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AR محمصة خبز 
تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
هذا  استخدام  الخبرة  عديمي  األشخاص  أو  العقلية  أو  الجسدية  اإلعاقات  ذوي  واألشخاص  فوق  فما  سنوات   8 عمر  في  لألطفال  يمكن  	■
يجب المحتملة.  أخطاره  ويفهمون  آمنة  بطريقة  المنتج  هذا  استخدام  بكيفية  دراية  على  يكونوا  أن  أو  كثب  عن  مراقبتهم  بشرط   الجهاز، 
عدم قيام األطفال بإجراءات التنظيف وصيانة المستخدم 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؛  –
غرف الفنادق أو االستراحات ومناطق المعيشة األخرى؛  –

المزارع؛  –
فنادق المبيت اإلفطار؛  –

تم تصميم الجهاز لتحميص منتجات الخبز مثل خبز الساندويتش والخبز العادي ولفات الخبز والكعك، وخبز البيغل، الخ 	■
ال تستخدمي الجهاز لتحميص منتجات الخبز الحلوة التي يتم رش السكر عليها أو تحتوي على الفواكه المعلبة أو المرمالد أو المربى مثل الكعك المحلى والكعك،  	■

وما إلى ذلك وإال فقد يؤدي هذا إلى اندالع حريق.
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.

قبل توصيل الجهاز بمقبس الكهرباء، تأكدي من أن التفاصيل الفنية على ملصق التصنيف الخاص به يطابق الجهد للمقبس. صلي الجهاز بمأخذ طاقة مؤرض   ■
فقط. 

تأكدي من عدم تدلي سلك الطاقة من حافة الطاولة ومن أنه ال يالمس سطًحا ساخنًا. 	■

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

تجنبي استخدام الجهاز دون إدخال درج فتات الخبز. 	■

تنبيه:
قد تلتهم النيران بالخبز، لذلك ال تستخدمي الجهاز في محيط المواد القابلة لالشتعال مثل الستائر، ومنشفات المطبخ وخالفه، وال تضعيه تحتها. 

من منطلق السالمة من الحرائق، يمتثل هذا الجهاز للمعايير المعمول بها في االتحاد األوروبي. ووفقًا لهذه المعايير، يمكن 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.
قبل االستخدام ألول مرة، يجب تشغيل الجهاز فارًغا ثالث مرات على األقل مع ضبط شدة التحميص على الحد األقصى وذلك إلزالة جميع الروائح المحتملة.  ■

  تنبيه: السطح الساخن
قد ترتفع درجة حرارة األسطح التي يمكن الوصول إليها خالل التشغيل وبعد التشغيل نتيجة للحرارة المتبقية. احذري من لمس السطح الساخن. أولي اهتماًما   ■

خاًصا عند إزالة القطع الصغيرة لمنتجات الخبز من الجهاز. 
ال تتركي الجهاز دون إشراف عندما يكون قيد التشغيل.  ■
ال تغطي أبًدا الجهاز عندما يكون قيد التشغيل أو ساخنًا.  ■

ال تقم بإدخال قطع كبيرة للغاية من منتجات الخبز في فتحات التحميص أو تدخلي منتجات خبز ملفوفة في رقائق األلومنيوم أو أشياء معدنية. وإال فسيكون   ■
هناك خطر نشوب حريق أو اإلصابة بصدمة كهربائية.

ال تحمصي أبًدا منتجات الخبز عن طريق وضعها أفقيًا بشكل مباشر على فتحات التحميص. فهذا من شأنه أن يعطل دوران الهواء ويمكن أن يؤدي إلى نشوب   ■
حريق.
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تنبيه:
ال تحاولي اقتالع قطع الخبز المثبتة أو أي من منتجات الخبز األخرى باستخدام سكين أو جسم معدني آخر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اإلصابة بصدمة 
كهربائية أو إلحاق أضرار بالجهاز. إذا تكدست منتجات الخبز داخل فتحات التحميص، فقومي بإيقاف تشغيل الجهاز، وافصليه من مقبس الكهرباء 

واتركيه حتى يبرد. ثم قومي بإزالة منتجات الخبز التي تكدست داخل الجهاز بعناية. 
احرصي دائًما على إيقاف تشغيل الجهاز وفصله من مقبس الكهرباء عند تركه دون إشراف أو عند عدم استخدامه وقبل تجميعه أو تفكيكه أو تنظيفه. اتركي   ■

الجهاز حتى تنخفض درجة حرارته قبل نقله وتنظيفه وتخزينه. 
يجب تنظيف درج فتات الخبز بانتظام حتى ال تتراكم فتات الخبز داخلها. عند تنظيف الجهاز، اتبعي التعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة. لمنع أي   ■

إصابة محتملة بسبب الصدمات الكهربائية، تجنبي غمر الجهاز أو كابل الطاقة في الماء أو أي سائل آخر. 
افصلي الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب القابس وال تسحبي سلك الطاقة أبًدا. وإال، قد يؤدي ذلك إلى تلف السلك أو المقبس.   ■

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 تالفًا.

تجنبي استخدام الجهاز إذا كان تالفًا أو ال يعمل بشكل صحيح أو إذا كان قد سقط على األرض أو تم غمره في الماء. للوقاية من نشوب حالة خطرة، ال تقومي   ■
بإصالح الجهاز بنفسك أو تعديله بأي شكل من األشكال. 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 محمصة خبز 
دليل المستخدم

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

المستقبل. 
مسؤولية  وبيان  االستالم  وإيصال  التغليف  ومواد  األصلية  الكرتونية  بالعبوة  باالحتفاظ  نوصي  	■
الموزع أو بطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو األداء غير المرضي. في 

حالة النقل، نوصي بتعبئة الجهاز في الكرتونة األصلية للشركة المصنعة.

وصف الجهاز
زر تسخين التحميص  A7

زر إيقاف فوري  A8
زر تحميص إزالة الجليد  A9

ذراع تحكم مع وظيفة „الرفع لألعلى”   A10
لسهولة إزالة منتجات الخبز الصغيرة

قوائم مضادة لالنزالق   A11
حجيرة تخزين لسلك الطاقة  A12

رف التحميص القابل لإلزالة   A1
زوجان من فتحات الخبز المحمص  A2

LED مؤشر تشغيل  A3
مؤقت إلكتروني – بـ 9 مستويات لشدة   A4

التحميص
LED شاشة  A5

درج فتات الخبز قابلة للخلع  A6 
هناك صنيتان على الرف السفلي من 
الجهاز. كل منفصلة لزوج واحد من 

فتحات الخبز المحمص.

قبل االستخدام ألول مرة
قبل االستخدام ألول مرة، أخرجي الجهاز وملحقاته من العبوة وأزيلي جميع البطاقات والملصقات   ■

الدعائية من عليه.
اغسلي رف التحميص	A1	باستخدام ماء دافئ ومنظفات مطبخ محايدة. ثم اشطفي الرف تحت مياه   ■

جارية وجففيه تماًما بقطعة قماش مبللة. 

تنبيه:
تأكدي من أن رف التحميص A1 جاف تماًما قبل وضعه على المحمصة. 

قبل االستخدام ألول مرة، يجب تشغيل محمصة الخبز فارغة ثالث مرات على األقل مع ضبط شدة   ■
التحميص على الحد األقصى وذلك إلزالة جميع الروائح المحتملة.

تشغيل الجهاز
ضعي المحمصة على سطح مستوي وجاف ومستقر على مسافة كافية من أسطح المواد القابلة   ■

لالشتعال كما هو موضح في فصل تعليمات السالمة.
رفص  استخدام  عدم  عند  الكهرباء.  بمقبس  المحمصة  ووصلي  بالكامل  الطاقة  كبل  ابسطي   ■
التحميص A1, قومي بإزالته. يمكن إدراج شريحة واحدة فقط من الخبز المحمص، شريحة واحدة 
من الخبز العادي، نصف كعكة أو فطيرة، وما إلى ذلك في كل فتحة A2. يجب أال تكون شرائح 
الخبز سميكة للغاية حتى ال تنحشر في فتحات A2، ويجب أال تمتد خارج المحمصة عندما يتم 

تأمين ذراع التحكم A10 في الوضع السفلي.
 

تنبيه:
ال تضعي منتجات خبز ينتشر عليها زبدة وسمن وما إلى ذلك في المحمصة.

تتمثل شدة  إلى 9.  تتراوح من 1  التي  A4 لضبط شدة تحميص  اإللكتروني  المؤقت  استخدمي   ■
التحميص المنخفضة مع المستويات 1 و3. لشدة التحميص المتوسطة، حدد المستوى 4 إلى 6، 
ولشدة التحميص العالية، حدد المستوى 7 إلى 9. عند االستخدام ألول مرة، يوصى بضبط شدة 
شدة  مستوى  اختيار  حينها  يمكنك  آخر،  خبز  منتج  لتحميص   .5 أو   4 مستوى  على  التحميص 

تحميص مختلف تبعًا لنوع الخبز والطعم المفضل.
ابدئي تشغيل المحمصة عن طريق دفع ذراع التحكم A10 إلى أسفل. تتحكم الذراع اليسرى في   ■
الفتحة اليسرى من فتحات الخبز المحمص وتحكم الذراع اليمنى في الفتحة اليمنى أو فتحات الخبز 
الوضع  في   A10 التحكم  ذراع  تأمين  يتم  عندما  تلقائيا  التحميص  عملية  تبدأ  المحمص. سوف 
وسيظهر   ،LED  A3 التشغيل  مؤشرات  أيًضا  وستضيئ   ،  A8 الزر  يضيء  سوف  السفلي. 
مستوى شدة التحميص المحدد على الشاشة A5. سوف تنطفئ المؤشرات LED A3 تدريجيًا 

خالل التشغيل.

مالحظة:
إذا لم تكن المحمصة متصلة بمقبس الكهرباء، فلن يتم تأمين ذراع التحكم A10 في الوضع 

السفلي، ولن تعمل المحمصة.
يمكنك إيقاف عملية التحميص في أي وقت أثناء التشغيل عن طريق الضغط على الزر 

.A8

تحميص. سوف  اكتمال عملية  فور  المدخل  الخبز  منتج  وترفع  تلقائيًا،  المحمصة  تنطفئ  سوف   ■
منتجات  من  المزيد  لتحميص   .A8 الزر  وخلفية   LED A3 والمؤشرات   ،A5 الشاشة  تنطفئ 

الخبز، قومي بإزالة الخبز المحمص من المحمصة وكرري اإلجراء الموضح أعاله. 

مالحظة:
لقد تم تزويد ذراع التحكم A10 بوظيفة "High-Lift" التي ترفع منتج الخبز على طريق 

الطريق لألعلى. وهذا يجعل من االسهل إخراج منتجات الخبز الصغيرة. 

تنبيه:
ال تحاولي اقتالع قطع الخبز المثبتة أو أي من منتجات الخبز األخرى باستخدام سكين أو 
جسم معدني آخر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اإلصابة بصدمة كهربائية أو إلحاق أضرار 
بالجهاز. إذا تكدست منتجات الخبز داخل فتحات التحميص، فقومي بإيقاف تشغيل الجهاز، 

وافصليه من مقبس الكهرباء واتركيه حتى يبرد. ثم أزيلي منتجات الخبز بعناية. 

بعد استخدام المحمصة، افصليها من مقبس الطاقة واتركيها لتبرد.  ■

وظيفة أعادة تسخين الخبز المحمص
توفر هذه الوظيفة إمكانية تسخين الخبز المحمص، دون مزيد من التحميص. ليس لإلعداد على   ■

المؤقت A4 أي تأثير على هذه الوظيفة.
الوضع  يثبت في  A10 جهة األسفل حتى  التحكم  A2 وادفعي ذراع  الفتحات  الخبز في  أدخلي   ■
وسيظهر   ،LED  A3 التشغيل  مؤشرات  أيًضا  وستضيئ   ،  A8 الزر  يضيء  سوف  السفلي. 
مستوى شدة التحميص المحدد على الشاشة A5. لتسخين الخبز المحمص، اضغطي على الزر 
A7. سوف يضيء الزر A7 وسوف يتم بدء وضع إعادة تسخين الخبز المحمص. سوف تنطفئ 

المؤشرات LED A3 تدريجيًا خالل التشغيل.
سوف تخرج المحمصة الخبز منتجات الخبز الكائنة بداخلها تلقائيًا في نهاية عملية تسخين الخبز.   ■

سوف تنطفئ الشاشة A5، والمؤشرات LED A3 وخلفية الزر.

مالحظة:
.A8 يمكنك إيقاف عملية إعادة التحميص في أي وقت عن طريق الضغط على الزر

وظيفة تحميص منتجات الخبز المجمدة
أدخلي منتجات الخبز المجمدة في الفتحات A2 وحددي مستوى التحميص المطلوب. ادفعي ذراع  	■
التحكم A10 ألسفل حتى تؤمنيه في الوضع السفلي. سوف يضيء الزر A8 ، وستضيئ أيًضا 

 .A5 وسيظهر مستوى شدة التحميص المحدد على الشاشة ،LED A3 مؤشرات التشغيل
لتحميص منتجات الخبز المجمدة، اضغطي على الزر	A9. سوف يضيء الزر A9 وسوف يتم   ■
بدء وضع تحميص منتجات الخبز المجمدة. في المرحلة األولى، ويتم إزالة الصقيع عن منتجات 
الخبز المجمدة، وفي المرحلة الثانية يتم التحميص. سوف تنطفئ المؤشرات LED A3 تدريجيًا 

خالل التشغيل.
التحميص.  نهاية عملية  في  تلقائيًا  بداخلها  الكائنة  الخبز  منتجات  الخبز  المحمصة  تخرج  سوف   ■

سوف تنطفئ الشاشة A5، والمؤشرات LED A3 وخلفية الزر.

مالحظة:
الضغط  طريق  عن  وقت  أي  في  المجمد  الخبز  منتجات  تحميص  عملية  إيقاف  يمكنك 

.A8 على الزر

مالحظة:
المجمدة  الخبز  منتجات  ووظيفة  المحمص  الخبز  تسخين  إعادة  وظيفة  ضبط  يمكن  ال 

في وقت واحد.

رف التحميص
ضعي الرف A1 )واحد أو اثنان( على المحمصة كما هو مبين في الشكل )أ( وضعي منتج الخبز   ■
)الرغيف الفرنسي الصغير، أو لفيفة الخبز أو الكعكة( التي ترغبين في تحميصها عليه. حددي شدة 
تحميص منخفضة بما يتراوح من 1 إلى 3 وادفعي ذراع التحكم A10 ألسفل تؤمنيه في الوضع 
السفلي. وسوف تبدأ عملية التحميص تلقائيًا. سوف يضيء الزر A8 ، وستضيئ أيًضا مؤشرات 
تنطفئ  A5. سوف  الشاشة  المحدد على  التحميص  LED A3، وسيظهر مستوى شدة  التشغيل 

المؤشرات LED A3 تدريجيًا خالل التشغيل.
انتظري حتى تنتهي عملية التحميص تلقائيًا أو اضغطي على الزر	A8 عندما يتم تحميص منتج   ■
الخبز بما فيه الكفاية. إذا لم يتم تحميص منتج الخبز بما فيه الكفاية حتى بعد انتهاء العملية، كرري 

عملية التحميص.
عند إزالة منتج الخبز من على الرف A1,	فتوخي الحذر خصوًصا عدم لمس األجزاء الساخنة.  ■

نصائح ومشورات بضبط شدة التحميص
تتم عملية التحميص في مرحلتين. في المرحلة األولى، يتم تبخير الرطوبة من منتج الخبز يليها   ■

التحميص في المرحلة الثانية. 
يعتمد مستوى التحميص على نوع وحجم وطراوة منتج الخبز.  ■

سوف يستغرق الخبز الطازج فترة تحميص أطول ألنه تكون هناك حاجة أوالً إلى تبخير الرطوبة   ■
أعلى.  تحميص  يتطلب ضبط شدة  فإنه  ولذلك،  الفعلي.  التحميص  يبدأ  أن  يمكن  فقط  ذلك  وبعد 
وبالمثل تتطلب الحبوب الكاملة وشرائح الخبز السميكة، والكعك وخبر البيغل المقسومة إلى نصفين 

ضبط شدة تحميص أعلى.
الخبز القديم الذي ال يحتوي على الكثير من الرطوبة مثل الخبز الطازج سوف يستغرق وقتًا أقل   ■

في التحميص، وبالتالي، سوف يتطلب مستوى شدة تحميص أقل من المعتاد.
األكبر  الخبز  شرائح  من  للتحميص  أسرع  وقتًا  واألرق  األصغر  الخبز  شرائح  تستغرق  سوف   ■

واألكثر سمًكا.
عند تحميص شريحة خبز واحدة فقط، حددي مستوى شدة تحميص أقل من تحميص شريحتي خبز   ■

في نفس الوقت.

التنظيف والصيانة
نظفي المحمصة بعد كل استعمال. قبل تنظيف الشواية، تأكدي دائًما من إطفائها وفصلها من مقبس  	■

الطاقة ومن أنها قد بردت.
استخدمي إصبع واحد للضغط على درج الفتات	A6 نحو محمصة. هذا سوف يحرر درج الفتات   ■
A6، بحيث يمكن إخراجه. اسحب درج الفتات A6 من المحمصة. اقلبي الفتات، وقومي بمسحها 
بقطعة قماش نظيفة وجافة وضعيها مرة أخرى في مكانها. نظفي درج الفتات A6 بانتظام. تأكدي 

من عدم تراكم الفتات في الداخل. وإال فقد يضرم فيها النار.
إلزالة الفتات من داخل المحمصة، اقلبي المحمصة رأًسا على عقب وهزي الفتات بحرص فوق   ■

سلة القمامة.
امسحي السطح الخارجي للمحمصة بقطعة قماش جافة أو طفيفة الترطيب ثم جففيها بعناية. تأكدي   ■

عدم دخول ماء أو رطوبة في المنطقة الداخلية للمحمصة.
تجنبي استخدام منتجات التنظيف التي تسبب التآكل أو البنزين أو المذيبات وخالفه لتنظيف المحمصة. 
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لمنع أي إصابة محتملة بسبب الصدمات الكهربائية، تجنبي غمر الجهاز أو كابل الطاقة في الماء   ■
أو في أي سائل آخر.

المواصفات الفنية
نطاق الجهد الُمقّدر.........................................................................  220–240 فولت
التردد الُمقّدر .........................................................................................50 هرتز
......................................................................... 1600 واط الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة 

نحتفظ بحقنا في تغيير كالً من 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، يجب أن تسلميها إلى 
نقاط التجميع المحددة. أو بدالً من ذلك، يمكنك في بعض دول االتحاد األوروبي أو 
الدول األوروبية األخرى إرجاع أجهزتك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي 

منتج من المنتجات الجديدة المعادلة.
الموارد الطبيعية  التخلص الصحيح لهذه األجهزة في الحفاظ على  فسوف يساعد 
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.
وفقًا للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من 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

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

هذاالجهاز يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة.


