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AR جهاز صنع الشطائر 
تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
 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. يتعين عدم لعب األطفال بهذا الجهاز. 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.
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؛  

 قبل توصيل الجهاز بمقبس الكهرباء، تأكدي من أن الجهد االسمي على ملصق التصنيف الخاص به يطابق الجهد  ■
الكهربائي للمقبس. ال توصلي الجهاز إال بمأخذ مؤرض بشكل مناسب. 

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

 ال تستعملي الجهاز في بيئة صناعية أو في الهواء الطلق أو ألغراض أخرى بخالف تلك المخصص لها. ■
 ال تضعي الجهاز على أو بالقرب من موقد كهربائي أو غازي أو طاولة تجفيف حوض المطبخ أو على حافة طاولة  ■

أو سطح غير ثابت. يجب أن يوضع الجهاز على سطح مستقر ومستوي.
 لضمان دوران الهواء بشكل كافي خالل التشغيل، يجب وجود خلوص كاٍف على كل جوانب الجهاز. من منطلق  ■

المعايير، يمكن  المعمول بها في االتحاد األوروبي. ووفًقا لهذه  للمعايير  السالمة من الحرائق، يمتثل هذا الجهاز 
تشغيل هذا الجهاز على طاولة أو سطح مماثل بحسب حالة في اتجاه اإلشعاع الحراري الرئيسي، ويجب الحفاظ على 

مسافة آمنة تبلغ 50 سم من المواد القابلة لالشتعال وال يقل عن 10 سم في اتجاهات أخرى.

تنبيه: السطح الساخن

 قد ترتفع درجة حرارة األسطح التي يمكن الوصول إليها خالل التشغيل وبعد التشغيل نتيجة للحرارة المتبقية. تجنبي  ■
لمس السطح الساخن. إلغالق لوح الخبز العلوي أو فتحه، استخدمي المقبض، وإلخراج الشطيرة، استخدمي معلقة 

خشبية أو غيرها من المالعق األخرى المقاومة للحرارة.
 ال تغطي الجهاز أبًدا أثناء التشغيل أو وهو ساخن، أو تضعي أي جسم فوقه. ■
 احرصي دائًما على فصل الجهاز من مقبس الكهرباء في حالة تركه دون إشراف وبعد االنتهاء من استخدامه وقبل  ■

التنظيف. اسمح بانخفاض درجة حرارة الجهاز قبل تحريكه أو تنظيفه.
 حافظي على نظافة الجهاز. نظفي ألواح الخبز بعد كل استعمال وفًقا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.  ■

ال تغسلي الجهاز أبًدا تحت مياه جاري وال تغمريه في الماء أو أي سائل آخر. 
 تأكدي من أن سلك الطاقة ال يتالمس مع مياه أو سطح ساخن. ■
 افصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب القابس وال تسحبي سلك الطاقة أبًدا. وإال، قد يؤدي ذلك إلى تلف  ■

السلك أو المقبس. 
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 في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من مركز خدمة معتمد أو على يد شخص مؤهل آخر، وسيؤدي هذا إلى  ■
منع حدوث أوضاع خطيرة. يحظر استخدام الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالًفا.

 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. يعرضك العبث بالجهاز لمخاطرة إلغاء حقوقك 

القانونية الناشئة عن األداء غير المرضي أو ضمان الجودة.
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AR جهاز صنع الشطائر  
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 وفًقا 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 الجهاز
مؤشر تسخين لوح الخبز   A1

مؤشر الطاقة  A2
يشر إلى أن الجهاز متصل بمقبس الكهرباء.  

مقابض معزولة حرارًيا  A3
مزالج لقفل المقبض وتحريره  A4

مكان لتخزين السلك الكهربائي )غير ظاهر(  A5
توجد في الجزء السفلي من الجهاز.  

ألواح خبز ذات سطح غير قابل لاللتصاق  A6
لصنع شطائر من شريحتين.  

قوائم مضادة لالنزالق  A7
  توجد في الجزء السفلي من الجهاز.

قبل االستخدام ألول مرة
 .هيلع نم ةيئاعدلا تاقصلملاو تاقاطبلا عيمج يليزأو ةوبعلا نم زاهجلا يجرخأ ■
ًاليلق ةللبم جنفسإ وأ شامق ةعطقب A6 زبخلا حاولأ يحسما  ■  ىتح ةيانعب اهيحسما مث 

.اًمامت فجت 
 يأ ةلازإل قئاقد 7 ىلإ 5 ةدمل اًغراف زاهجلا ليغشتب يموق ،ةرم لوأل مادختسالا لبق  ■

.ةلمتحم حئاور

مالحظة: 
قد ينبعث القليل من الدخان عند بدء تشغيل الجهاز للمرة األولى. يحدث هذا التأثير 

بسبب المكونات الداخلية التي ُيجري تسخينها، وسوف تختفي بعد فترة وجيزة. 

تشغيل الجهاز
 قومي بتوصيل صانع الشطائر بمقبس كهرباء. سوف يضيء كال المؤشرين الموجودين ■ 

على اللوح العلوي يشير المؤشر األحمر A2 إلى التوصيل بمصدر الطاقة الكهربائية. 
.A6 إلى أنه يجرى تسخين ألواح الخبز A1 يشير المؤشر األخضر

 قومي بدهن ألواح الخبز A6 بقليل من الزبدة أو زيت الطهي، وأغلقي صانع الشطائر ■ 
لمساعدة ألواح الخبز A6 في السخونة بشكل أسرع.

سوف ■  الواحدة،  للشطيرة  بالنسبة   .A6 ألواح  تسخن  أن  قبل  الشطائر  بتحضير   قوم 
بينهما. ضعي مكونات الحشو  التي تضعيها  الخبز والمكونات  تحتاجين شريحتين من 
بدقة بين شرائح خبز الشطيرة. إن وضع الكثير من المكونات قد يمنع صانع الشطائر 
من اإلغالق. في هذه الحالة، من الضروري إزالة بعض المكونات. ال تحاولي إغالق 

صانع الشطائر باستخدام القوة ألن ذلك قد يتلفه.
 عندما يتم تسخين ألواح الخبز A6 إلى درجة الحرارة المحددة، فسوف ينطفئ المؤشر ■ 

 .A1 األخضر

مالحظة:
يضيء المؤشر األخضر A1 وينطفئ بشكل متقطع أثناء التشغيل. وهذا يدل على 

استمرار الحفاظ على درجة حرارة التشغيل.

 افتحي صانع الشطائر باستخدام المقبض A3 وضعي شطيرة أو شطيرتين على لوح ■ 
 A3 المقابض  لتأمين   A4 المزالج  واستخدمي  الشطائر  أغلقي صانع  السفلي.  الخبز 

مع بعضها البعض. 
 ■ A3 واستخدمي المقبض A4 بعد فترة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق، حرري المزالج 

كاف،  بشكل  التحميص  تم  إذا  الشطيرة.  وتحققي من  مائل،  بشكل  العلوي  اللوح  لفتح 
فقومي بإخراجها. خالف ذلك، فقومي بمد وقت التحميص. استخدمي ملعقة خشبية أو 
أخرى مقاومة للحرارة، وما إلى ذلك إلخراج الشطيرة. ال تستخدمي سكيًنا أو شوكة 
الالصقة  غير  الخارجية  الطبقة  تلف  إلى  هذا  يؤدي  قد  أخرى.  معدنية  أواني  أي  أو 

.A6 أللواح الخبز

مالحظة:
يعتمد وقت التحميص على نوع الخبز، والمكونات وتفضيلك.

 قبل تحميص المزيد من الشطائر، أغلقي صانع الشطائر وانتظري حتى ينطفئ المؤشر ■ 
.A1 األخضر

 بعد االنتهاء من استخدام الجهاز، افصليه عن مقبس الطاقة. اتركي صانع الشطائر حتى ■ 
يبرد، ثم نظفيه وفًقا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

نصائح لصنع الشطائر
 بينما تقومي بحشو المكونات األساسية للشطيرة، يمكنك استخدام اللحوم أو األسماك أو ■ 

الجبن أو المنتجات المدخنة أو شرائح البيض المسلوق أو الفطر أو الفاكهة والخضار 
مثل الموز أو التفاح أو األناناس أو الطماطم. ال تسرفي في كمية الحشو، حتى ال تنسكب 

  .A6 على ألواح الخبز
 يمكنك إضافة التوابل واألعشاب وصلصة الطماطم وخالفه على الحشو■ 
 بالنسبة للشطائر، للحصول على لون بني ذهبي، يمكنك نشر طبقة خفيفة أو زبدة على ■ 

الجانب العلوي من شريحة خبز الشطيرة.

الوصفات

)2x( شطيرة اللحوم والجبن واألناناس
4 شرائح من خبز الشطيرة 

شريحتان من الجبن 
4 شرائح من اللحم

شريحتان من األناناس

اتركي ألواح الخبز A6 حتى تسخن أوالً. ضعي شريحتين من اللحم، وشريحة من الجبن 
واألناناس بين شريحتي خبز الشطيرة. قومي بإعداد الشطيرة الثانية بنفس الطريقة. يستغرق 

تحميص الشطائر حوالي 3 إلى 5 دقائق.

)2x( شطيرة الطماطم والجبن
4 شرائح من خبز الشطيرة 

شريحة متوسطة الحجم مقطعة من الطماطم 
ملعقتا طعام من الجبن المبشور 
قومي بتسخين ألواح الخبز أوالً

اتركي ألواح الخبز A6 حتى تسخن أوالً. بين شريحتا خبز الشطيرة، ضعي بضع شرائح من 
الطماطم ورشي عليها الجبن المبشور. قومي بتتبيل الحشو بالفلفل الحلو المطحون وتحضير 

الشطيرة الثانية بنفس الطريقة. يستغرق تحميص الشطائر حوالي 3 إلى 5 دقائق.

)2x( شطرة معجون الشوكوالتة والموز
4 شرائح من خبز الشطيرة 

2/1 قطعة الموز مقطعة إلى شرائح رقيقة
معجون الشوكوالتة 

اتركي ألواح الخبز A6 حتى تسخن أوالً. ضعي طبقة رقيقة من معجون الشوكوالتة على 
اثنين من شرائح الخبز، وأضيفي بعض شرائح الموز. مع جعل جانب المعجون إلى الداخل، 
يستغرق  الطريقة.  بنفس  الثانية  الشطيرة  بتحضير  وقومي  مًعا،  الخبز  من  قطعتين  ضعي 

تحميص الشطائر حوالي 3 إلى 5 دقائق.

التنظيف والصيانة
 قبل تنظيف صانع الشطائر، افصلي دائًما الجهاز من مقبس الطاقة واتركيه ليبرد. ■ 
بعد كل استعمال. هذا سيمنع ■   A6 الخبز  السطح غير الالصق أللواح  بتنظيف   قومي 

إذا  قليالً.  مبللة  ناعمة  قماش  استخدمي قطعة  للتنظيف،  المخبوزة.  الطعام  بقايا  تراكم 
تبقى بعض بقايا الطعام المحترقة على ألواح الخبز A6، فقومي برشها بالماء ومنظفات 
المطبخ المحايدة. بعد وضع منظفات المطبخ، قومي بمسح ألواح الشواية A6 بقطعة 

قماش مبللة نظيفة. ثم امسحي كل شيء بحيث تكون جاًفا تماًما.

تلميح: 
سيكون من األسهل تنظيف لوحي الشواية A6 وهي ما زالت دافئة. 

 امسحي السطح الخارجي لصانع الشطائر بقطعة قماش مبللة قلياًل ثم امسحيه لتجفيفه ■ 
تماًما.

 ال تغسلي الجهاز أبًدا تحت مياه جارية وال تغمريها في الماء أو أي سائل آخر.■ 
 للتنظيف، ال تستخدمي منتجات تنظيف من الصلب الكاشط ذات تأثير الجلخ والمذيبات، ■ 

وما إلى ذلك وإال، فقد يتلف السطح الذي تم تنظيفه.

التخزين
 ■ A4 المزالج  واستخدمي  العلوي  اللوح  بغلق  فقومي   ،A6 الخبز  ألواح  تكون   عندما 

لتأمين المقابض A3 مع بعضها البعض. قوم بلف السلك الكهربائي في الجزء السفلي 
من صانع شطيرة. 

 قومي بتخزين صانع الشطائر في مكان نظيف وجاف بعيًدا عن متناول األطفال. ■ 
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مالحظة:
يوفر تخزين صانع الشطيرة في وضع عمودي مساحة في مطبخك.

المواصفات الفنية
.......................................................... 220–240 فولت  نطاق الجهد الُمقّدر
التردد الُمقّدر ......................................................................50/60 هرتز
الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة.............................................................. 700 واط

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. 
لكي تتخلصي من هذه األجهزة أو تجدديها أو تعيدي تدويرها بشكل صحيح، 
يمكنك في  من ذلك،  بدالً  أو  المحددة.  التجميع  نقاط  إلى  أن تسلميها  يجب 
بعض دول االتحاد األوروبي أو الدول األوروبية األخرى إرجاع أجهزتك 
الجديدة  المنتجات  من  منتج  أي  شراء  عند  المحلية  التجزئة  متاجر  إلى 

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

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

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  ارجعي  المنتج،  هذا  من  التخلص  أردِت  إذا  األوروبي.  االتحاد  في  ساري  الرمز  هذا 
المجلس المحلي أو تاجر التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة حول طريقة 

التخلص الصحيحة.

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


