  الضاغطة/قطعة   .5
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التوصيالت الكهربائية

يجب توصيل هذا الجهاز بطرٍف أرضٍي

تم تزويد هذا الجهاز بقابس ذي ثالثة أسناٍن وِمصهرات متوافقٍة مع معيار BS1363 والتي تتناسب مع االستخدام في جميع المنازل ذوات المقابس 

والتخلص منه  الموجودة بمنزلك، فيجب قطعه  الكهربائي  التيار  الجهاز ال يتطابق مع مآخذ  به  المزود  القابس  المواصفات. إذا كان  لتلك  المطابقة 

بعنايٍة. لتجنب حدوث صدمة كهربائية، تجنب إدخال القابس المفصول في مقبس التيار الكهربائي.

تركيب قابس جديد

بالوصلة  الخاصة  األسالك  هنا. . تتخذ  المبين  النحو  المرنة على  الكهربائية  الوصالت  توصيل  قابس جديد، يجب  تركيب  إذا اضطررت ألي سبٍب إلى 

الرئيسية لهذا الجهاز ألوان وفًقا لرموز األلوان التالية:

 

إذا كانت ألوان األسالك الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز غير متوافقة مع العالمات الملونة التي تحدد األطراف في القابس الذي تستعمله، فتابع 

على النحو التالي: يجب توصيل السلك ذي اللونين األخضر واألصفر بالطرف المميز بحرف )E()أرضي(أو ذي اللون األخضر. يجب توصيل السلك الملون 

باألزرق بالطرف المميز بحرف )N()محايد( أو ذي اللون األسود. يجب توصيل السلك الملون بالبني بالطرف المميز بحرف )L()مكهرب( أو ذي اللون األحمر.

 

 .BS1362 قبل إعادة تركيب غطاء القابس، تأكد من عدم وجود أي قطٍع أو بقايا مكشوفة من السلك داخل القابس. استخدم مصهر 13 أمبير من نوع

يجب استخدام المصهرات المعتمدة من قبل BSI أو ASTA فقط. إذا لم تكن متأكًدا تماما من نوع القابس أو المصهر الذي يتعين استخدامه، فقم 

بالرجوع دائًما إلى فني كهرباء ُمتخِصص.

 

يجب  القابس،  على  الغطاء  تركيب  إعادة  يجب  للِمصهرات،  غطاء  على  يحتوي  قالٍب  ذي  قابس  في  ِمصهر  استبدال  أو  تركيب  إعادة  بعد  مالحظة: 

األدوات  متجر  من  الِمصهرات  لغطاء  غيار  قطع  على  الحصول  يمكن  الغطاء،  َفقد  حالة  في  أبًدا.  للِمصهرات  غطاء  بدون  الجهاز  استخدام  عدم 

التوافق  التالية: EEC 73/23 )توجيه الجهد المنخفض( وEEC 89/336 )توجيه  الكهربائية. يتوافق الجهاز مع توجيهات السوق المشتركة 

الكهرومغناطيسي(.

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

انضمت شركة Lakeland مع مجموعٍة كبيرٍة من تجار التجزئة الرئيسين اآلخرين، إلى نظاٍم يمكن العمالء من التخلص من أجهزتهم الكهربائية 

غير المرغوب فيها عبر مجموعٍة من مراكز إعادة التدوير الُمنتشرة في أنحاء الدولة. تفضل بزيارة موقع الويب www.recycle-more.co.uk؛ 

للتعرف على أقرب مركز إعادة تدوير إليك.

تعليماٌت مفيدةٌ

الجاهزة.  العجائن  استخدام  يمكنك  قبل طهيها، أو  بالثالجة  يوم  لمدة  بها  واالحتفاظ  المنزلية  العجينة  إعداد  يمكن  	•	

بالنسبة لغطاء الفطيرة فيمكنك استخدام  الفطيرة، ثم  العادية لقاعدة  القشرة  ذات  العجينة  باستخدام  دائًما  إننا ننصح  الفطائر  	إلعداد  	•

الُحلوة مطلًقا كعجينة قاعدة؛  العادية  القشرة  ذات  العجينة  بإعدادها. يجب عدم استخدام  التي تقوم  الوصفة  تتناسب مع  التي  العجينة 

ألنها هشٌة للغاية. 

ليبرد  الحشو  بترك خليط  دائًما  بالقالب. قم  الموجودة  العجينة  إلى  إضافته  قبل  الحشو  يتم طهي  أن  الطعام  العديد من وصفات  	تتطلب  	•

قبل وضعه داخل العجينة الموجودة بماكينة ُصنع الفطائر. ال تقم مطلًقا بَملء الفطيرة بشكٍل زائٍد. 

العناية والتنظيف

الخارجي  السطح  الجهاز بشكٍل كامٍل. قم بمسح  وبرودة  الكهربائي  التيار  القابس من مصدر  الفطائر، تأكد من فصل  ُصنع  ماكينة  تنظيف  قبل 

القماش، ثم قم بتجفيفها باستخدام  بالطهي باستخدام قطعة مبللة من  الخاصة  المانعة لاللتصاق  الداخلية  الفطائر واألسطح  لماكينة ُصنع 

قطعة قماش ناعمة. قم بإزالة أية بقايا أطعمة مطهية باستخدام فرشاة ذات شعر بالستيكي أو قطعة قماش شبكي من النايلون. سيؤدي استخدام 

المنظفات الكاشطة والصوف المعدني ومساحيق التنظيف إلى تلف ماكينة ُصنع الفطائر ولذلك يجب تجنُبها. إذا أردت استخدام سوائل غسيل، 

السائل  بقايا  جميع  تنظيف  من  وتأكد  الفطائر،  ُصنع  ماكينة  جسم  على  مباشرةً  السائل  تضع  وال  القماش،  من  قطعٍة  على  قليلًة  كميًة  ضع 

ومسحها بالكامل.

تنبيه: ال تقم مطلًقا بغمر أو نقع ماكينة ُصنع الفطائر في الماء أو أي سائل، وال تقم مطلًقا بسكب الماء على أسُطح الطهي. قم بتخزين ماكينة 

ُصنع الفطائر مع َلف سلك الطاقة حول نفسه بشكٍل رَخو، وال تقم بلفه حول ماكينة ُصنع الفطائر بشدٍة؛ فقد يؤدي ذلك إلى تلف السلك.

)N( قم بتوصيل الطرف األزرق بالطرف المحايد

)E( قم بتوصيل الطرف األخضر واألصفر بالطرف األرضي

)L( قم بتوصيل الطرف البني بالطرف المكهرب

يجب استخدام مصهر 13 أمبير

الطرف املكهرب )بني(

الطرف احملايد )أزرق( مصهر 13 أمبير

الطرف األرضي )أخضر/أصفر(


