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 مقدمة
شكرًا لك الختيارك سوبر شيف، جهاز الطهي متعدد االستخدامات الذي يمكن استخدامه في مختلف أنواع الطهي مثل 

بأقصى صورة  الجهاز  هذا  من  االستفادة  على  وغيرها. ولمساعدتك  اليخنة  وصنع  والخبز  والسلق  بالبخار  والطهي  القلي 

ممكنة، يُرجى إمضاء بضع لحظات لقراءة هذه اإلرشادات قبل استخدام سوبر شيف للمرة األولى، واالحتفاظ بها في مكان 

آمن للرجوع إليها في المستقبل.

المزايا

 

القدرة 980 وات

جهد التشغيل: 240 فولت60- هرتز

التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام سوبر شيف، يُرجى اتباع تدابير السالمة األساسية التالية.

االستخدام. قبل  اإلرشادات  جميع  قراءة  يُرجى   .1

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

الخارجي. أو  التجاري  لالستخدام  صالح  فقط. وغير  المنزلي  لالستخدام  مخصص  شيف  سوبر   .3

صدمة  حدوث  أو  حريق  نشوب  المصنعة  الجهة  بها  توصي  ال  ملحقات  مع  شيف  سوبر  استخدام  عن  ينجم  4.  قد 
كهربائية أو وقوع إصابة، ومن ثم يجب تفادي ذلك.

وجاف. مستٍو وقوي  سطح  على  شيف  سوبر  ضع   .5

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

منه. ينبعث  سوف  البخار  ألن  أثناء استخدامه  شيف  غطاء سوبر  فتح  عند  الحذر  توخ   .7

غطاء  على  الموجود  الصمام  تغطي  ال  شيف.  سوبر  في  بإحكام  الصمام  تثبيت  من  للتأكد  الحرص  توخي  8.  يجب 
الجهاز ويجب توخي الحذر عند إزالة الصمام ألنه قد يكون ساخنًا. عند الطهي باستخدام الوظائف التالية – األرز، 

المعكرونة، السلق وصنع اليخنة – أدر صمام البخار على الموضع الصحيح. عند الطهي باستخدام أي من الوظائف 

األخرى، يجب فتح صمام البخار.

للوعاء. القصوى  السعة  تتجاوز  الجهاز. وال  في  موضعه  في  يكن  لم  الوعاء ما  في  المكونات  تضع  ال   .9

أن  يمكن  شيف. حيث  سوبر  مع  فقط  السيليكون  من  المصنوعة  أو  البالستيكية  أو  الخشبية  األدوات  10.  استخدم 
تؤدي األدوات المعدنية إلى تلف الطبقة المانعة لاللتصاق.

بالقرب من فرن ساخن. أو  بداخل  بالقرب منه، أو  الكهرباء أو  أو  بالغاز  يعمل  11.  ال تضع سوبر شيف على موقد ساخن 

آخر. وال  أي سائل  الماء أو  في  القابس  أو  الطاقة  أو سلك  تغمر سوبر شيف  الكهربائية، ال  الصدمات  12.  للحماية ضد 
تسمح بوصول البلل إلى سلك التيار الكهربائي أو القابس.

على  مسؤول  شخص  عليهم  يشرف  لم  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  من  لالستخدام  مخصص  غير  شيف  13.  سوبر 
نحو مناسب للتأكد من استخدامهم له بأمان. يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

أصيب  أو  الجهاز  سقط  إذا  أو  التلف،  عالمات  القابس  أو  التيار  سلك  على  ظهرت  إذا  شيف  سوبر  تستخدم  14.  ال 
لإلصالح  للترتيب  رقم 88100 015394  على  المساعدة  بخط  اتصل  الصحيح.  النحو  على  يعمل  لم  أو  بالتلف 

أو االستبدال. ال تعمد مطلًقا إلى إصالح سوبر شيف بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.
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لوحة قابلة للفصل لالحتفاظ بدفء الطعام

لوحة التحكم  

صمام البخار

الوعاء

املقبض

اجلسم اخلارجي



لوحة التحكم

بدفء الطعام( OFF/KEEP WARM )إيقاف/االحتفاظ   .1 
رئيسية: وظائف  ثالث  الزر  لهذا   

االستعداد؛ أ. وضع   
ب. إلغاء البرامج؛  

بدفء الطعام. االحتفاظ  ج. وظيفة   

 MENU .2 )القائمة(
معروضة  الطهي  وظائف  وتكون  الطهي.  وظائف  خالل  التنقل  للمستخدم  يمكن  الزر،  هذا  على  الضغط     عند 

بالترتيب التالي:

الطعام(  FOOD SELECTION .3 )اختيار 
الذي سيطهيه:  الطعام  نوع  المستخدم  القلي. يحدد  أو  البخار  باستخدام وظيفة  الطهي  الزر عند      يستخدم هذا 

الخضروات، اللحوم أو األسماك. 

 
 CLOCK/TIMER .4 )الساعة/الموقت(

رئيسيتان: وظيفتان  الزر  لهذا   
الساعة"(؛ ضبط  زر HR/MIN )ساعة/دقيقة( )راجع "كيفية  مع  يستخدم  الفعلي، وهو  الوقت  أ. لضبط   

إلى  العودة  عند  بالفعل  معد  طبق  على  للحصول  مفيدة  الميزة  الجهاز. وهذه  على  البدء المؤجل  وقت    ب. لضبط 
زر HR/MIN )ساعة/دقيقة( )راجع "كيفية ضبط وقت  مع  المثال. وهو يستخدم  العمل على سبيل  من  المنزل 

البدء المؤجل"(.

HR/MIN )ساعة/دقيقة(  .5 
رئيسية: وظائف  ثالث  الزر  لهذا   

أ. لضبط الوقت الفعلي، وهو يستخدم مع زر CLOCK/TIMER )الساعة/الموقت( )راجع "كيفية ضبط الساعة"(؛  

إلى  العودة  عند  بالفعل  معد  طبق  على  للحصول  مفيدة  الميزة  البدء المؤجل. وهذه  وقت  على  الجهاز  لضبط    ب 
زر CLOCK/TIMER )الساعة/الموقت( )راجع "كيفية  مع  المثال. وهو يستخدم  العمل على سبيل  من  المنزل 

ضبط وقت البدء المؤجل"(؛

الطهي( )راجع "كيفية  زر COOKING TIME )مدة  مع  الزر  هذا  الطهي. يستخدم  مدة  طول    ج. لضبط/تغيير 
ضبط برنامج"(.

الحرارة( TEMP )درجة   .6 
  يُستخدم هذا الزر لتغيير درجة حرارة الطهي عند الطهي باستخدام وظيفة OVEN )الفرن(. ولهذه الوظيفة درجة 

طهي متغيرة تتراوح بين 40 و180 درجة مئوية.

الطهي( COOKING TIME )مدة   .7 
 SLOWCOOK ،)التالية؛ القلي )القلي(، اليخنة )اليخنة البرامج  في  الطهي  مدة  لضبط  الزر  هذا    يُستخدم 
بالبخار(، التسخين )التسخين(، الخبز )الخبز(، السلق  )السلق( والزبادي  البطيء(، STEAM )الطهي  )الطهي 

برنامج"(.(. ضبط  زر HR/MIN )ساعة/دقيقة( )راجع "كيفية  مع  الزر  هذا  )الزبادي(. ويستخدم 

START )البدء(  .8 
برنامج"(. ضبط  الطهي )راجع "كيفية  لبدء برنامج  الزر  هذا  يُستخدم   

الطهي مرحلة  مؤشر   .9
  عند الطهي باستخدام وظيفة األرز أو المعكرونة، سوف يعرض مؤشر مرحلة الطهي مرحلة الطهي الحالية لجهاز 

سوبر شيف. وال يظهر مؤشر مرحلة الطهي عند استخدام أي من الوظائف األخرى. RICE PASTA STEAM BOIL

SLOW COOK FRY HEAT

BAKE OVEN (TEMP. & TIME) STEWS YOGURT



وظائف الطهي 

يشمل سوبر شيف 11 وظيفة طهي؛ يُرجى مراجعة الجدول التالي باعتباره دليل مرجعي للوظائف.
كيفية ضبط برنامج

للطهي باستخدام وظيفة األرز )األرز( 

�ضع المكونات في وعاء الطهي. لطهي األرز على النحو األمثل، نوصي بإضافة مقدار واحد من الماء لكل مقدار واحد  �•
من األرز.

�أغلق الغطاء وأدر الصمام إلى "األرز/المعكرونة". �•

�اضغط بشكل متكرر على زر "Menu" )القائمة( للتنقل خالل وظائف الطهي حتى تصل إلى األرز )األرز(. �•

�اضغط على زر "Start" )البدء(. �•

�تختلف المدة المستغرقة في طهي األطباق باستخدام هذا اإلعداد حسب كمية الطعام والسائل المضاف إلى وعاء  �•
التي  الفعلية  الزمنية  المدة  طول  التحكم  لوحة  تعرض  ذلك 40-30 دقيقة. لن  عامة، يستغرق  الطهي. وبصفة 

يستغرقها طهي الطبق، وإنما تعرضها عندما تكون هناك 15 دقيقة متبقية من مدة الطهي.

للطهي باستخدام وظيفة المعكرونة )المعكرونة( 

تغطية  ثم  الطهي  وعاء  في  المكونات  بوضع  نوصي  المعكرونة،  أطباق  لطهي  الطهي.  وعاء  في  المكونات  �ضع  �•
المعكرونة بالكامل بالسائل. ربما تحتاج للتجربة بكمية الماء المضافة ألنها تختلف حسب الذوق الشخصي ودرجة 

الصالبة التي تفضلها للمعكرونة. سيتم امتصاص الماء خالل عملية الطهي.

أغلق الغطاء وأدر الصمام إلى "األرز/المعكرونة". �•

المعكرونة  إلى  تصل  حتى  الطهي  وظائف  خالل  للتنقل  )القائمة(   "Menu" زر  على  متكرر  بشكل  اضغط  �•
)المعكرونة(.

اضغط على زر "Start" )البدء(. �•

يتبع...

هل يمكن تعديل مدة الطهيهل يمكن تعديل درجة الحرارةمدة الطهي المضبوطة مسبًقاوظيفة الطهي

ال ال40 دقيقة األرز

هل يمكن تعديل مدة الطهيهل يمكن تعديل درجة الحرارةمدة الطهي المضبوطة مسبًقاوظيفة الطهي

ال40 دقيقةاألرز

ال، فمدة الطهي تختلف حسب كمية الطعام الجاري 

طهيها وتستغرق في المتوسط 40-30 دقيقة. سوف 

يعرض مؤشر مرحلة الطهي المرحلة الحالية من عملية 

الطهي.

ال50 دقيقةالمعكرونة

ال، فمدة الطهي تختلف حسب كمية الطعام الجاري 

طهيها وتستغرق في المتوسط 50-40 دقيقة. سوف 

يعرض مؤشر مرحلة الطهي المرحلة الحالية من عملية 

الطهي.

الطهي بالبخار )اختر نوع الطعام(

نعم. يمكن تعديلها بين 5 دقائق – 42 دقيقة.ال20 دقيقةالخضروات

نعم. يمكن تعديلها بين 5 دقائق – 30 دقيقة.ال20 دقيقةاألسماك

نعم. يمكن تعديلها بين 15 دقيقة – ساعتين.ال30 دقيقةاللحوم

نعم. يمكن تعديلها بين 5 دقائق – 30 دقيقة.ال10 دقائقالسلق 

نعم. يمكن تعديلها بين 5 ساعات – 10 ساعات.ال5 ساعاتالطهي البطيء

نعم. يمكن تعديلها بين 5 دقائق – 59 دقيقة.ال42 دقيقةالقلي

نعم. يمكن تعديلها بين 8 دقائق – 25 دقيقة.ال25 دقيقةالتسخين

الال45 دقيقةالخبز

20 دقيقةالفرن )درجة الحرارة والوقت(
بين 40 –  تعديلها   نعم، يمكن 

مئوية. 180 درجة 
نعم. يمكن تعديلها بين 20 دقيقة – ساعتين

نعم. يمكن تعديلها بين 20 دقيقة – 4 ساعاتالساعة واحدة اليخنة

نعم. يمكن تعديلها بين 6 ساعات – 12 ساعة.ال8 ساعاتالزبادي 



للطهي باستخدام وظيفة السلق  )السلق( 

هذه الوظيفة ممتازة لسلق الخضروات والفواكه. 

األقصى. المستوى  تتجاوز  المكونات. وال  فيه  ضع  بالماء ثم  وعاء الطهي  امأل   •

أغلق الغطاء وأدر الصمام إلى "السلق ".  •

اضغط بشكل متكرر على زر "Menu" )القائمة( للتنقل خالل وظائف الطهي حتى تصل إلى السلق  )السلق(.  •

اضغط على Cooking time )مدة الطهي(.  •

حدد مدة طهي الطعام بتكرار الضغط على زر "Hr/min" )ساعة/دقيقة(.  •

اضغط على زر "Start" )البدء(.  •

وعاء  الماء في  درجة حرارة  الشاشة. وبمجرد وصول  الفعلية على  المدة  البدء، سوف تظهر  زر  الضغط على  •  بمجرد 
العد  بعد في  الساعة فيما  تبدأ  الساعة. وسوف  إلى 100 درجة مئوية، سوف يصدر صوت ضوضاء وتتغير  الطهي 

التنازلي حتى االنتهاء من مدة السلق المضبوطة. 

للطهي باستخدام وظيفة الطهي البطيء )الطهي البطيء( 

يتميز الطهي البطيء بإمكانية إضافة المكونات ثم تشغيل سوبر شيف والتمتع بوجبة طرية سائلة شهية المذاق بعد عدة 

ساعات دون مجهود يذكر. ويمكن للطاهي استغالل األجزاء األقل سعرًا من اللحوم والخضروات الجذرية على النحو األمثل، 

دون أن تتطلب طهًيا مسبًقا. مع إضفاء بعض اللمسات هنا وهناك، سوف تكتشف أن بوسعك طهي وصفاتك المفضلة 

التي اعتدت طهيها على الموقد أو في الفرن بطريقة الطهي البطيء. إذا أردت تحمير اللحم قبل طهيه ببطء، يمكن القيام 

بذلك باستخدام وظيفة القلي المتوفرة في سوبر شيف. 

وعاء الطهي.  إلى  المكونات  أضف  �•

إلى "السلق ". الصمام  الغطاء وأدر  أغلق  �•

يتبع...

�تختلف المدة المستغرقة في طهي األطباق باستخدام هذا اإلعداد حسب كمية الطعام والسائل المضاف إلى وعاء  �•
التي  الفعلية  الزمنية  المدة  طول  التحكم  لوحة  تعرض  ذلك 40-30 دقيقة. لن  عامة، يستغرق  الطهي. وبصفة 

يستغرقها طهي الطبق، وإنما تعرضها عندما تكون هناك 15 دقيقة متبقية من مدة الطهي.

 
للطهي باستخدام وظيفة STEAM )الطهي بالبخار( 

�امأل وعاء الطهي بالماء حتى المستوى 2 ثم ضع رف الطهي بالبخار داخل وعاء الطهي. ضع الطعام فوق رف الطهي  �•
بالبخار، وعند ُصنع العجة المطهية على البخار، ضع وعاًء يمكنه تحمل حرارة الفرن في رف الطهي بالبخار.

."Open" أغلق الغطاء وأدر الصمام إلى �•

�اضغط بشكل متكرر على زر "Menu" )القائمة( للتنقل خالل وظائف الطهي حتى تصل إلى STEAM )الطهي  �•
بالبخار(.

اضغط على زر "Food selection" )اختيار الطعام( لالختيار من بين الخضروات أو اللحوم أو األسماك. �•

اضغط على "Cooking time" )مدة الطهي(. �•

حدد مدة طهي الطعام بتكرار الضغط على زر "Hr/min" )ساعة/دقيقة(. �•

اضغط على زر "Start" )البدء(. �•

هل يمكن تعديل مدة الطهيهل يمكن تعديل درجة الحرارةمدة الطهي المضبوطة مسبًقاوظيفة الطهي

الطهي بالبخار )اختر نوع الطعام(

ال20 دقيقةالخضروات
نعم. يمكن تعديلها بين 5 دقائق – 42 

دقيقة.

ال20 دقيقةاألسماك
نعم. يمكن تعديلها بين 5 دقائق – 30 

دقيقة.

ال30 دقيقةاللحوم
نعم. يمكن تعديلها بين 5 دقائق – 30 

دقيقة.

هل يمكن تعديل مدة الطهيهل يمكن تعديل درجة الحرارةمدة الطهي المضبوطة مسبًقاوظيفة الطهي

ال10 دقائقالسلق 
نعم. يمكن تعديلها بين 5 دقائق – 30 

دقيقة.

هل يمكن تعديل مدة الطهيهل يمكن تعديل درجة الحرارةمدة الطهي المضبوطة مسبًقاوظيفة الطهي

ال50 دقيقة المعكرونة
ال، فمدة الطهي تختلف حسب كمية 

لطعام الجاري طهيها وتستغرق في 
المتوسط 50-40 دقيقة.



للطهي باستخدام وظيفة التسخين )التسخين(

هذا اإلعداد مثالي إلعادة تسخين الوجبات. يجب ترك الصمام على "Open" )مفتوح( عند التسخين.

وعاء الطهي. إلى  المكونات  أضف  �•

."Open" أغلق الغطاء وأدر الصمام إلى �•

اضغط بشكل متكرر على زر "Menu" )القائمة( للتنقل خالل وظائف الطهي حتى تصل إلى التسخين )التسخين(. �•

اضغط على Cooking time )مدة الطهي(. �•

حدد مدة طهي الطعام بتكرار الضغط على زر "Hr/min" )ساعة/دقيقة(. �•

اضغط على زر "Start" )البدء(. �•

 

للطهي باستخدام وظيفة OVEN )الفرن( 

يفيد هذا اإلعداد عند طهي مجموعة متنوعة من األطعمة، وتشمل الخضروات واللحوم المشوية، حيث يمكن تغيير درجة 

حرارة الطهي بين 40 – 180 درجة..

وعاء الطهي. إلى  المكونات  أضف  �•

."Open" أغلق الغطاء وأدر الصمام إلى �•

اضغط بشكل متكرر على زر "Menu" )القائمة( للتنقل خالل وظائف الطهي حتى تصل إلى Oven )الفرن(. �•

كرر الضغط على زر "Temp" )درجة الحرارة( الختيار درجة حرارة الطهي. �•

اضغط على Cooking time )مدة الطهي(. �•

يتبع...

البطيء  الطهي  إلى  تصل  حتى  الطهي  وظائف  خالل  زر "Menu" )القائمة( للتنقل  على  متكرر  بشكل  �اضغط  �•
البطيء(. )الطهي 

اضغط على Cooking time )مدة الطهي(. �•

حدد مدة طهي الطعام بتكرار الضغط على زر "Hr/min" )ساعة/دقيقة(. �•

اضغط على زر "Start" )البدء(. �•

للطهي باستخدام وظيفة القلي )القلي(

هذا اإلعداد مخصص للقلي غير العميق وهو ممتاز لتحمير اللحوم وقلي الخضروات. 

وعاء الطهي. في  الزيت  من  من 175 مل  أكثر  تضع  وعاء الطهي. وال  إلى  المكونات  أضف  �•��

."Open" أغلق الغطاء وأدر الصمام إلى �•��

اضغط بشكل متكرر على زر "Menu" )القائمة( للتنقل خالل وظائف الطهي حتى تصل إلى القلي )القلي(. �•��

اضغط على زر Food selection )اختيار الطعام( لالختيار من بين الخضروات أو اللحوم أو األسماك. �•��

اضغط على Cooking time )مدة الطهي(. �•��

حدد مدة طهي الطعام بتكرار الضغط على زر "Hr/min" )ساعة/دقيقة(. �•��

اضغط على زر "Start" )البدء(.  �•��

هل يمكن تعديل مدة الطهيهل يمكن تعديل درجة الحرارةمدة الطهي المضبوطة مسبًقاوظيفة الطهي

ال5 ساعاتالطهي البطيء
نعم. يمكن تعديلها بين 5 ساعات – 10 

ساعات.

هل يمكن تعديل مدة الطهيهل يمكن تعديل درجة الحرارةمدة الطهي المضبوطة مسبًقاوظيفة الطهي

ال42 دقيقةالقلي
نعم. يمكن تعديلها بين 5 دقائق – 59 

دقيقة.

هل يمكن تعديل مدة الطهيهل يمكن تعديل درجة الحرارةمدة الطهي المضبوطة مسبًقاوظيفة الطهي

ال25 دقيقةالتسخين
نعم. يمكن تعديلها بين 8 دقائق – 25 

دقيقة.



اضغط على Cooking time )مدة الطهي(.’.

زر "Hr/min" )ساعة/دقيقة(. على  الضغط  بتكرار  الطعام  طهي  مدة  �حدد  �•

اضغط على زر "Start" )البدء(. �•

للطهي باستخدام وظيفة الزبادي )الزبادي(

لصنع الزبادي في سوبر شيف، سوف تحتاج إلى آنية زجاجية يمكن إغالقها بأغطية محكمة الغلق. 

الطهي  رف  وعاء الطهي. ضع  الماء إلى  من  جيًدا. أضف مقدارين  وأغلقها  الزجاجية  اآلنية  في  الزبادي  �ضع مكونات  �•
بالبخار في وعاء الطهي ثم ضع اآلنية المغلقة على رف الطهي بالبخار.

."Open" أغلق الغطاء وأدر الصمام إلى �•

اضغط بشكل متكرر على زر "Menu" )القائمة( للتنقل خالل وظائف الطهي حتى تصل إلى الزبادي )الزبادي(. �•

اضغط على Cooking time )مدة الطهي(. �•

حدد مدة طهي الطعام بتكرار الضغط على زر "Hr/min" )ساعة/دقيقة(. �•

اضغط على زر "Start" )البدء(. �•

زر "Hr/min" )ساعة/دقيقة(. على  الضغط  بتكرار  الطعام  طهي  مدة  �حدد  �•

اضغط على زر "Start" )البدء(. �•

للطهي باستخدام وظيفة الخبز )الخبز( 

هذا اإلعداد رائع لصنع الكعكات الخفيفة والهشة، وبعض أطباق اللحوم أيًضا. يتيح هذا اإلعداد الخبز على درجة حرارة 180 

درجة ومدة طهي 45 دقيقة، وال يمكن تغيير أي منهما. يجب ترك الصمام على "Open" عند الخبز.

وعاء الطهي. إلى  المكونات  أضف  �•

."Open" أغلق الغطاء وأدر الصمام إلى �•

اضغط على زر "Menu" )القائمة( للتنقل خالل وظائف الطهي حتى تصل إلى الخبز )الخبز(. �•

اضغط على زر "Start" )البدء(. �•

للطهي باستخدام وظيفة اليخنة )اليخنة(

يساعد هذا اإلعداد في صنع أصناف اليخنة اللذيذة والمحببة، وهو يستخدم وعاء طهي ذي سعة كبيرة، ولذلك فهو ممتاز 

للطهي لجميع أفراد األسرة.

وعاء الطهي. إلى  المكونات  أضف  �•

أغلق الغطاء وأدر الصمام إلى "اليخنة". �•

�اضغط بشكل متكرر على زر "Menu" )القائمة( للتنقل خالل وظائف الطهي حتى تصل إلى اليخنة )اليخنة(. �•

�•

هل يمكن تعديل مدة الطهيهل يمكن تعديل درجة الحرارةمدة الطهي المضبوطة مسبًقاوظيفة الطهي

20 دقيقةالفرن )درجة الحرارة والوقت(
نعم، يمكن تعديلها بين 40 – 

مئوية. 180 درجة 
نعم. يمكن تعديلها بين 20 دقيقة – 

ساعتين

هل يمكن تعديل مدة الطهيهل يمكن تعديل درجة الحرارةمدة الطهي المضبوطة مسبًقاوظيفة الطهي

الال45 دقيقةالخبز

هل يمكن تعديل مدة الطهيهل يمكن تعديل درجة الحرارةمدة الطهي المضبوطة مسبًقاوظيفة الطهي

الساعة واحدة اليخنة
نعم. يمكن تعديلها بين 20 دقيقة – 4 

ساعات

هل يمكن تعديل مدة الطهيهل يمكن تعديل درجة الحرارةمدة الطهي المضبوطة مسبًقاوظيفة الطهي

ال8 ساعاتالزبادي
نعم. يمكن تعديلها بين 6 ساعات – 12 

ساعة.



استكشاف األعطال وإصالحها إعداد Keep Warm )االحتفاظ بدفء الطعام( 

عندما ينهي سوبر شيف برنامج الطهي، فسوف ينتقل تلقائًيا إلى إعداد االحتفاظ بدفء الطعام حتى تظل الوجبة دافئة. 

وضع  في  عليها  الجهاز  ضبط  تم  التي  الساعات  عدد  الشاشة  تعرض  الوضع، فسوف  هذا  في  شيف  سوبر  يكون  وعندما 

االحتفاظ بدفء الطعام. لضمان المحافظة على طزاجة الطعام، ال نوصي بضبط إعداد االحتفاظ بدفء الطعام على مدة 

تزيد عن ساعتين. إللغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر "Off/keep warm" )إيقاف/االحتفاظ بدفء الطعام( وسوف يؤدي 

ذلك إلى تحول سوبر شيف إلى وضع االستعداد. 

كيفية ضبط الساعة

تبدأ  ثانيتين؛ سوف  زر "Clock/Timer" )الساعة/الموقت( لمدة  على  باستمرار  االستعداد، اضغط  وضع  ��في  �•
الشاشة في الوميض.

 "Clock/Timer" ساعة/دقيقة( لضبط الساعة الفعلية. اضغط مجددًا على زر( "Hr/min" كرر الضغط على زر� �•
زر "Hr/min" )ساعة/دقيقة( لتحديد  على  الضغط  الدقيقة. كرر  قسم  وميض  يبدأ  )الساعة/الموقت( وسوف 

الدقيقة الفعلية. 

المحدد.  الوقت  على  بدفء الطعام( للتأكيد  زر "Off/keep warm" )إيقاف/االحتفاظ  على  بعد  فيما  �اضغط  �•
المحدد.  الوقت  على  مرور 10 ثواٍن بالتأكيد  بعد  تلقائًيا  شيف  سوبر  يقوم  وسوف  زر  أي  على  تضغط  أال  يمكن  أو 

مالحظة: عند ضبط الوقت، تأكد من توصيل الوحدة بمصدر التيار الكهربائي.

كيفية ضبط وقت البدء المؤجل 

زر "Start" )البدء(. على  تضغط  ال  ولكن  الطهي  برنامج  اضبط  �•

�ثم اضغط على زر "Clock/timer" )الساعة/الموقت( واضغط على زر "Hr/min" )ساعة/دقيقة( لضبط المدة  �•
المطلوبة إلعداد الوجبة.

الشاشة.  على  الوجبة  إلعداد  المطلوبة  المدة  تظهر  زر "Start" )البدء(. سوف  على  اضغط  �•

تنازلًيا. عًدا  بدالً منها  الشاشة  وتعرض  المدة  هذه  تختفي  الطهي، سوف  في  مهمته  شيف  سوبر  يبدأ  �عندما  �•

الفرن. أو  القلي  وضع  في  الطهي  عند  متاحة  تكون  ال  البدء المؤجل  وقت  وظيفة  أن  مالحظة  ��يُرجى  �•

احلل العطل  الرقم

1

الضوئي ال   املؤشر 
يعمل

E1 تعرض رسالة اخلطأ LCD شاشة

E3 تعرض رسالة اخلطأ LCD شاشة

E4 تعرض رسالة اخلطأ LCD شاشة

E2 تعرض رسالة اخلطأ LCD شاشة

الطعام ليس مطهًيا بشكل جيد أو استغرق 
الطهي مدة طويلة للغاية.

وظيفة االحتفاظ بدفء الطعام تلقائًيا ال تعمل 
بشكل صحيح. 

السوائل تغلي بسرعة كبيرة جًدا أثناء الطهي. 

يستغرق الوصول إلى درجة الغليان وقًتا طويالً 
وغير منتظم. 

لوح التسخني ال يعمل

لوح التسخني ال يعمل

اتصل بـ Lakeland على رقم 88100 015394لوح التسخني يعمل 

اتصل بـ Lakeland على رقم 88100 015394

اتصل بـ Lakeland على رقم 88100 015394

اتصل بـ Lakeland على رقم 88100 015394

اتصل بـ Lakeland على رقم 88100 015394

اتصل بـ Lakeland على رقم 88100 015394

اتصل بـ Lakeland على رقم 88100 015394

املأخذ  ومهايئ  والقابس  التشغيل  ثبات مفتاح  .  تأكد من  1
الكهربائي واملصهر وسلك التيار في أماكنها بإحكام وأنه 

مت توصيلها على نحو صحيح.

بـ  املشكلة، اتصل  دون حل  األول  احلل  تنفيذ  .  بعد  2
رقم 88100 015394 Lakeland على 

أعد تشغيله. ثم  يبرد  اجلهاز  1. اترك 

بـ  املشكلة، اتصل  دون حل  األول  احلل  تنفيذ  .  بعد  2
رقم 88100 015394 Lakeland على 

أعد تشغيله. ثم  يبرد  اجلهاز  1. اترك 

بـ  املشكلة، اتصل  دون حل  األول  احلل  تنفيذ  .  بعد  2
رقم 88100 015394 Lakeland على 

اجلزء  بتنظيف  ثم قم  املناسب  املستوى  الوعاء في  .  ضع  1
اخلارجي للوعاء ولوحة التسخني.

رقم 88100 015394 بـ Lakeland على  .  اتصل  2

2

3

4

5

6

7

8

9

10



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 

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

العناية والتنظيف

قبل تنظيف سوبر شيف، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار عن مقبس التيار الرئيسي. يمكن غسل وعاء الطهي 

بأمان في غسالة األطباق.

كيفية تنظيف صمام البخار

أدناه. موضح  هو  كما  غطاء الجهاز  من  البخار  صمام  أزل   .1

الساعة. عقارب  اتجاه  عكس  في  الجزء السفلي  الصمام، أدر  إلزالة   .2
 

تماًما.  وجففه  وصابون  بماء ساخن  الصمام  3.  اغسل 
  مالحظة: إلعادة تركيب الصمام، أدر الجزء السفلي من الصمام في اتجاه عقارب الساعة، مع التأكد من اتصال الجزأين 

ببعضهما البعض بشكل صحيح.

كيفية تنظيف لوح االحتفاظ بدفء الطعام

يوضحه  الذي  االتجاه  في  اإلبهام  بإصبع  الداخلي  الغطاء  جانبي  كال  على  الحاجزين  المشبكين  على  1.  اضغط 
السهمان في هذا الجزء.

تماًما. )الصورة 1( وجففه  وصابون  بماء ساخن  واغسله  اللوح  أزل    .2
  مالحظة: إلعادة لوح االحتفاظ بدفء الطعام إلى سوبر شيف، ضع اللوح في فتحة الغطاء الداخلي في سوبر شيف. 

واضغط عليه لتثبيته في مكانه، حتى يصدر صوتًا يدل على ثباته بشكل محكم. )الصورة 2(

الصورة 2 الصورة 1 



0003

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 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 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(.

E

Earth(green/yellow)

L

N

Neutral (blue)

13
am

p 
FU

S
E

13amp fuse

Live(brown)

احملايد )أزرق(

األرضي )أخضر/أصفر(

املكهرب )بني(

3مصهر 
13 أمبير


