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AR وعاء طبخ األرز األوتوماتيكي بالكامل 
تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
األشخاص  ■ أو  العقلية  أو  الجسدية  اإلعاقات  ذوي  واألشخاص  فوق  فما  سنوات   8 عمر  في  لألطفال   يمكن 

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. ■
 تم تصميم هذا الجهاز لطبخ األرز والحفاظ على األرز المطبوخ ساخنًا.  ■
 هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي فقط. وغير مخصص لالستعمال في أماكن مثل: ■

–  مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛  
–  غرف االستراحات أو الفنادق ومناطق المعيشة األخرى؛  

–  المزارع؛  
–  فنادق المبيت واإلفطار.  

 ال تستعمل الجهاز إال بالملحقات األصلية التي توردها الشركة المصنعة.  ■
 يجب أن يوضع الجهاز على سطح مستقر ومستوي. ■
 ال تضعي الجهاز على أو بالقرب من موقد كهربائي أو غازي أو مصادر نيران أخرى. ■
 ال توصلي الجهاز إال بمأخذ مؤرض بشكل مناسب. ■
 قبل توصيل هذا الجهاز إلى مقبس الكهرباء، تأكدي مما يلي:  ■

–  أن يكون الجهد المقدر الوارد على ملصق التصنيف مماثل للجهد الكهربائي في مقبس الكهربائي.   
–  أن يتم مأل الوعاء القابل للخلع بكمية مناسبة من األرز والماء ووضعه بشكل صحيح داخل الوعاء الخارجي.   

 ال تقومي بتشغيل الجهاز دون أن يكون مغطى بالغطاء بشكل صحيح. ■
 احرصي أال تنسكب المياه على قابس الطاقة. ■

تنبيه: 
ال تسكبي األرز أو الماء في الوعاء الخارجي. االستخدام غير الصحيح قد يؤدي إلى إصابات للمستخدم أو 

يلحق الضرر بالجهاز. 

 أثناء التشغيل يجب أن تكون هناك مساحة كافية لدوران الهواء فوق الجهاز وحول كافة جوانبه.  ■
 أسطح الجهاز التي يمكن الوصول إليها تكون ساخنة أثناء االستخدام وبعده نظرا للحرارة المتخلفة. تجنبي لمس  ■

السطح الساخن. استخدمي المقبض والممسك عند التعامل مع الوعاء أو الغطاء.
عدم  ■ حالة  في  أو  إشراف  دون  تركه  حالة  في  الطاقة  مقبس  من  وفصله  الجهاز  إيقاف  على  دائما   احرصي 

استخدامه وقبل التنظيف. 
 اتركي الجهاز حتى تنخفض درجة حرارته قبل نقله أو تنظيفه أو تخزينه. ■
 تأكدي من تنظيف الجهاز بانتظام بعد كل استعمال وفقا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة. ■
 لتجنب التعرض ألي إصابة محتملة، تجنبي تنظيف الوعاء الخارجي وسلك الكهرباء تحت الماء الجاري و ال  ■

تغمريها في الماء أو في أي سائل آخر. 
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 ال تفصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب السلك. فقد يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو المقبس. افصلي  ■
الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب قابس سلك الطاقة بعناية.

 في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من مركز خدمة معتمد أو على يد شخص مؤهل، وسيؤدي هذا إلى  ■
منع حدوث أوضاع خطيرة. 

 ال تستخدمي الجهاز عندما يكون ال يعمل بشكل صحيح أو معطل بأي طريقة كانت. لتجنب خطر اإلصابة  ■
بالصدمات الكهربائية، تجنبي إصالح الجهاز أو إجراء أي تعديالت عليه بنفسك. رجاء القيام بجميع اإلصالحات 
أو التعديالت على الجهاز في مركز خدمة معتمد. قد يؤدي العبث بالجهاز خالل فترة الضمان إلى إلغاء الضمان.
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AR
وعاء طبخ األرز األوتوماتيكي 

بالكامل 
دليل المستخدم

 يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى لو كنت معتاًدا بالفعل ■ 
قبل ذلك على استخدام أنواع مماثلة من األجهزة. ال تستخدمي الجهاز إال وفقًا للطريقة 
يمكن  بحيث  آمن  مكان  في  المستخدم  بدليل  احتفظي  المستخدم.  دليل  في  الموضحة 

استرجاعه بسهولة الستخدامه في المستقبل. 
وبيان ■  االستالم  وإيصال  التغليف  ومواد  األصلية  الكرتونية  بالعبوة  باالحتفاظ   نوصي 

مسؤولية الموزع وبطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو األداء 
للشركة  األصلية  الكرتونة  في  الجهاز  بتعبئة  نوصي  النقل،  حالة  في  المرضي.  غير 

المصنعة.

وصف طاهي األرز والملحقات الموردة
A10  مفتاح التبديل بين وضعي الطهي 

والحفاظ على السخونة
كوب قياس األرز والماء  A11

مغرفة  A12
ملعقة التقليب  A13
قدر بخاري  A14

A15  وعاء داخلي قابل لإلزالة اليلتصق 
به الطعام

مقبض الحمل  A1
منفذ بخار  A2

زر فتح الغطاء  A3
الغطاء  A4

الوعاء الخارجي  A5
سلك الطاقة )غير مبين(  A6

مفتاح الطاقة )غير مبين(  A7
مؤشر تمام الطهي  A8

مؤشر الحفاظ على السخونة  A9

قبل االستخدام ألول مرة
1.  أخرجي وعاء طبخ األرز وملحقاته من مواد التغليف.

، والمغرفة   A13 الملعقة   ،A11 القياس  A15، كوب  القابل لإلزالة  الوعاء  2.  اغسلي 
A12 في ماء دافئ مضاف إليه منظف غسيل األواني. ثم باشري شطف جميع األجزاء 

تحت مياه جارية نظيفة وجففيها جيدا.

استخدام طاهي األرز
1.  ضعي الوعاء القابل لإلزالة A15 على مائدة المطبخ أو سطح مستوي وثابت آخر. يتم 

 .A11 قياس كمية األرز المطلوبة باستخدام كوب القياس المرفق

تنبيه: 
أرز ال  أكواب   8 المسموح بطهيه، في عملية طهي واحدة، هو  الحد األقصى 

يتجاوز األرز فيها حافة كوب القياس.

  انقلي األرز إلى مصفاة واشطفيه باستخدام المياه الجارية. انقلي األرز المشطوف إلى الوعاء 
القابل لإلزالة A15 ووزعيه بالتساوي بدءا من المركز حتى جوانب الوعاء. أضيفي 
 : األرز  من  بها  الموصى  النسب  تجدي  سوف  البارد.  الماء  من  المناسب  المقدار 

الماء في الجدول أدناه.

كمية المياه عدد أكواب القياس المعبأة حتى الحافة 
فقط باألرز

0.2 لتر 1
0.4 لتر 2
0.6 لتر 3
0.8 لتر 4
1.0 لتر 5
1.2 لتر 6
1.4 لتر 7
1.6 لتر 8
1.7 لتر 9
1.8 لتر 10

مالحظة: 
يوجد تدريجين للقياس محفورين على كوب القياس A11. يستخدم أحد تدريجي 
القياس لقياس األرز )¼, ½, ¾ كوب أو كوب قياس واحد مملوء إلى الحافة 

فقط( ويتم استخدام التدريج الثاني لقياس المياه )40 إلى 160 مل(. 
يعادل كوب القياس الواحد المملوء إلى الحافة فقط 140 غرام من األرز غير 

المطبوخ.

تنبيه: 
أن  تأكدي من  ذلك،  االقتضاء. ومع  المياه حسب  إلى  نسبة األرز  تعديل  يمكن 
مستوى المياه ال يتجاوز العالمة L 1.8 لمنسوب المياه الموجودة في داخل جدار 
الوعاء القابل لإلزالة A15. في حال عدم االلتزام بما سبق قد يتطاير رذاذ الماء 

المغلي أثناء عملية الطهي.

2.  ضعي الوعاء A15 في الوعاء الخارجي A5 ثم أغلقي الغطاء A4. تأكدي من أن 
 .A5 تم استقراره بشكل صحيح في الوعاء الخارجي A14 الوعاء

3.  أدخل المقبس في قابس الطاقة الكهربائية. حركي مفتاح الطاقة A7 إلى الوضع I )قيد 
التشغيل(. 

4.  بعد إدخال سلك الكهرباء في مقبس الطاقة، سيتم تفعيل وضع الحفاظ على سخونة األرز 
)الحفاظ على الحرارة( بشكل تلقائي. وتتم اإلشارة إلى ذلك بواسطة ضوء مؤشر التدفئة 
A9 الذي يضيء. لبدء وضع الطهي )طهي األرز(، حركي المفتاح A10 إلى األسفل. 
سيضيء مصباح البيان الخاص بوضع الطهي A8 فورا. ال تحركي المفتاح المنزلق 

A10 للعودة إلى الموضع العلوي أثناء عملية طهي األرز. 
5.  سيكتمل طهي األرز في غضون 30 دقيقة تقريبا. بعد ذلك، سينتقل طاهي األرز تلقائياً 
إلى وضع حفظ الحرارة )الحفاظ على الحرارة(. يستطيع وضع حفظ الحرارة )الحفاظ 
على الحرارة( أن يبقى األرز دافئا لمدة تصل إلى 6 ساعات. وبعد ذلك، سيتم إيقاف 

تشغيل طاهي األرز.

تلميح:
الحرارة  حفظ  في وضع  يتم طهوه  بأن  إذا سمحت  أفضل  األرز  سيكون طعم 

)الحفاظ على الحرارة( لمدة 10 إلى 20 دقيقة.

مالحظة: 
إبقاء األرز دافئا لمدة تزيد على 3 ساعات.  النكهة، نوصي بعدم  للحفاظ على 

وإال قد يجف.

6.  في حال رغبتك في تقديم األرز، افتحي الغطاء بحرص بالضغط على زر فتح الغطاء 
A3. قلبي األرز بلطف باستخدام الملعقة A13 ثم اغرفيه.

تنبيه: 
 ,A15 لتجنب إتالف السطح الغير قابل لاللتصاق الخاص بالوعاء القابل لإلزالة

ال تستخدمي أدوات المطبخ المعدنية لتحريك األرز.

7.  يمكن طهي دفعة أخرى من األرز بعد عدة دقائق بمجرد أن يصبح ممكنا االنتقال إلى 
وضع الطهي.

مالحظة: 
ال تحاولي الضغط باستمرار على المفتاح A10 في الوضع السفلي له.

8.  عند االنتهاء من استخدام الجهاز، حركي مفتاح الطاقة A7 إلى الموضع 0 )إيقاف(. إذا 
كنت ال تنوين استخدام طاهي األرز، قومي بفصله من مقبس الطاقة. 

الطهي بالبخار
 يتمتع طاهي األرز أيضا بوظيفة الطهي باستخدام البخار. ضعي مقدار كاف من الماء ■ 

القدر  في  األخرى  األطعمة  أو  الخضروات  ضعي  الوعاء.  في  أكثر(  أو  لتر   0,5(
البخاري. ثم أكملي الخطوات بنفس الطريقة المتبعة عند طهي األرز. 

 عند تبخر كل المياه، سينتقل طاهي األرز إلى وضع حفظ الحرارة. لذلك، من الضروري ■ 
مراقبة حالة الطعام ومستوى المياه.

التنظيف والصيانة
 تحققي من أن سلك الطاقة مفصول من مقبس الطاقة، واتركي طاهي األرز لفترة لكي ■ 

تنخفض حرارته. أخرجي الوعاء القابل لإلزالة A15 من الوعاء الخارجي A5 وأزيلي 
أي مقدار متبقي من األرز. 

 اغسلي الوعاء A15، كوب القياس A11، الملعقة A13 ، والمغرفة A12 في ماء ■ 
دافئ مضاف إليه منظف غسيل األواني. بعد ذلك اشطفي هذه األجزاء جيدا تحت ماء 

جاري وجففيها.

تنبيه: 
ال يجوز غسل الوعاء القابل لإلزالة A15 في غسالة الصحون.

 نظفي الوعاء الخارجي A5 باستخدام قطعة قماش مبللة خفيفا ثم امسحيه بأخرى جافة.■ 
مواد ■  أو  البنزين  أو  الفوالذي  الصوف  أو  الكاشطة  التنظيف  منتجات  استخدام   تجنبي 

التنظيف، إلخ للتنظيف. 

التخزين
 يتم تخزين طاهي األرز بعد تجميعه في مكان جاف ونظيف بعيد عن عبث األطفال.■ 
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المواصفات الفنية
نطاق الجهد الُمقّدر......................................................... 220–240 فولت 
....................................................................50/60 هرتز التردد الُمقّدر 
................................................... 700–830 واط المدخالت المقدرة للطاقة 
السعة .................................... 1,4 كجم من األرز غير المطبوخ + 1,8 لتر مياه

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
يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات األصلية أنه ال يصح 
التخلص من المنتجات اإللكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. 
بشكل صحيح،  تدويرها  إعادة  أو  تجدديها  أو  األجهزة  هذه  من  للتخلص 
يجب أن تسلميها إلى نقاط التجميع المحددة. أو بدالً من ذلك، يمكنك في 
بعض دول االتحاد األوروبي أو الدول األوروبية األخرى إرجاع أجهزتك 
الجديدة  المنتجات  من  منتج  أي  شراء  عند  المحلية  التجزئة  متاجر  إلى 

المعادلة.
الثمينة  الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  في  األجهزة  لهذه  الصحيح  التخلص  يساعد  فسوف 
وكذلك في الوقاية من اآلثار السلبية المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة، والتي يمكن أن 
منشأة  أو  المحلية  السلطات  إلى  ارجعي  المخلفات.  من  السليم  للتخلص غير  نتيجة  تحدث 

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

النفايات.
بالنسبة للكيانات التجارية في دول االتحاد األوروبي

إذا أردت التخلص من جهاز كهربائي أو إلكتروني، فارجعي إلى تاجر التجزئة أو المورد 
التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة.

التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج االتحاد األوروبي
إلى  المنتج، ارجعي  التخلص من هذا  إذا أردت  الرمز ساري في االتحاد األوروبي.  هذا 
المجلس المحلي أو تاجر التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة حول طريقة 

التخلص الصحيحة.

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


