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AR صانع الخبر
تعليمات مهمة من أجل السالمة

يمكن لألطفال في عمر 8 سنوات فما فوق واألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية أو العقلية أو األشخاص   ■
عديمي الخبرة استخدام هذا الجهاز، بشرط مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام 
هذا المنتج بطريقة آمنة ويفهمون أخطاره المحتملة. يجب عدم قيام األطفال بإجراءات التنظيف والصيانة 
الخاصة بالمستخدم إال إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وخاضعين للمراقبة. حافظي على هذا الجهاز وسلك 
الطاقة بعيًدا عن متناول األطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات. يتعين عدم لعب األطفال بهذا الجهاز.

هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي فقط. وغير مخصص لالستعمال في أماكن مثل: 	■
مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛  –

المزارع؛  –
غرف الفنادق أو االستراحات ومناطق المعيشة األخرى؛  –

فنادق المبيت اإلفطار؛  –
ال تستعملي الجهاز في بيئة صناعية أو في الهواء الطلق أو ألغراض أخرى بخالف تلك المخصص لها.   ■
ال تضعي الجهاز على عتبة النافذة أو حوض المطبخ أو غيرها من األسطح غير المستقرة، وال تضعيه  	■
على فرن كهرباء أو غاز أو على مقربة من لهب مكشوف أو أجهزة ومعدات أخرى تُصدر حرارة. ضعي 

الجهاز على سطح جاف ونظيف ومستقر فقط، حيث ال يمكن وقوعه على األرض. 
ال تستعملي الجهاز إال بالملحقات األصلية من الشركة المصنعة.   ■

التصنيف الخاص به  الجهد المصنف على ملصق  الكهرباء، تأكدي من أن  الجهاز بمقبس  قبل توصيل   ■
يطابق الجهد الكهربائي للمقبس. ال توصلي الجهاز إال بمأخذ مؤرض بشكل مناسب.
تأكدي من عدم تدلي سلك الطاقة من حافة الطاولة ومن أنه ال يالمس سطًحا ساخنًا.   ■

تنبيه: 
هذا الجهاز غير مصمم ليتم التحكم فيه باستخدام جهاز مبرمج أو مفتاح مؤقت خارجي أو جهاز 

تحكم عن بعد.

ال تستعملي الجهاز على مقربة من مواد قابلة لالشتعال مثل الستائر أو السدائل أو فوط التنظيف، وما إلى   ■
ذلك ويجب المحافظة على خلوص آمن ال يقل عن 50 سم في االتجاه الرئيسي المشع للحرارة لسطح المواد 

القابلة لالشتعال، ومع خلوص ال يقل عن 10 سم في جميع االتجاهات األخرى. 
تجنبي تغطية الجهاز. وإال سيكون هناك خطر نشوب حريق، عندما يتم تغطيته وتشغيله تلقائيًا عن طريق   ■

المؤقت المدمج. 
قبل تشغيل الجهاز، تأكدي من أن وعاء الخبز موجود في الداخل بشكل صحيح، جنبًا إلى جنب مع جميع   ■
المكونات الضرورية. ال تضعي رقائق األلومنيوم أو لفافة التثبيت البالستيكية، وما إلى ذلك في الجهاز أو 

تقومين بتشغيله وهو فارًغا.

تنبيه: السطح الساخن

التي يمكن لمسها. لذا، تجنبي  عندما يكون الجهاز في وضع التشغيل، قد ترتفع درجة حرارة األسطح   ■
مالمسة األسطح الساخنة والبخار الساخن الذي يخرج من فتحات التهوية. 
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ال تلمسي شفرات العجن الدوارة أثناء التشغيل.  ■
يمكن استعمال 900 جرام من الطحين و6 جرام من مسحوق الخبز كحد أقصى في كل عجنه. ال تضعي   ■

قدًرا من الطحين أو مسحوق الخبز أكبر من ذلك في وعاء الخبز.
تأكدي من عدم رش ماء أو أي سوائل أخرى على السطح الخارجي لنافذة الرؤية، أثناء تشغيل الجهاز.  ■

إننا نوصي بالفحص المنتظم لحالة المكونات في وعاء الخبز بينما يكون الجهاز في وضع التشغيل. في   ■
حالة اشتعال النيران فيها، فقومي على الفور بإيقاف تشغيل الجهاز، وفصله من مقبس الكهرباء واتركي 

الغطاء موضوًعا.
ال تحاولي أبًدا إزالة الخبز المصنوع عن طريق طرق حواف وعاء الخبز ألسفل. وإال، قد يؤدي ذلك إلى   ■

تلفه.
عند االنتهاء من استعمال الجهاز، وقبل نقله أو تنظيفه، قومي دائًما بإيقاف تشغيله، وافصليه من مقبس   ■

الكهرباء واتركيه حتى يبرد. 
قومي بفصل السلك الكهربائي من مقبس الكهرباء عن طريق سحب القابس، تجنبي سحب السلك. وإال، قد  	■

يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو المقبس.
في حالة تلف سلك الكهرباء، يجب إصالحه في مركز صيانة معتمد لمنع تسببه في مواقف خطرة. يحظر   ■

استخدام الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالفًا. 
ال تشطفي الجهاز بالماء الجاري أبًدا وال تغمريه في الماء أو أي سائل آخر. 	■

لتجنب خطر اإلصابة بالصدمات الكهربائية، تجنبي إصالح الجهاز أو إجراء أي تعديالت عليه بنفسك.  	■
قومي بإجراء جميع اإلصالحات أو التعديالت في مركز صيانة معتمد. تخاطرين في حالة العبث بالجهاز 

بإلغاء حقوقك القانونية الناشئة عن األداء غير المرضي أو ضمان الجودة.
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AR صانع الخبر
دليل المستخدم

قبل استخدام هذا الجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة، حتى لو كنِت بالفعل لديِك خبرة   ■
الموضحة  الجهاز إال وفقًا للطريقة  أنواع مماثلة من األجهزة. ال تستخدمي  في استخدام 
في دليل المستخدم. احتفظي بدليل المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة 

الستخدامه في المستقبل.
وبيان  االستالم  وإيصال  التغليف  ومواد  األصلية  الكرتونية  بالعبوة  باالحتفاظ  نوصي  	■
مسؤولية الموزع أو بطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو األداء 
للشركة  األصلية  الكرتونة  في  الجهاز  بتعبئة  نوصي  النقل،  حالة  في  المرضي.  غير 

المصنعة.

وصف الجهاز والملحقات
مقبض الغطاء  A1

غطاء بنافذة للرؤية  A2
شفرات عجن   A3

وعاء عجن مزود بمقبض قابل للطي  A4
لوحة تحكم مزودة بشاشة  A5

قوائم مضادة لالنزالق  A6
كوب قياس  A7

ملعقة قياس   A8
خطاف خلع شفرة العجن  A9

LCD وصف لوحة التحكم المزودة بشاشة
الشاشة  B1

تعرض البرنامج المحدد وطوله، وتعيين   
لون القشرة وحجم الرغيف.

زر „القائمة”  B2
يعمل على تحديد البرامج 1-12.  

زر „اللون”   B3
يعمل على تعيين لون قشرة الخبز.  

”+TIME„ زر  B4
يعمل على ضبط مؤقت البدء المتأخر  

الزر „بدء/توقف”   B5 
يعمل على بدء وإيقاف وإلغاء برنامج 

محدد.
زر „القشرة”  B6 

يعمل على ضبط حجم الرغيف: 2 
رطل )900 جرام(، و2.5 رطل 

)1130 جرام(، و3 رطل )1360 
جرام( 

”–TIME„ زر  B7
يعمل على تحديد مؤقت البدء المتأخر  

مالحظة:
يتم تقريب وحدة القياس المترية وصوالً الى أعشار بأكملها. 

تشغيل صانع الخبز ووظائفه 

زر »القائمة«
يعمل على تحديد البرامج من 1 إلى 12. وتصاحب كل ضغطة على الزر B2 بإشارة   ■

.LCD B1صوتية قصيرة. يتم عرض البرنامج المحدد وطوله على الشاشة

زر »اللون«
البرنامج  يتم عرض  أو »داكن«.  أو »متوسط«  القشرة »فاتح«  لون  تحديد  يعمل على   ■

 .LCD B1المحدد وطوله على الشاشة
ال يمكن تحديد لون القشرة في البرامج 6 - الكعكة 7 - المربى و 8 - العجين.  ■

زر »الرغيف«
يعمل على ضبط حجم الرغيف: 2 رطل )900 جرام(، و2.5 رطل )130 جرام(، و3   ■
رطل )360 جرام( ومزدوج )رغيفان(. ومن المفهوم أن حجم الرغيف يعني مجموع وزن 
جميع المكونات الموضوعة في وعاء الخبز A4. يتم عرض حجم الرغيف المحدد على 
الشاشةLCD B1. يختلف طول البرنامج بحسب حجم الرغيف المحدد كما هو موضح في 

الفصل نبذة عامة عن البرامج وأطوالها.
ال يمكن ضبط حجم الرغيف في البرامج: 6 - الكعك، و7 - مربى، و8 - عجين و12 -   ■

خبز.

»–TIME»و »+TIME« الزران
الزران B4 وB7 يعمالن على تحديد مؤقت البدء المتأخر.   ■

ال تستخدمي هذه الوظيفة مع الوصفات التي تحتوي على مكونات قابلة للتلف السريع، على   ■
سبيل المثال، البيض الطازج والحليب والقشدة الحامضة والجبن، وما إلى ذلك

في  هو موضح  كما   ،A4 الخبز  وعاء  في  المكونات  الصحيح إلضافة  الترتيب  الحظي   ■
الفصل استخدام صانع الخبز. يجب أال تتالمس الخميرة مع السوائل قبل تشغيل البرنامج.

مثال على ضبط المؤقت:
الساعة 9:00 مساًء وأنت ترغبين في الحصول على خبز طازج الساعة 8:00 صباًحا من 
اليوم التالي )أي بفارق زمني 11 ساعة(. اختاري أوالً البرنامج، ولون القشرة وحجم الرغيف. 
ثم استخدمي الزرين B4 وB7 لضبط الوقت الظاهر على الشاشة B1 على 11:00. يعتبر هذا 
هو الوقت المناسب، وسيكون بعده الخبز جاهًزا إلخراجه من صانع الخبز. في كل مرة يتم فيها 
الضغط على الزرين B4 أو B7، سيتم تمديد الوقت أو تقصيره حوالي 10 دقائق. لبدء البرنامج 
المحدد في وضع البدء المتأخر، اضغطي على الزر »بدء/توقف« B5. سيبدأ العد التنازلي 
للمؤقت على الشاشة. تحققي بانتظام من صانع الخبز بمجرد أن يبدأ البرنامج المحدد في العمل. 

مالحظة:
يمكن ضبط المؤقت على الحد األقصى للزمن الُمقدر بـ13 ساعة.

الزر »بدء/توقف«
يعمل على بدء أو إيقاف أو إنهاء البرنامج المحدد.   ■

لتشغيل البرنامج، اضغطي على الزر B5 مرة واحدة. سوف يصدر صفير قصير، وسوف   ■
الوميض،  الشاشة LCD B1في  الوقت الظاهر على  الموجودتان في قيمة  النقطتان  تبدأ 
وسوف يبدأ البرنامج المحدد في العمل. عند بدء تشغيل البرنامج، سوف يتم إلغاء تنشيط 

األزرار األخرى لمنع االنقطاع المحتمل للبرنامج قيد التشغيل حاليًا.
 .B5 يمكنك إيقاف البرنامج قيد التشغيل حاليًا عن طريق الضغط ضغطة قصيرة على الزر  ■
سوف يتوقف العد التنازلي للوقت المتبقي للبرنامج مؤقتًا وسوف تضيء قيمة الوقت على 
المحدد،  البرنامج  الخبز. الستئناف  B1. وسيتم تخزين اإلعداد في ذاكرة صانع  الشاشة 
اضغطي على الزر B5 مرة أخرى. وفي حالة عدم القيام بذلك، فسيتم البدء تلقائيًا بعد 10 

دقائق من اإليقاف المؤقت.
إلنهاء البرنامج، اضغطي على الزر B5 واضغطي عليه مع االستمرار لحوالي ثانيتين.  	■

تتم اإلشارة إلى إنهاء البرنامج عن طريق صفير طويل.

وظيفة »الحفاظ على السخونة«
عند انتهاء البرنامج، سوف يتحول صانع الخبز تلقائيًا إلى وضع الحفاظ على السخونة لمدة  	■
60 دقيقة. إذا كنت ترغبين في أخذ الخبز من صانع الخبز دون تشغيل وظيفة الحفاظ على 
السخونة الالحقة، فقومي بإلغاء هذه الوظيفة عن طريق الضغط باستمرار على زر البدء/

 .B5 التوقف
هذه الوظيفة غير متاحة للبرامج 6 - الكعك، و7 - المربى و8 - العجين. 	■

وظيفة الذاكرة
في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة قصيرة )تصل إلى 10 دقائق(، فإن صانع الخبز  	■
	B5	»يعيد التشغيل تلقائيًا في البرنامج المحدد دون الحاجة للضغط على الزر »بدء/توقف

بمجرد رجوع التيار الكهربائي.
في حالة انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول من 10 دقائق، فلن يستأنف البرنامج الذي تم   ■
إيقافه مؤقتًا العمل تلقائيًا. ولكن، إذا لم تبدأ مرحلة االرتفاع، فبإمكانك بدء تشغيل البرنامج 
من البداية. وإذا كانت مرحلة االرتفاع قد بدأت بالفعل، فمن الضروري أن تبدِء من جديد 

بمكونات جديدة.

الرسائل التحذيرية التي تظهر على الشاشة
إذا ظهر النص »H:HH« على الشاشة B1 مصحوبًا بإشارة صوتية عند بدء البرنامج،   .1
فهذا يعني أن درجة الحرارة داخل صانع الخبز مرتفعة للغاية. قد يحدث هذا عند محاولة 
استخدام صانع الخبز مباشرة بعد خبز رغيف. قومي بفتح الغطاء A2 واتركي صانع الخبز 
يبرد لمدة 10 إلى 20 دقيقة. وبمجرد أن تنخفض درجة حرارته، يمكنك استخدام صانع 

الخبز مجدًدا.
إذا ظهر النص »L:LL« على الشاشة B1 مصحوبًا بإشارة صوتية عند تشغيل البرنامج،   .2
فهذا يعني أن درجة الحرارة داخل صانع الخبز منخفضة للغاية. افتحي الغطاء A2 وضعي 
صانع الخبز في درجة حرارة الغرفة. إن درجة حرارة الغرفة الموصي بها هي 15 درجة 

مئوية إلى 34 درجة مئوية.
بمركز  االتصال  فإنه يرجى   ،B1 الشاشة  أو »EE1« على   »EE0« النص إذا ظهر   .3

صيانة معتمد. 

نظرة عامة على البرامج وأطوالها

1 - األساسي )أنواع الخبز األساسية(
القياسية  الخبز  ألنواع  يُستخدم  فهو  الخبز.  ومراحل  وارتفاع  عجن  من  البرنامج  هذا  يتألف 
للخبز من دقيق القمح األبيض الذي قد يكون منكًها باستخدام مكونات مختلفة مثل األعشاب 

وما إلى ذلك.

2 - القمح الكامل )خبز القمح الكامل(
دقيق  من  الخبز  لصنع  يستخدم  فهو  الخبز.  ومراحل  وارتفاع  من عجن  البرنامج  هذا  يتألف 

القمح الكامل.
مالحظة:

تتأثر  قد  وإال،  البرنامج.  هذا  مع  المتأخر  البدء  وظيفة  باستخدام  نوصي  ال  نحن 
جودة الخبز تأثيًرا سلبيًا.
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3 - الفرنسي )خبز النمط الفرنسي(
االرتفاع  مرحلة  أن  إال  ذلك  ورغم  الخبز،  ومراحل  وارتفاع  عجن  من  البرنامج  هذا  يتألف 
ذو  التقليدي  الفرنسي  األبيض  الخبز  لصنع  يستخدم  األساسي. وهو  البرنامج  في  منها  أطول 
اليوم  نفس  في  الفرنسي  النمط  خبز  بتناول  نوصي  نحن  المتموجة.  والقشرة  الرقيق  الوسط 

الذي يُخبز فيه.

4 - السريع )الخبز السريع(
يتألف هذا البرنامج من عجن وارتفاع ومراحل الخبز. يعتبر هذا هو البديل األسرع للبرنامج 
رقم 1 - األساسي. ويكون للخبز بهذه الطريقة وسط أقل رقة من الخبز المصنوع في البرنامج 

األساسي رقم 1. 

5 - الحلو )الخبز الحلو(
يتألف هذا البرنامج من عجن وارتفاع ومراحل الخبز. فهو يستخدم لصنع الخبز الحلو الذي 
يحتوي على دهون ومحتويات سكر أعلى، ومع إضافة الفواكه المجففة والمكسرات ورقائق 

الشوكوالتة، وقشر البرتقال المعسول وما إلى ذلك.

6 – الكعك
والكعك  الخبز  يستخدم لصناعة  فهو  الخبز.  البرنامج من عجن وارتفاع ومراحل  يتألف هذا 
بيكربونات  أو  الخبز  مسحوق  على  يحتوي  بعجين  إعداداها  يتم  التي  الحلوة  والمخبوزات 

الصوديوم.

7 – المربى
والمربيات  المرمالد  بطهي  قومي  والمربيات.  الفاكهة  مرمالد  لصنع  البرنامج  هذا  يستخدم 
في أجزاء صغيرة ألن حجمها يزداد أثناء طيها. تكون المربى لزجة ويصعب جًدا نزعها إذا 

زادت عن وعاء الخبز.

8 – العجين
المثال،  سبيل  على  العجين،  بارتفاع  والسماح  المكونات  وعجن  لخلط  البرنامج  هذا  يستخدم 

البيتزا، الخبز، وما إلى ذلك، وهذا ال يشمل مرحلة الخبز.

9 – السرعة القصوى
عجن وارتفاع وصنع الخبز في أسرع وقت ممكن. يكون هذا الخبز عادة أقل رقة من الخبز 

المصنوع باستخدام البرنامج رقم 4 - السريع.
تعتبر درجة حرارة الماء مهمة للغاية في هذا البرنامج. ولتحقيق ارتفاع في الرغيف للحصول 
على الحجم المطلوب، فإنه يجب أن تكون درجة حرارة الماء أو غيرها من المكونات السائلة 

في حدود 48 إلى 50 °درجة مئوية.

10 - الشطيرة )الخبز المحمص(
يتألف هذا البرنامج من عجن وارتفاع ومراحل الخبز. فهو يستخدم لصناعة الخبز المحمص 

الرقيق ذو القشرة الرقيقة.

11 - خالي من الجلوتين
يتألف هذا البرنامج من مراحل العجن واالرتفاع والخبز. يرتفع العجين في مرحلة واحدة فقط 

ويكون وقت الخبز أطول بسبب عنصر الرطوبة العالي فيه. 

12 – الخبز
هذا البرنامج ينطوي فقط على مرحلة الخبز ويحول صانع الخبز الخاص بك إلى فرن صغير. 
من  الجاهز  العجين  لخبز  يستخدم  فهو  دقيقة.   60-10 حدود  في  الخبز  وقت  تعيين  يتم  قد 
المتجر أو الخبز اإلضافي للخبز الذي انتهى لتوه من الصنع إذا شعرت بأن قشرته أصبحت 

فاتحة للغاية.

إعداد الحد 
األقصى 
للمؤقت

وقت 
إضافة 

المكونات 

وظيفة 
الحفاظ على 

السخونة

مدة 
البرنامج

حجم الرغيف اختبار لون 
القشرة

البرنامج

13 ساعة 2:30 60 دقيقة 03:10 3 رطل )1,360 جرام( فاتح/
متوسط/

داكن

 – 1
13 ساعةاألساسي 02:25 60 دقيقة 03:05 2.5 رطل )1.130 جرام(

13 ساعة 02:20 60 دقيقة 03:00 2 رطل )900 جرام(
13 ساعة 03:05 60 دقيقة 03:50 3 رطل )1,360 جرام( فاتح/

متوسط/
داكن

2 – القمح 
13 ساعةالكامل  03:00 60 دقيقة 03:42 2.5 رطل )1.130 جرام(

13 ساعة 02:52 60 دقيقة 03:34 2 رطل )900 جرام(
13 ساعة 02:45 60 دقيقة 03:55 3 رطل )1,360 جرام( فاتح/

متوسط/
داكن

3 – الفرنسي
13 ساعة 02:40 60 دقيقة 03:45 2.5 رطل )1.130 جرام(
13 ساعة 02:39 60 دقيقة 03:40 2 رطل )900 جرام(
13 ساعة 01:45 60 دقيقة 02:10 3 رطل )1,360 جرام( فاتح/

متوسط/
داكن

4 – السريع
13 ساعة 01:40 60 دقيقة 02:05 2.5 رطل )1.130 جرام(
13 ساعة 01:35 60 دقيقة 02:00 2 رطل )900 جرام(
13 ساعة 02:35 60 دقيقة 03:00 3 كجم )1,360جرام( فاتح/

متوسط/
داكن

 5 – الحلو
13 ساعة 02:30 60 دقيقة 02:55 2.5 رطل )1.130 جرام(
13 ساعة 02:27 60 دقيقة 02:50 2 رطل )900 جرام(
13 ساعة 01:28 --- 01:48 --- --- 6 – الكعك

--- --- --- 01:20 --- --- 7 – المربى
13 ساعة --- --- 01:30 --- --- 8 – العجين

--- --- 60 دقيقة 01:48 3 رطل )1,360 جرام( فاتح/
متوسط/

داكن

9 – السرعة 
---القصوى --- 60 دقيقة 01:38 2.5 رطل )1.130 جرام(

--- --- 60 دقيقة 01:35 2 رطل )900 جرام(
13 ساعة 02:12 60 دقيقة 03:05 3 رطل )1,360 جرام( فاتح/

متوسط/
داكن

 – 10
13 ساعةالشطيرة 02:07 60 دقيقة 03:00 2.5 رطل )1.130 جرام(

13 ساعة 02:02 60 دقيقة 02:55 2 رطل )900 جرام(
13 ساعة 03:18 60 دقيقة 03:55 3 رطل )1,360 جرام( فاتح/

متوسط/
داكن

11 - خالي 
13 ساعةمن الجلوتين 03:13 60 دقيقة 03:50 2.5 رطل )1.130 جرام(

13 ساعة 03:08 60 دقيقة 03:45 2 رطل )900 جرام(
--- --- 60 دقيقة 0:10 إلى 

1:00
--- فاتح/

متوسط/
داكن

12 – الخبز

قبل االستخدام ألول مرة
إخرج صانع الخبز وملحقاته من الصندوق، وقم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف بما في   .1
ذلك النشرات الترويجية والملصقات. األهم من ذلك كله، ال تنسى إزالة الملصق الموجود 

 .A4 في الجزء السفلي من حاوية الخبز
قومي بغسل الملحقات واألجزاء القابلة للخلع المخصصة لمالمسة الطعام تحت الماء الدافئ   .2
باستخدام سوائل تنظيف المطبخ. ثم باشري شطفها تحت مياه جارية وجففيها تماًما بقطعة 

قماش مبللة.
ضعي وعاء الخبز A4 وشفرات العجن A3 في مكانها داخل صانع الخبز مرة أخرى.   .3
قومي بتوصيل صانع الخبز بمقبس الكهرباء، وحددي البرنامج 12 - الخبز وقومي بتشغيل 
صانع الخبز فارًغا على هذا الوضع لمدة 10 دقائق. وعندما ينتهي البرنامج، قومي بإلغاء 
يبرد.  واتركيه حتى  الكهرباء  مقبس  الخبز من  بالسخونة وفصل صانع  االحتفاظ  وظيفة 

قومي بغسل وعاء الخبز A4 وشفرات العجن A3 مرة أخرى وجففيها تماًما.
مالحظة:

عند التشغيل ألول مرة، قد ينبعث دخان خفيف. يعتبر هذا األمر طبيعي جًدا.

صانع الخبز جاهز اآلن لالستخدام.  .4

استخدام صانع الخبز
المثال سطح منضدة  ضعي صانع الخبز على سطح مستوي وجاف ومستقر على سبيل  	■

المطبخ. 
افتحي الغطاء	A2	واخرجي وعاء الخبز	A4. ضعي شفرات العجن A3 على األعمدة  	■

الموجودة في قاعدة وعاء الخبز A4، وادفعيها إلى األسفل تماًما. 
مالحظة:

لخلع شفرات العجن A3 من الخبز المصنوع بصورة أسهل، نوصي بدهن شفرات 
العجن A3 واألعمدة بدهون يمكن تسخينها.

قومي بقياس المكونات بحسب الوصفة ثم ضعيها في وعاء الخبز A4 على النحو التالي: 	■
واللبن،  والبيرة،  والحليب  الماء  مثل  السائلة،  المكونات  كافة  بإضافة  قومي  أوالً   -

والزبادي، والبيض، وما إلى ذلك.
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ثم قومي بإضافة جميع المكونات السائبة، مثل الطحين والملح والسكر، واألعشاب،   -
وتوابل الخبز، والبراعم، والرقائق، والبذور، وما إلى ذلك وضعي الملح في زاوية 

واحدة، والسكر في زاوية أخرى، والتوابل في زاوية أخرى. 
استخدام  عند  فيه..  الخميرة  الدقيق وضعي  منتصف  في  فتحة  بعمل  قومي  وأخيًرا،   -
الخميرة الطازجة، ضعي السكر معها مباشرة. يجب أال تالمس الخميرة أو مسحوق 

الخبز أي سائل قبل أن يتم تشغيل صانع الخبز.
بالنسبة للعجائن الثقيلة والكثيفة التي تحتوي على مكون دقيق الجاودار العالي، فإننا   -
المكونات، أي  نتائج عجن أفضل - بأن تقوم بعكس ترتيب إضافة  نوصي - لتحقق 
قومي بإضافة الخميرة أوالً، ثم الطحين والسائل في اآلخر. كما ينطبق في هذه الحالة 

أيًضا مسألة عدم تالمس الخميرة ألي سائل قبل تشغيل صانع الخبز.
ومن الضروري أن تتبعِ إجراء إضافة المكون هذا بشكل عام في جميع الوصفات.  -

قد يكون لدرجة حرارة الغرفة في المنطقة التي يوجد فيها صانع الخبز تأثيًرا على الحجم  	■
النهائي للرغيف النهائي. إن درجة حرارة الغرفة الموصي بها هي 15 درجة مئوية إلى 

34 درجة مئوية.
ضعي وعاء الخبز A4 بعناية مع المكونات في صانع الخبز وادفعيها بشكل صحيح حتى  	■
الداخلية لصانع الخبز. قومي بإغالق الغطاء A2 وتوصيل سلك  تثبت بقوة في المنطقة 
يصدر صوت  سوف  الكهرباء،  مقبس  في  التوصيل  يتم  عندما  الكهرباء.  بمقبس  الطاقة 
صفير طويل وسوف يظهر اإلعداد االفتراضي: البرنامج 1، طول برنامج 3:10 ووزن 

 .B1 الرغيف 3 رطل )1360 جرام( ولون القشرة »متوسط« على الشاشة
مالحظة:

ثانية، فسوف ينطفئ الضوء الخلفي  إذا تم الضغط على أي زر في غضون 20 
B1 للشاشة

استخدمي زر »القائمة«	B2	لتعيين البرنامج المطلوب. استخدمي زر »اللون« B3 لتحديد  	■
لون القشرة وزر »الرغيف« B6 لتعيين حجم الرغيف. هناك بعض البرامج ال تتيح لك 

تعيين لون القشرة أو حجم الرغيف.
إذا كنت تريدين صنع الخبز في وقت الحق، فقومي بتحديد بدء المؤقت المتأخر باستخدام    ■

 .B7و B4 األزرار
النقطتين  تبدأ  سوف   .B5 »بدء/إيقاف«  الزر  على  اضغطي  الخبز،  صانع  لتشغيل    ■
الموجودتين في الوقت الذي يظهر على الشاشة B1 في الوميض وسوف يبدأ العد التنازلي 
للوقت المتبقي حتى النهاية. سوف ينتقل صانع الخبز تلقائيًا إلى مراحل البرنامج الفردية. 

ينبعث بخار من فتحات التهوية أثناء عملية الخبز. 
في البرامج: 1- األساسي. و2- القمح الكامل، و3 - فرنسي، و4 - السريع و5 – الحلو ,    ■
بذلك،  القيام  إذا كنت ترغبين في  الجلوتين   -  خالي من  الكعك, 10 –الشطيرة  و6 – 
فافتحي الغطاء A2 وأضيفي المكونات، مع الحذر بشكل خاص لتجنب اإلصابة بالسمط 

من البخار الساخن الذي يخرج من فتحات التهوية ومنطقة الخبز.
عندما ينتهي البرنامج، سيتم إصدار صوت. سوف يتحول صانع الخبز إلى وضع الحفاظ    ■
على السخونة لمدة 60 دقيقة. إذا كنت ترغبين في وضع حد لوضع االحتفاظ بالسخونة، 

 .B5 »اضغط مع االستمرار على الزر »البدء/التوقف
عندما ينتهي البرنامج، افتحي الغطاء بزاوية A2. قومي برفع المقبض على وعاء الخبز    ■
A4 وإزالة وعاء الخبز A4 من صانع الخبز. قومي بارتداء قفازات المطبخ عند القيام 
بكل ذلك. ضعي وعاء الخبز A4 على مقاوم الحرارة التحتي واتركي الخبز ليبرد لمدة 10 
دقائق تقريبًا وهو ال يزال بالداخل. ثم قومي بلف وعاء الخبز A4 بالعكس لتحرير الخبز 
 A3 منه. إذا لم يتفتت الخبز من تلقاء نفسه، فحركي االعمدة لعدة مرات. إلخراج الشفرات

.A6 من الخبز، فاستخدمي كالب الخلع
عند االنتهاء من استخدام الجهاز، قومي بفصل صانع الخبز من مقبس الكهرباء وتنظيف  	■

جميع األجزاء المستخدمة وفقًا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

تقطيع الخبز إلى شرائح وتخزينه
اتركي الخبز يبرد لمدة 20 -40 دقيقة قبل تقطيعه إلى شرائح. 	■

لقطع شرائح بسمك متساوي، استخدمي سكين كهربائي أو سكين حاد بشفرة مسننة.   ■
قومي بلف أي خبز غير مستهلك في كيس من البالستيك. يمكنك تخزينه في درجة حرارة    ■

الغرفة لمدة تصل إلى 3 أيام.
إذا كنت ترغبين في تخزين الخبز لفترة طويلة )تصل إلى شهر(، فقومي بوضعه في كيس    ■

بالستيكي أو وعاء محكم الهواء وتخزينه في الثالجة.
ال يحتوي الخبز المحلي الصنع على أي مواد حافظة وبالتالي ال يمكن حفظه طالما أنه خبز    ■

تم شراؤه من المتجر.

التنظيف والصيانة 
قبل تنظيف الجهاز، افصلي دائًما الجهاز من مقبس الطاقة واتركيه ليبرد. 	■

إذا كان من الصعب للغاية خلع شفرات العجن A3 من األعمدة، فقومي بملء وعاء الخبز    ■
 A3 بماء ساخن واتركيها تتفاعل لمدة 30 دقيقة تقريبًا. ثم قومي بخلع شفرات العجن A4

بعناية وتنظيفها باستخدام قطعة قماش مبللة وامسحي لتجفيفها تماًما.
قومي بتنظيف وعاء الخبز A4 من الداخل والخارج باستخدام قطعة قماش مبللة. لتجنب    ■
تلف الطبقة الخارجية غير الالصقة، ال تستخدمي أدوات حادة أو منتجات تنظيف لها آثار 

تآكليه. يجب أن يكون وعاء الخبز A4 جاف تماًما قبل وضعه في صانع الخبز.

تلميح:
بعد التنظيف، قومي بوضع طبقة من دهون الطبخ التي يمكن تسخينها على شفرات 

العجن A3 بما فيها الفتحة الموجودة في الوسط.

قومي بتنظيف الغطاء A2 من الداخل والخارج باستخدام قطعة قماش مبللة. ثم امسحي كل    ■
شيء بحيث تكون جافًا تماًما.

تنبيه:
قد تظهر بقع بنية على السطح الداخلي للغطاء A2 وعلى فتحات التهوية. هذه تعتبر 
بقايا دخان ناتجة عن المكونات، وهي تخرج مجتمعة مع البخار الهارب. وليس لها 
أي تأثير ضار على مواد صانع الخبز أو نوعية الخبز المصنوع. كل ما عليك هو 

إزالة هذه البقع بقطعة قماش مبللة.
قد يظهر على سطح وعاء الخبز A4 تغيير في اللون بعد االستعمال الممتد. ومع 

ذلك، ليس لهذا أي تأثير على وظيفة صانع الخبز أو نوعية الخبز.

وكذلك ال تغمري صانع الخبز في الماء أو في أية سوائل أخرى. 	■
.A2 قبل تخزين صانع الخبز، تأكدي من أنه بارد ونظيف وجاف ومن أن غطائه مغلق   ■

صنع الخبز
وصف موجز للمكونات األكثر شيوًعا المستخدمة لصنع الخبز

دقيق الخبز   )1
يحتوي دقيق الخبز على نسبة كبيرة من الجلوتين )لذلك، يمكننا أيًضا أن نطلق عليه الدقيق   
عالي الجلوتين الذي يحتوي على كمية كبيرة من البروتين(، ويحظى بليونه جيدة ويمكن 
أن يرتفع وأن يحافظ على حجم الخبز دون أن يتساقط في نفسه. ونظًرا ألنه يحتوي على 
نسبة أعلى من الجلوتين أكثر من الدقيق العادي، فإنه يمكن استخدامه لخبز رغيف أكبر. 

يعتبر دقيق الخبز العنصر األكثر أهمية عند صنع الخبز.
الدقيق العادي   )2

يُصنع الدقيق العادي من مزج القمح اللين والصلب المختار بعناية، وهو مناسب لصنع   
الخبز أو الكعك بسرعة.

دقيق القمح الكامل   )3
يصنع دقيق القمح الكامل من دقيق القمح وهو يحتوي على نخالة القمح والجلوتين. يعتبر   
دقيق القمح الكامل أثقل وأكثر كثافة من الدقيق العادي. ويكون الخبز المصنوع من طحين 
الدقيق الكامل عادة أصغر من حيث الحجم. ولذلك، تحتوي العديد من الوصفات عادة على 

دقيق القمح الكامل ودقيق الخبز لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
دقيق الجاودار   )4

يعبر دقيق الجاودار في المقام األول مصمم لصنع الخبز الداكن. فهوي يحتوي على كمية   
كبيرة من المركبات المعدنية. كما يحتوي على نسبة من الجلوتين أقل من دقيق القمح، 

وبالتالي، فهو يستخدم باالقتران مع دقيق القمح.
دقيق الذرة ودقيق الشوفان   )5

يُصنع دقيق الذرة ودقيق الشوفان من طحن الذرة والشوفان. ويعتبر كالهما من مكونات   
الخبز المساعدة وتُستخدم لتحسين طعم وقوام الخبز.

السكر   )6
يعتبر السكر مكونًا مهًما للغاية لتحقيق الطعم الحلو ولون الخبز. يساعد السكر األبيض   

في عملية التخمر.
الخميرة   )7

تنشط الخميرة عملية التخمير في العجين وتنتج غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يساعد على   
زيادة حجم الخبز وتعديل األلياف الداخلية. 

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة النشطة = 4/3 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية  
1.5 ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة النشطة = 1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية  
2 ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة النشطة = 1.5 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية  

العالية، تحققي من  الحرارة  تفسد في درجة  قد  الثالجة ألنها  الخميرة في  يجب تخزين   
تاريخ استخدامها قبل استخدامه. وقومي بسرعة بإعادتها إلى الثالجة بعد كل استخدام. 

تلميح:
باتباع اإلجراء الموضح أدناه، يمكنك معرفة ما إذا كانت الخميرة طازجة ونشطة 

أم ال.
مئوية 45-50( في كوب  )بدرجة حرارة  الدافئ  الماء  صبي 2/1 كوب من    .1

القياس.
قومي بإضافة ملعقة صغيرة من السكر األبيض وامزجيها فيها، ثم رشي كل    .2

شيء مع ملعقتان صغيرة من الخميرة.
هذا  تخلطي  وال  تقريبًا.  دقائق   10 لمدة  دافئ  مكان  في  القياس  كوب  ضعي    .3

الخليط. 
يجب أن تصل الرغوة إلى جميع أنحاء حافة كوب القياس. إذا لم يكن األمر    .4

كذلك، فإن الخميرة غير نشطة.

الملح   )8
يعتر الملح ضروري لتحسين رائحة الخبز ولون القشرة. وبالمثل، يبطئ الملح االرتفاع.   

البيض   )9
يمكن للبيض أن يحسَّن من قوام الخبز، ويجعل الخبز مغذيًا أكثر وأكبر حجًما ويعطي   
إزالة  فإنه يجب  البيض،  إذا كنت ترغبين في استخدام  الخاصة.  البيض  للخبز رائحة 

القشر ومزجها معًا بالتساوي.



 05/2017- 8 - Copyright © 2017, Fast ČR, a.s.

الدهون والزبدة والزيوت النباتية   )10
يمكن للدهون أن تجعل الخبز أرفع وتطيل من عمره التخزيني. بعد إخراج الزبدة من   
الثالجة، يجب أن إذابتها أو تقطيعها إلى أجزاء صغيرة بحيث يتم مزجها في العجين 

بالتساوي.
مسحوق الخبز   )11

يُستخدم مسحوق الخبز في المقام األول لتخمير الخبز عندما يكون الخبز والكعك في   
برنامج فائق السرعة. فهو ال يحتاج إلى أي وقت للتخمير ويولد غاز يُخرج فقاعات 

ويجعل قوام الخبز أرفع.
صودا الخبز   )12

مع  بالتزامن  أيًضا  استخدامها  ويمكن  الخبز.  لمسحوق  بالنسبة  نفسه  الشيء  ينطبق   
مسحوق الخبز.

الماء والسوائل األخرى   )13
يعتر الماء عنصًرا أساسيًا في صناعة الخبز. وينطبق ذلك بصفة عامة، بأن تكون درجة   
حرارة المياه األكثر مالئمة 20-25 درجة مئوية. ومع ذلك، بالنسبة للخميرة في البرامج 
المتسارعة، يجب أن يكون الماء بدرجة حرارة 48-50 درجة مئوية، قد يتم استبدال الماء 
بالحليب أو بالماء الممزوج بمسحوق حليب بنسبة 2٪، وهذا قد تؤدي إلى تحسين رائحة 

الخبز وإنشاء لون قشرة أفضل. 

ربما تكون األنواع المختلفة للدقيق متشابهة، إال أن فعالية الخميرة أو قدرتها على امتصاص 
النمو،  وظروف  المتنامية،  المنطقة  بحسب  كبير  بشكل  تختلف  للدقيق  المختلفة  األنواع  تلك 
وعملية الطحن ومدة الصالحية. ألغراض االختبار، اختاري ماركات الدقيق المختلفة المتاحة 
في السوق، وتذوقيها وقارني بين النتائج - ثم حددي الدقيق بناًء على الخبرة وتفضيالت الطعم، 

يقدم أفضل النتائج.

نصائح الوصفة
مجرد  المقدمة  الوصفات  جميع  في  والحجم  بالوزن  الخاصة  النسب  أن  مراعاة  يرجى    ■

توضيحية بطبيعتها فقط. تعتمد نتائج الخبز على عوامل متعددة:
- عسر الماء )عند استخدام مياه لينة للغاية، يرتفع العجين بصورة أسرع(.

- الرطوبة الجوية )في حالة وجود رطوبة، فمن الضروري تقليل كمية المياه بنسبة 2-1 
مالعق كبيرة(

- االرتفاع فوق مستوى سطح البحر )أعلى من 750 م، يرتفع العجين بصورة أسرع(
- قوام المكونات

لألسباب المذكورة أعاله، نوصي بضبط وصفتك بناًء على الظروف الحالية.   ■
تعتبر ملعقة القياس A8 وكوب القياس A7 ملحقات معيارية لصانع الخبز. تحتوي ملعقة    ■
القياس  ملعقة  سعة  والصغيرة(.  )الكبيرة  نهاية  كل  على  قياس  ملعقة  على   A8 القياس 
الصغيرة 5 مل. سعة ملعقة القياس الكبيرة 15 مل. تبلغ سعة كوب القياس A7 250 مل.

يعادل كوب القياس وحيد المستوى A7 150 جرام من الدقيق أو 250 مل من الماء.   ■
الملح، أو 3.5 جرام من  القياس الصغيرة وحيدة المستوى 6 جرامات من  تعادل ملعقة    ■
الخميرة المجففة، أو 4.5 جرام من محسن الدقيق، أو 3.5 جرام من كريم التكلس أو 6 

جرامات من صودا الخبز.
تعادل ملعقة القياس الكبيرة وحيدة المستوى 14 جرام من السكر، و7 جرام من الزبيب و6    ■
جرام من المكسرات، و6.5 جرام من الحليب المجفف و16 جرام من الزيت. بيضة واحدة 

كاملة تزن حوالي 50-60 جرام.
كمية  من  تحققي  مستو.  القياس على سطح  ملعقة  أو  كوب  المكونات، ضعي  قياس  عند    ■

السائل بالضبط بكوب أو ملعقة القياس في مستوى العين.
تلميح:

يمكنك  الوصفة،  بحسب  الخبز  األسباب صنع  ترغبين ألي سبب من  كنت ال  إذا 
شراء خلطات الخبز الجاهزة من محل البقالة. بالنسبة للخلطات الجاهزة، نفذي دائًما 
التعليمات الواردة على عبوة المنتج بالضبط. كما يرجى مراعاة أنه حتى خلطات 

الخبز الجاهزة تتطلب أحيانًا إضافة خميرة بشكل منفصل.

وصفة الخبز األساسية
340 مل من الماء

1 ملعقة قياس صغيرة من الملح
3 مالعق قياس كبيرة من السكر األبيض
2 مالعق قياس كبيرة من الزيت النباتي

3 ¾ كوب قياس من دقيق الخبز
2 ½ ملعقة قياس كبيرة من الحليب المجفف قليل الدسم

2 ملعقة قياس صغيرة من محسن الدقيق
1 ¼ ملعقة قياس صغيرة من الخميرة المجففة

حسب  جرام:   900 قشرة  الرغيف:  حجم  األساسي،   -  1 البرنامج  الخبز:  صانع  إعدادات 
التفضيل.

خبز القمح الكامل
340 مل من الماء

1 ملعقة قياس صغيرة من الملح
2 ½ ملعقة قياس كبيرة من السكر األبيض
1 ½ ملعقة قياس كبيرة من الزيت النباتي

1 ¾ كوب قياس من دقيق القمح الكامل
2 كوب قياس من دقيق الخبز

2 ملعقة قياس كبيرة من الحليب المجفف قليل الدسم
2 ملعقة قياس صغيرة من محسن الدقيق

1 ¼ ملعقة قياس صغيرة من الخميرة المجففة
إعدادات صانع الخبز: البرنامج 2 - القمح الكامل، حجم الرغيف: قشرة 900 جرام: 

حسب التفضيل.

الخبز الفرنسي
340 مل من الماء

1 ½ ملعقة قياس صغيرة من الملح
2 ½ ملعقة قياس كبيرة من السكر األبيض
1 ¼ ملعقة قياس كبيرة من الزيت النباتي

3 ¾ كوب قياس من دقيق الخبز
2 ½ ملعقة قياس كبيرة من الحليب المجفف قليل الدسم

2 ملعقة قياس صغيرة من محسن الدقيق
1 ¼ ملعقة قياس صغيرة من الخميرة المجففة

حسب  جرام:   900 قشرة  الرغيف:  حجم  الفرنسي،   -  3 البرنامج  الخبز:  صانع  إعدادات 
التفضيل.

الخبز الحلو
240  مل من الماء

بيضتان
½ كوب قياس من السكر األبيض
½ ملعقة قياس صغيرة من الملح

1 ½ ملعقة قياس كبيرة من الزيت النباتي
3 كوب قياس من دقيق الخبز

2 ½ ملعقة قياس كبيرة من الحليب المجفف قليل الدسم
2 ملعقة قياس صغيرة من محسن الدقيق

1 ملعقة قياس صغيرة من الخميرة المجففة
إعدادات صانع الخبز: البرنامج 5 - الحلو، حجم الرغيف: قشرة 900 جرام: حسب التفضيل.

الكعك
4 بيضات

80 مل من الحليب
1 ملعقة قياس كبيرة من الزبدة المذابة

½ ملعقة قياس صغيرة من الملح
2 ½ ملعقة قياس كبيرة من السكر البني

3 ¾ كوب قياس من الدقيق
1 ½ ملعقة قياس صغيرة من كريم التكلس )ثنائي طرطرات البوتاسيوم(

½ ملعقة قياس صغيرة من صودا الخبز
2 ملعقة قياس كبيرة من الخميرة المجففة

مالحظة:
قومي أوالً بخفق البيض بشكل منفصل، ثم أضيفيه حينها فقط مع المكونات األخرى 

في وعاء الخبز.

إعدادات صانع الخبز: البرنامج 6 – الكعك
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دليل استكشاف األخطاء وإصالحها للخبز

الحل السبب المشكلة رقم
افصلي صانع الخبز من شبكة الطاقة، 

واتركيه ليبرد، ونظفي عنصر 
التسخين. 

هناك بعض المكونات عالقة أسفل 
عنصر التسخين أو قد اقتربت 

منها. عند االستخدام ألول مرة، 
قد يكون ذلك ناجم عن وجود بقايا 

زيت على عنصر التسخين.

دخان يتصاعد من 
فتحات التهوية أثناء 

الخبز

.1

ال تتركي الخبز في صانع الخبز حتى 
اللحظة األخيرة من وضع المحافظة 

على السخونة.

يظل الخبز في صانع الخبز في 
وضع المحافظة على السخونة 

لفترة طويلة للغاية.

وسط الخبز يسقط. .2

قومي بتحريك العمود لتحرير 
الرغيف من وعاء الخبز A4. ثم 
 A4 قومي بتنظيف وعاء الخبز

وشفرات العجن A3 وفقًا للتعليمات 
الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

شفرات العجن A3 عالقة في 
الرغيف.

من الصعب للغاية 
إزالة الخبز.

.3

قومي بتعيين البرنامج الصحيح. تحديد برنامج غير صحيح  .1 يتم خلط المكونات 
بشكل غير متساو، 
ويتم خبزها بشكل 

غير صحيح.

.4
يرجى عدم فتح الغطاء A2 أثناء 

االرتفاع األخير.
لقد فتحت الغطاء A2  عدة   .2

مرات بعد بدء البرنامج.
تأكدي من أن شفرة العجن A3 تلف 
 A4 بحرية، ثم أخرجي وعاء الخبز
وشغلي صانع الخبز دون حمل. إذا 

كان الجهاز ال يعمل كالمعتاد، فيرجى 
االتصال بمركز صيانة معتمد.

تكون المقاومة    .3
أثناء الخلط كبيرة للغاية، 

 A3 وبالتالي فإن شفرة العجن
ال تلف وال تعجن بشكل كاٍف.

تأكدي من أن وعاء الخبزA4 مثبت 
بشكل صحيح وأنه قد تم تحضير 

العجين وفقًا للوصفة وأن المكونات 
بوزن مناسب.

لم يتم تركيب وعاء الخبز
A4 بشكل صحيح أو أن العجين 

كثير للغاية.

يصدر المحرك 
ضوضاء ولكن ال 
يتم خلط المكونات 

معًا.

.5

تحققي من العوامل الموصوفة، قللي 
من كمية المكونات بطريقة مناسبة.

الخميرة والدقيق أو الماء كثيرة 
للغاية، أو درجة حرارة الغرفة 

مرتفعة للغاية.

الخبز كبير للغاية 
بحيث يضغط على 

.A2 الغطاء

.6

تحققي من كمية الخميرة ونشاطها، 
وانقلي صانع الخبز إلى درجة حرارة 

غرفة مناسبة.

ال توجد خميرة أو كمية الخميرة 
غير كافية أو الخميرة غير نشطة 
بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه 

بشكل مفرط، أو أن الخميرة 
مخلوطة بملح، أو درجة الحرارة 

المحيطة منخفضة للغاية.

الخبز صغير للغاية 
أو لم يختمر.

.7

قللي كمية السوائل والخميرة. الزيادة المفرطة لكمية السوائل 
تؤدي إلى جعل العجين طري 

للغاية، أو أن هناك كمية الكثير 
من الخميرة.

العجين ضخم للغاية 
ويتدفق خارج وعاء 

.A4 الخبز

.8

استخدمي النوع الصحيح من 
الدقيق وتحققي من تاريخ اإلصدار 

الخاص بها.

الدقيق غير مالئم أو أن تاريخ   .1
صالحية الدقيق منتهية.

يسقط الخبز من 
الوسط.

.9

عدلي كمية المياه على حسب 
الوصفة.

تؤدي الكمية المفرطة للمياه   .2
إلى جعل العجين رطب وطري 

للغاية.
قللي كمية الدقيق أو زيدي كمية 

المياه.
1. هناك الكثير من الدقيق أو أن 

كمية المياه غير كافية.
قوام الخبز كثيف 

للغاية.
.10

قللي كمية المكونات الخاصة وزيدي 
كمية الخميرة.

2. يوجد الكثير من مكونات 
الفاكهة أو أن هناك الكثير من 

طحين الدقيق الكامل
قللي من كمية الماء أو الخميرة حسب 

االقتضاء، وتحققي من إضافة الملح.
1. هناك كمية زائدة من الماء أو 

الخميرة أو ال يوجد ملح.
وسط الخبز مسامي 

للغاية.
.11

تحققي من درجة حرارة الماء. درجة حرارة المياه مرتفعة   .2
للغاية. 

إذا كانت وصفة ما تحتوي على كمية 
كبيرة من السكر تؤدي إلى جعل لون 

القشرة داكنًا للغاية، فقومي بإنهاء 
البرنامج قبل 5 إلى 10 دقائق من 

االنتهاء األوتوماتيكي للبرنامج. قبل 
اإلخراج، يجب ترك الخبز أو الكعكة 

في وعاء الخبز A4 لمدة 20 دقيقة 
تقريبًا مع جعل الغطاء A2 مغلق.

لدى الوصفات أو المكونات 
المختلفة تأثيًرا على النتيجة 

النهائية؛ يكون لون القشرة داكنًا 
ألن كمية السكر كبيرة.

عند صنع الكعك أو 
المخبوزات بكمية 
كبيرة من السكر، 
تكون القشرة قوية 
للغاية ويكون لون 
القشرة داكن للغاية.

.12

المواصفات الفنية
نطاق الجهد الُمقّدر................................................................. 220–240 فولت
الجهد المقدر ................................................................................ 50 هرتز
................................................................... 850 واط الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة
.....................................................................  65 ديسيبل )أ( مستوى الضجيج 

إن مستوى الضجيج المسموح به لهذا الجهاز هو 65 ديسيبل )أ(، وهو يمثل المستوى أ من طاقة 
pW 1 الصوت مقارنة بطاقة  الصوت المرجعية

نحتفظ بحقنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة
أنه ال يصح  األصلية  المستندات  أو  المنتج  الموجود على  الرمز  هذا  يعني 
التخلص من المنتجات اإللكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. 
لكي تتخلصي من هذه األجهزة أو تجدديها أو تعيد تدويرها بشكل صحيح، 
يجب أن تسلمها إلى نقاط التجميع المحددة. أو بدالً من ذلك، يمكنك في بعض 
إلى  أجهزتك  إرجاع  األخرى  األوروبية  الدول  أو  األوروبي  االتحاد  دول 

متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج من المنتجات الجديدة المعادلة.
الموارد  على  الحفاظ  في  األجهزة  لهذه  الصحيح  التخلص  يساعد  فسوف 
والبيئة،  اإلنسان  على صحة  المحتملة  السلبية  اآلثار  من  الوقاية  في  وكذلك  الثمينة  الطبيعية 
والتي يمكن أن تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. ارجعي إلى السلطات المحلية 

أو منشأة التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل.
وفقًا للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

بالنسبة للكيانات التجارية في دول االتحاد األوروبي
المورد  أو  التجزئة  تاجر  إلى  فارجعي  إلكتروني،  أو  التخلص من جهاز كهربائي  أردت  إذا 

التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة.
التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج االتحاد األوروبي

إلى  فارجعي  المنتج،  هذا  من  التخلص  أردت  إذا  األوروبي.  االتحاد  في  ساري  الرمز  هذا 
طريقة  حول  الالزمة  المعلومات  على  للحصول  له  التابع  التجزئة  تاجر  أو  المحلي  المجلس 

التخلص الصحيحة.

هذا المنتج يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة.


