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:عقوم ىلع تنرتنإلا ىلع ةذيذل تافصو نع ثحبا
nutricookworld.com    nutricookworld

مرحًبا بكم مع فريق
nutricook®

!حيرم يهط

أصبحت الحياة معقدة، وبات تناول 
األكل الصحي أمًرا صعب المنال.

nutricook المقالة الهوائية 2. فبها كل ما تعرفه 
®
تعرف على مزايا 

وتحبه في المقالة الهوائية ®nutricook  األصلية، باإلضافة إلى 
تقنية SmartTemp الحصرية، وغير ذلك الكثير من الوظائف، 

كما أن المقالة بها تذكير برج الطعام حتى تتمكن من عمل المزيد 
من االبتكارات الصحية اللذيذة من طعامك المقلي المفضل.

ليس هناك طريقة أسهل لتحضير وجبات بسيطة وصحية وخفيفة 
وكل ما ترغب في تناوله من طريقة المقالة الهوائية 2.

فنحن نعمل باستمرار البتكار وصفات سهلة ولذيذة 
ومغذية. يمكنك العثور على هذه الوصفات عبر اإلنترنت 

على nutricookworld.com ال يمكننا االنتظار لنرى كيف 
تجعل المقلة الهوائية 2 جزًءا من حياتك اليومية.

 تواصل معنا من خالل
 nutricookworld
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ابحث عن وصفات لذيذة على اإلنترنت على موقع:
nutricookworld.com    nutricookworld

قبل البدء

جميع مواد التغليف من داخل المقالة الهوائية وحولها وتحقق من 	 
 وجود جميع األجزاء وقطع الغيار.

المقالة الهوائية على سطح مستٍو مستقر بعيًدا عن مصادر الحرارة 	 
 الخارجية.

احرص على قراءة جميع المعلومات التحذيرية والتدابير االحتياطية 	 
المهمة الموجودة في دليل المستخدم هذا، حيث قد يؤدي عدم 

االلتزام بذلك إلى حدوث تلف في الممتلكات أو التعرض إلصابة 
 شخصية.

على اتباع تعليمات العناية والصيانة في دليل المستخدم هذا 	 
 لتنظيف المقالة الهوائية قبل الطهي.

ال تنزع ملصق التصنيف.	 

تنبيه: يحظر مطلًقا استخدام المقالة الهوائية على موقد مسطح, كما ُيمنع وضع   
الجهاز فوق أي موقد غازي ساخن أو موقد كهربائي أو فرن ساخن أو بالقرب من أي 

منهما، حيث أن الحرارة الناتجة عن أي مصدر خارجي تؤدي إلى تلف الجهاز.
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 ريضحت
 رئاصع
.يذومسلا

ابحث عن وصفات لذيذة على اإلنترنت على موقع:
nutricookworld.com    nutricookworld

معلومات تحذيرية
وتدابير احتياطية مهمة

  تحذير! يعمل هذا الجهاز على توليد الحرارة والبخار أثناء االستخدام؛. ولتجنب 
مخاطر وقوع إصابات بالغة اقرأ كافة التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.

عند استخدام أي جهاز كهربائي، يجب دائًما مراعاة احتياطات السالمة األساسية، بما 
في ذلك المعلومات الهامة التالية.

السالمة العامة
تجنب لمس األسطح الساخنة, استخدم مقابض أو مواد عازلة. ويمكنك أيًضا 	 

استخدام قفازات الفرن أو حامالت األواني.

تجنب غمر السلك أو القابس أو أي جزء من أجزاء الجهاز في الماء أو غيره من 	 
السوائل للحماية من وقوع صدمات كهربائية.

تعد الرقابة الدقيقة أمرًا بالغ األهمية عند استخدام أي من األجهزة من قبل 	 
األطفال أو بالقرب منهم.

وال يمثل الجهاز لعبة؛ لذا ال ينبغي على األطفال العبث به.	 

يجب مراقبة األطفال عند تواجدهم بالقرب من الجهاز، وذلك للتأكد من عدم 	 
عبثهم به.

هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من ِقبل األشخاص ذوي القدرات البدنية 	 
أو الحسية أو العقلية المحدودة )بما في ذلك األطفال( أو من ينقصهم الخبرة 

والمعرفة، ما لم يكن ذلك االستخدام تحت اإلشراف أو وفًقا للتعليمات 
الُموصى بها من ِقبل المسؤولين عن سالمتهم. 

انزع القابس من مقبس التيار الكهربائي في حال عدم استخدام الجهاز وأثناء فكه 	 

تحذير! احرص على قراءة دليل المستخدم هذا بعناية وبشكل كامل، واحتفظ به للرجوع إليه في 
المستقبل. حيث قد يؤدي عدم االلتزام بتعليمات السالمة الموجودة فيه إلى وقوع إصابات خطيرة.
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وقبل تنظيفه، واحرص على ترك الجهاز ليبرد قبل تركيب أو فك أي من أجزاءه 
وأيًضا قبل التنظيف.

ال تستخدم هذا الجهاز ألي أغراض أخرى غير تلك المصنوع من أجله. فهذا الجهاز 	 
مخصص لالستخدام المنزلي فقط.

ال تضع الجهاز فوق أي موقد غازي ساخن أو موقد كهربائي أو في فرن ساخن أو 	 
بالقرب من أي منهما.

 تنبيه! يجب توخي الحذر الشديد عند نقل الجهاز وبداخله زيوت ساخنة أو أي 	 
سوائل أخرى.

ال تضع الجهاز بالقرب من الحائط أو فوق األجهزة األخرى مطلًقا. حيث يجب 	 
ترك مساحة خالية خلف الجهاز تقدر بحوالي 3 بوصات على األقل, مع ترك نفس 
المساحة على الجانبين األيسر / األيمن والجانب العلوي من الجهاز, وتجنب وضع 

أي جسم فوق الجهاز.

هذا الجهاز غير مصمم للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم 	 
عن بعد.

إليقاف تشغيل المقالة اضغط على زر  POWER ثم انزع القابس من مقبس 	 
التيار الموجود على الحائط.

 تنبيه! أثناء عملية القلي الهوائي يتم إطالق البخار الساخن من فتحة مخرج 	 
الهواء. لذلك حافظ على ترك مسافة بينك وبين الجهاز للحفاظ على يديك 
ووجهك من البخار الصادر من فتحة مخرج الهواء. وكن حذًرا أيًضا من البخار 

الساخن والهواء عند إزالة سلة المقالة الهوائية من الجهاز.

• تأكد من إحكام تثبيت سلة المقالة في مقدمة درج السلة، حيث يجب إدخال 	 
كل من عالمتي مقبض السلة بالكامل في الفتحات الموجودة أعلى درج السلة.

تأكد دائًما من أن درج سلة المقالة مغلق تماًما، مع تثبيت مقبض السلة وغلقه 	 
بأمان في درج السلة أثناء تشغيل المقالة الهوائية.

 تحذير! لن تعمل المقالة الهوائية إال إذا كان درج سلة المقالة مغلًقا بالكامل.	 

 تنبيه! بعد القلي بالهواء الساخن تصبح سلة المقالة ودرج السلة واألطعمة 	 
المقلية ساخنة، لذلك يجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع سلة المقالة / 

الدرج الخاص بها.

 تنبيه!  السطح الساخن: يعمل هذا الجهاز على توليد الحرارة والبخار أثناء 	 
االستخدام؛. لذا يجب توخي الحذر تجنًبا لإلصابة بأي حروق أو حدوث حرائق أو غير 

ذلك من األضرار.
 تنبيه! يكون هذا الجهاز ساخًنا أثناء التشغيل ويحتفظ بالحرارة لبعض الوقت 	 

بعد إيقافه. لذلك احرص دائًما على استخدام قفازات الفرن عند التعامل مع 
المواد الساخنة واترك األجزاء المعدنية لتبرد قبل التنظيف, ال تضع أي شيء 

أعلى الجهاز أثناء تشغيله أو أثناء ارتفاع درجة الحرارة.
على جميع مستخدمي هذا الجهاز قراءة كتيب التعليمات هذا وفهمه جيًدا قبل 	 

تشغيل الجهاز أو تنظيفه, حيث يؤدي عدم اتباع أي من المعلومات التحذيرية 
والتدابير االحتياطية المهمة الخاصة باالستخدام اآلمن وإساءة استخدام الجهاز 

إلى إبطال الضمان الخاص بك وإحداث خطر اإلصابة الخطيرة.
حالة عطل هذا الجهاز أثناء االستخدام، اسحب سلة المقالة والدرج على الفور 	 

من جسم الجهاز، ثم انزع القابس عن مقبس التيار الموجود على الحائط, وال 
تحاول استخدام الجهاز أو إصالح أي عطل موجود به.

تجنب ترك الجهاز دون مراقبة أثناء االستخدام.	 
على إبقاء السلك الكهربائي بعيًدا عن متناول األطفال والرضع لتجنب خطر 	 

الصدمة الكهربائية واالختناق.
 ضع المقالة الهوائية على سطح مستٍو مستقر ونظيف وجاف ومقاوم للحرارة. 	 
استبدال درج سلة المقالة الفارغ )بدون السلة( الموجود في جسم المقالة 	 

 الهوائية, وتأكد من وضع سلة المقالة في موضعها الصحيح بدرج السلة.
 تحذير! بعد االنتهاء من عملية القلي الهوائي، تأكد من وضع درج السلة على 

 سطح مستو ونظيف وجاف مقاوم للحرارة قبل الضغط على زر تحرير السلة.
 تحذير! يؤدي عدم ملء سلة المقالة أو اإلفراط في ملئها إلى ألحاق أضراًرا 

بـ"المقالة الهوائية" وقد يؤدي إلى إصابة شخصية خطيرة.
مطلًقا تحريك المقالة الهوائية الساخنة أو التي تحتوي على طعام ساخن, بل 	 

 اتركها لتبرد قبل تحريكها.
 تحذير! ال يجب استخدام المقالة الهوائية هذه لغلي الماء.  

 تحذير! ال يجب استخدام هذه المقالة الهوائية لقلي األطعمة في الزيت 
الغزير.
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السالمة الكهربائية
 تنبيه: لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية، يحظر غمر السلك أو القابس أو قاعدة 

المقالة الهوائية في الماء أو أي سائل آخر.
ب استخدام هذا المنتج في مناطق ذات مواصفات كهربائية مختلفة أو 	  تجنَّ

ب أيًضا استخدام أي نوع من أنواع  تحتوي على أنواع مختلفة من القوابس، وتجنَّ
مهيئات القوابس أو أجهزة تحويل الجهد مع هذه الحلة، حيث قد يتسبب ذلك 

في حدوث قصور كهربائي أو حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة شخصية أو تلف 
المنتج.

ب تعديل القابس بأي حال من األحوال، حيث يؤدي ذلك إلى بطالن الضمان. 	  تجنَّ
ُيحظر سحب كبل الطاقة أو ثنيه أو إساءة استخدامه. 	 
قد يتسبب استخدام الملحقات أو قطع الغيار غير الموصى بها أو غير المباعة من 	 

ِقبل الشركة المصنعة في حدوث حريق أو صدمة كهربية أو إصابة شخصية أو 
تلف المنتج وإبطال الضمان الساري،

احرص على استبدال كبل الطاقة في حالة تلفه من خالل وكيل الخدمة المعتمد 	 
أو أشخاص مؤهلين؛ وذلك لتجنب أي مخاطر محتملة.

احرص دائًما على إيقاف تشغيل الحلة وفصلها عن التيار الكهربائي عندما ال 	 
تكون قيد االستخدام أو قبل تنظيفها. 

ب تعليق كبل الطاقة على حافة الطاولة أو المنضدة. وتجنب سحبه أو ثنيه أو 	  تجنَّ
إتالفه. احرص على عدم لمس السلك لألسطح الساخنة، بما في ذلك الموقد.

ًقا على حافة المنضدة أو المكتب أو مالمسته ألي 	  ب ترك كبل الطاقة معلَّ تجنَّ
أسطح ساخنة. ألنه من الممكن أن يتشابك السلك ويؤدي إلى سقوط الجهاز. 
ولفحصه أو إصالحه أو ضبطه كهربائًيا وميكانيكًيا، احرص على أخذ الكبل ألي 

فني مؤهل.
ُيحظر تشغيل الجهاز باستخدام سلك أو قابس تالف، وكذلك ُيحظر تشغيله بعد 	 

تعرضه لعطل ما أو سقوطه أو تلفه بأي صورة من الصور.
ُيعد استخدام المهايئات والمحوالت تعديل غير ُمصرح به يتسبب في إبطال 	 

الضمان، حيث قد يؤدي استخدام هذا المنتج في مناطق ذات مواصفات 
كهربائية مختلفة إلى تلفه.

المعلومات الكهربائية:
ألسباب تتعلق بالسالمة، تم تحديد طول كبل الحلة لتقليل مخاطر السالمة التي 

قد تحدث مع استخدام كبل طويل، كما يمكن استخدام كبالت اإلطالة المتاحة مع 
الحرص على توخي الحذر عند االستخدام، في حال استخدام كبل لإلطالة: )1( يجب 
د لكبالت اإلطالة على األقل مماثاًل للتصنيف  أن يكون التصنيف الكهربائي المحدَّ
الكهربائي الخاص بالجهاز )2( يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة حتى ال ينثني السلك 

الطويل فوق سطح المنضدة أو الطاولة وحتى ال يمكن لألطفال سحبه أو التعثر فيه 
بدون قصد.

تحذير من اللدائن
 تنبيه: لمنع اللدائن من االنتقال من سطح المنضدة أو سطح الطاولة أو أي 

أثاث آخر، ضع الوقايات غير البالستيكية أو الحصائر الصغيرة بين الجهاز وبين سطح 
المنضدة أو الطاولة، حيث قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تغميق الجزء الخارجي وقد 

تحدث عيوب دائمة أو قد تظهر البقع على الجهاز.

احتفظ بهذه التعليمات!
لالستخدام المنزلي فقط
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فتحة تهوية 
)توجد في الجزء الخلفي للمقالة الهوائية(

مواصفات المنتج:

األبعادالوزنالجهدالطاقةالسعةالطراز

 المقالة الهوائية 2
AF2041500 وات3.6 لتر

220-240 فولت
50-60 هرتز

27.5×33.6×31.4 سم4.8 كجم

 المقالة الهوائية 2
AF2051700 وات5.5 لتر

220-240 فولت
50-60 هرتز

31.4×38×32.6 سم5.9 كجم

المقالة الهوائية 2 
 )سوداء(
AF205

1700 وات5.5 لتر
220-240 فولت

50-60 هرتز
* مالحظة: الصور المعروضة هي لغرض التمثيل المرئي فقط، لذا، يرجى دائًما الرجوع إلى  31.4×38×32.6 سم5.9 كجم

الحقيقي. المنتج    

زر تحرير السلة 

لوحة التحكم الرقمية

سلة المقالة الهوائية

درج السلة 

جسم المقالة الهوائية

مقبض بارد باللمس

قفل السلة الشفاف

سلة المقالة الهوائية 
 القابلة للفك 

والتركيب مع مقبض بارد 
الملمس

درج السلة

14

الملحقات.
قاعدة المقالة الهوائية 

سلة المقالة الهوائية
درج سلة المقالة الهوائية

دليل المستخدم

نظرة عامة على أجزاء المقالة 
الهوائية.

الشكل 1

الشكل 1 أ - أجزاء السلة 
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ابحث عن وصفات لذيذة على اإلنترنت على موقع:
nutricookworld.com    nutricookworld

بدء 
التشغيل.
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تفاصيل لوحة التحكم

TIMETEMP

CANCEL

١٠٩

٦

١٢١١ ١٣ ١٤

٨

٧

٥

١ ٢ ٤٣

قيمة درجة الحرارة

وحدة درجة الحرارة

قيمة الوقت

مؤشر الدقائق

عرض إعداد درجة الحرارة. عندما تكون الوحدة غير موصلة بالتيار الكهربائي فالقيمة 
االفتراضية لدرجة الحرارة هي 200 درجة مئوية. 

نطاق درجة حرارة القابل للضبط: 75-200 درجة مئوية )165-390 درجة فهرنهايت(.

.C°  درجة مئوية(. وحدة درجة الحرارة االفتراضية هي( °C ،)فهرنهايت( °F
لتغيير وحدة درجة الحرارة بين  C° و F°، اضغط باستمرار على  + و - من TEMP في نفس 

الوقت لمدة  3 ثواني حتى 
. °C  أو °F تضيئ

تعرض وقت الطهي لكل برامج الطهي 
وتنزل بالوقت حتى  00.

نطاق الوقت القابل للضبط: 1-60 دقيقة.

يضيئ للداللة على الوقت بالدقيقة.

1

 2

 3

 4

برامج الطهي سابقة الضبط.

التحكم في درجة الحرارة

التحكم في الوقت

زر التسخين المسبق

مؤشر القلي الهوائي

مؤشر جاهز

تذكير بالرج

زر بدء التشغيل

زر التشغيل

زر إلغاء

يتم ضبط برامج الطهي سابقة الضبط على إعدادات لدرجة الحرارة والوقت المطلوب.
)راجع جدول البرامج مسبقة الضبط للتعرف على الوقت ودرجة الحرارة االفتراضية(. حدد 

أي من برامج الطهي التالية بالضغط على الرمز. يومض البرنامج المحدد ويصبح ثابًتا في 
.CANCEL أو START حالة الضغط على

شرائح اللحم مقليات  
سمك  دجاج  

بيتزا  برجر  
بروكلي سجق  
كعكة  سمبوسة  

استخدم  + لزيادة قيمة درجة الحرارة.
استخدم – لخفض قيمة درجة الحرارة.

 اضغط مع االستمرار على  + و – في وقت واحد 
لتبديل درجة الحرارة من °C إلى °F )والعكس(.

استخدم + لزيادة قيمة الوقت.
استخدم - لتقليل قيمة الوقت.

 استخدم هذه الخاصية لتسخين مقالة الهواء مسبًقا قبل الطهي لتوفير الوقت 
وتحسين نسيج الطعام.

يومض عند الطهي بالمقالة الهوائية.

 يظهر عند تمام عملية التسخين المسبق، مما يشير إلى أن المقالة الهوائية
جاهزة للطهي.

يومض في منتصف وقت الطهي في بعض البرامج مسبقة الضبط 
برج الطعام أو تقليبه.

استخدم الزر لبدء الطهي. يظل الزر مضيئا حتى يتم إيقاف تشغيل الوحدة.

يستخدم لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

استخدم الزر إللغاء برنامج في أي وقت )أثناء اختيار البرنامج
أو أثناء دورة الطهي(.

يؤدي الضغط على هذا الزر إلى إعادة شاشة الوحدة 
لدرجة الحرارة والوقت االفتراضي.

5

 6

 7

 8

 9

 10

 12

 13

 14

 11
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اإلعداد األولي
أزل جميع مواد التعبئة والملصقات من داخل وخارج المقالة الهوائية وتخلص - 1

منها بشكل سليم. وتأكد من عدم وجود أي مواد تعبئة تحت سلة المقالة ودرج 
السلة وحولهما.

ضع المقالة الهوائية على سطح مستٍو مستقر ونظيف وجاف ومقاوم للحرارة. - 2
تأكد من وجود مساحة كافية 13 سم من السطح خلف وفوق المقالة الهوائية. 

اترك مساحة كافية إلخراج سلة المقالة الهوائية بأمان.
تأتي المقالة بالسلة مثبتة في الدرج الخاص بها داخل هيكل المقالة، احرص - 3

على اإلمساك بمقبض سلة المقالة جيدا، وحرك قفل السلة الشفاف أعلى 
المقبض لألمام، واسحب درج السلة للخارج، وضع المقالة على سطح مستوي 

ومستقر ونظيف وجاف.
لفتح سلة المقالة وإزالتها من درج السلة حرك قفل السلة الشفاف أعلى - 4

المقبض لألمام للكشف عن زر تحرير السلة، ثم اضغط على زر تحرير السلة 
بإبهامك، وارفع السلة لألعلى ثم إلى خارج الدرج.

اغسل سلة المقالة الهوائية ودرج السلة في غسالة أطباق أو باستخدام إسفنجة - 5
غير كاشطة. ثم قم بشطفها وتجفيفها بالكامل قبل االستخدام.

امسح الجزء الداخلي والخارجي من المقالة الهوائية بقطعة قماش مبللة قلياًل - 6
وجففها بمنشفة.

ثبت سلة المقالة الهوائية في درج السلة. يوجد عروتان على جانبي المقبض, - 7
حرك العروتين في الفتحات الموجودة أعلى درج السلة، تسمع صوت نقرة عندما 

يتم تثبيت مقبض السلة بإحكام في مكانه. 
مالحظة: 

حرك قفل السلة الشفاف للخلف على زر تحرير السلة لمنع خروج سلة 	 
المقالة العرضي. 

يمنع الضغط على زر تحرير السلة أثناء حمل السلة، ألن هذا سيؤدي إلى 	 
سقوط الدرج مما قد يتسبب في تلفه.

ضع سلة المقالة ودرج السلة في المقالة الهوائية.- 8

التشغيل االختباري األولي
هذه الخطوة اختيارية، لكنها موصى بها من أجل التعرف على مقالة الهواء. كما أنها 
تساعد على التخلص من أي بقايا أو آثار روائح في مقالة الهواء والتي قد تبقى بعد 

الشحن.

مالحظة: يجب أن تتم هذه العملية بدون طعام في سلة المقالة الهوائية.

ضع المقالة الهوائية على سطح مستقر ومسطح ونظيف ومقاوم للحرارة - 1
وبالقرب من مأخذ كهربائي.

تأكد من تثبيت سلة المقالة ودرج السلة في هيكل المقالة. وصل الوحدة بمأخذ - 2
طاقة.

مالحظة: تومض جميع الرموز ثم تنطفئ. يضيء زر  POWER فقط.  
اضغط على  POWER لتشغيل المقالة الهوائية. تضيئ جميع الرموز. تعرض - 3

.TIME: 10 minutes و TEMP : 200 °C الشاشة
مالحظة: في عدم اختيار أي برنامج تظل المقالة الهوائية في وضع االستعداد.   

بعد 3 دقائق من عدم النشاط يتم إيقاف تشغيل المقالة الهوائية تلقائًيا مع 
إضاءة زر  POWER فقط.

4 -.5 minutes لضبط الوقت على TIME اضغط على  تحت
اضغط على  START  لبدء التشغيل االختباري األولي.- 5

مالحظة: لن يتم عرض أي برامج طهي.
6 -.End بمجرد أن يصل الوقت إلى 00 تعرض الشاشة
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التسخين المسبق
يوصى بالتسخين المسبق للمقالة الهوائية قبل وضع الطعام ما لم تكن الوحدة 
ساخنة بالفعل من دورة طهي سابقة. يقلل التسخين المسبق من وقت الطهي 

ويحسن قوام األطعمة المطهية.

ضع المقالة الهوائية على سطح مستقر ومسطح ونظيف ومقاوم للحرارة - 1
وبالقرب من مأخذ كهربائي.

تأكد من تثبيت سلة المقالة ودرج السلة في هيكل المقالة. وصل الوحدة بمأخذ - 2
طاقة.

مالحظة: تومض جميع الرموز ثم تنطفئ. يضيء زر  POWER فقط.
اضغط على  POWER لتشغيل المقالة الهوائية. تضيئ جميع الرموز. تعرض - 3

.TIME: 10 minutes و TEMP: 200 °C الشاشة
مالحظة: في عدم اختيار أي برنامج تظل المقالة الهوائية في وضع االستعداد. 
بعد 3 دقائق من عدم النشاط يتم إيقاف تشغيل المقالة تلقائًيا مع إضاءة  

POWER فقط.
4 - TEMP: يومض الرمز، ويعرض بشكل افتراضي .PREHEAT  اضغط على

.TIME: 03 minutes 200 و °C
5 -. اختيارًيا اضبط درجة حرارة ووقت التسخين المسبق باستخدام  أو 
إذا كنت ترغب في تغيير وحدة درجة الحرارة من درجة مئوية إلى درجة فهرنهايت - 6

)والعكس صحيح( فاضغط مع االستمرار على زر TEMP في نفس الوقت حتى 
 .°F أو °C تصدر المقالة صوًتا، ويضيء إما

اضغط على زر  START لبدء التسخين المسبق.- 7
مالحظة: بمجرد بدء التسخين المسبق يصبح رمز  PREHEAT ثابًتا، وتتوقف - 8

جميع برامج الطهي.
بمجرد االنتهاء من التسخين المسبق تصدر المقالة صوت صفير 5 مرات، - 9

وتعرض الشاشة READY. يومض ضبط درجة الحرارة، ويعرض حقل الوقت --. 
تضيء جميع الرموز الموجودة في لوحة التحكم.

البرامج مسبقة الضبط

رمز الضبط 
الوقت درجة الفهرنهايت F° الدرجة المئوية C°الوصفالمسبق

الوقت درجة الفهرنهايت F°  الدرجة المئوية C°)بالدقيقة(
وظيفة التذكير بالرج)بالدقيقة(

14 355 180 المقليات
 180 355 7

 200 390 7

---25 375 190 الدجاج

---14 390 200 البرجر

---14 355 180 السجق

12 355 180 السمبوسك
 180 355 6

 200 390 6

----6 390 200 شرائح اللحم

----8 355 180 السمك

----12 320 160 البيتزا

---8 300 150 البروكلي

----30 300 150 الكعك

االفتراضي SMART TEMP *

لعدم  معينة  مسبًقا ألطعمة  مبرمجين  حرارة  ودرجة  بوقت  البرامج  هذه  تصميم  تم 
تخمين الوقت في عملية الطهي.

 سخن المقالة الهوائية مسبقا. اتبع الخطوات المذكورة في "التسخين المسبق".- 1
عندما تعرض المقالة الهوائية READY أضف الطعام إلى السلة وأغلقها.- 2
حدد برنامًجا مسبق الضبط.- 3

جدول البرامج مسبقة الضبط.

* راجع قسم SmartTemp في دليل المستخدم للحصول على مزيد من التفاصيل.
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الحرارة - 4 درجة  الشاشة  تعرض  نشط.  أنه  إلى  لإلشارة  المحدد  البرنامج  يومض 
والوقت االفتراضيين )راجع جدول البرامج مسبقة الضبط(.

اختيارًيا اضبط إعدادات درجة الحرارة والوقت حسب ما تريد.- 5
مالحظة: يمكن إجراء التعديالت أثناء اختيار البرنامج أو حتى أثناء الطهي.

اضغط على   أو   من  TEMP أو  TIME لضبط قيم درجة الحرارة 	 
والوقت. 

النطاق الزمني: 1-60 دقائق 
نطاق درجة الحرارة: 75 – 200 درجة مئوية/165 – 390 درجة فهرنهايت 

اختيارًيا ، اضغط مع االستمرار على  و من TEMP في نفس الوقت 	 
لتبديل الدرجة المئوية إلى درجة فهرنهايت )والعكس صحيح(.

اضغط على زر   START لبدء الطهي.- 6
مالحظة: يصبح برنامج الطهي المحدد ثابًتا وتنطفئ جميع الرموز األخرى.

عند استخدام بعض برامج الطهي مسبقة الضبط يتم تنشيط وظيفة التذكير - 7
التلقائي بالرج في منتصف عملية الطهي، وتظهر  على الشاشة )راجع 

جدول البرامج مسبقة الضبط(. تصدر مقالة الهواء صوت صفير 5 مرات مع 
وميض  على الشاشة.  يومض باستمرار حتى تفتح سلة 

المقالة الهوائية.

طريقة الرج:
اسحب سلة المقالة الهوائية ودرج السلة من الوحدة. للسالمة تقوم مقالة 	 

الهواء تلقائًيا بإيقاف دورة الطهي مؤقًتا، وتنطفئ الشاشة بمجرد سحب 
السلة والدرج من الوحدة.

 تحذير! احذر من البخار الساخن.
رج أو قلب الطعام بحذر. أثناء رج الطعام أو تقليبه احرص على عدم الضغط 	 

على زر تحرير السلة، وإال يسقط درج السلة، مما قد يتسبب في تلفه.
احرص على رج الطعام أو تقليبه لمدة ال تزيد عن 30 ثانية للحيلولة دون 	 

برودة المقالة الهوائية.
ضع سلة المقالة في الخلف وثبتها في الوحدة. تستأنف الوحدة الطهي 	 

بالوقت المتبقي.

* راجع قسم "رج الطعام" في دليل المستخدم هذا للحصول على مزيد من التفاصيل.

بمجرد انتهاء وقت الطهي تعرض المقالة End، وتصدر صوًتا 3 مرات. وتضيئ - 8
جميع الرموز.

اسحب سلة المقالة ودرج السلة من الوحدة وضعهما على سطح نظيف - 9
ومستٍو.

 تحذير! احذر من البخار الساخن.
اضغط على زر تحرير السلة وأخرج السلة من الدرج لتقديم الطعام.- 10

مالحظة:
أثناء فصل سلة المقالة عن الدرج  احرص دائًما على وضعها على سطح 	 

مستٍو ومقاوم للحرارة.
يجب تصريف أي دهون أو زيوت زائدة مجمعة على درج السلة قبل إعادة 	 

وضع السلة.

اترك سلة المقالة والدرج ليبردا تماًما قبل التنظيف. - 11

يعتمد برنامج FRIES و SAMOSA على تقنية SmartTemp المتطورة التي تقوم 
تلقائًيا بضبط درجة الحرارة في منتصف برنامج الطهي. يعمل البرنامجان بدرجة حرارة 
محددة مسبًقا تبلغ 180 درجة مئوية / 355 درجة فهرنهايت للنصف األول من وقت 

الطهي، وتتغير درجة الحرارة تلقائًيا إلى 200 درجة مئوية / 390 درجة فهرنهايت في 
النصف المتبقي من وقت الطهي.

تقوم تقنية SmartTemp الفريدة بطهي المقليات والسمبوسة على درجة حرارة 
منخفضة تبلغ 180 درجة مئوية / 355 درجة فهرنهايت في النصف األول من وقت 

الطهي، مما يسمح بطهي الطعام ببطء من الداخل. وفي النصف الثاني من الوقت 
ترتفع درجة الحرارة تلقائًيا إلى 200 درجة مئوية / 390 درجة فهرنهايت، مما يجعل 

المقليات / السمبوسك مقرمشة للغاية من الخارج.

SmartTemp للمقليات 
والسمبوسة
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يتيح هذا البرنامج الطهي يدوًيا دون تحديد أي إعداد مسبق.

 سخن المقالة الهوائية مسبقا. اتبع الخطوات المذكورة في "التسخين المسبق".- 1
عندما تعرض المقالة الهوائية READY أضف الطعام إلى السلة وأغلقها.- 2
اضبط درجة الحرارة والوقت.- 3
اختيارًيا اضبط إعدادات درجة الحرارة والوقت حسب ما تريد.- 4

مالحظة: يمكن إجراء التعديالت أثناء اختيار البرنامج أو حتى أثناء الطهي.
اضغط على   أو  من  TEMP أو  TIME لضبط قيم درجة الحرارة 	 

والوقت. 
النطاق الزمني: 1-60 دقائق 

نطاق درجة الحرارة: 75 – 200 درجة مئوية/165 – 390 درجة فهرنهايت  
 
اختيارًيا ، اضغط مع االستمرار على  و  من TEMP في نفس الوقت 	 

لتبديل الدرجة المئوية إلى درجة فهرنهايت )والعكس صحيح(.

اضغط على زر START لبدء الطهي.- 5
مالحظة:

عند استخدام البرنامج اليدوي لن يتم تنشيط وظيفة التذكير بالرج. وبغض 	 
النظر عن ذلك ال يزال يتعين رج أو تقليب الطعام حسب االقتضاء. اتبع 

الخطوات الموضحة في "كيفية رج الطعام".

* راجع قسم "رج الطعام" في دليل المستخدم للحصول على مزيد من التفاصيل.

بمجرد انتهاء وقت الطهي تعرض المقالة End، وتصدر صوًتا 3 مرات. وتضيئ - 6
جميع الرموز.

اسحب سلة المقالة ودرج السلة من الوحدة وضعهما على سطح نظيف ومستٍو.- 7
 تحذير! احذر من البخار الساخن.

اضغط على زر تحرير السلة وأخرج السلة من الدرج لتقديم الطعام.- 8
مالحظة:

أثناء فصل سلة المقالة عن الدرج  احرص دائًما على وضعها على سطح 	 
مستٍو ومقاوم للحرارة.

يجب تصريف أي دهون أو زيوت زائدة مجمعة على درج السلة قبل إعادة 	 
وضع السلة.

اترك سلة المقالة والدرج ليبردا تماًما قبل التنظيف.- 9

البرنامج اليدوي
أثناء الطهي رج أو قلب الطعام للحصول على طهي وتحمير متساوي. تتميز بعض 

اإلعدادات المسبقة بوظيفة التذكير التلقائي بالرج في منتصف عملية الطهي. يوصى 
برج الطعام أو تقليبه مرة أو أكثر إذا رغبت في ذلك.

 تنبيه: 
احذر دائًما من البخار الساخن عند سحب سلة المقالة ودرج السلة من 	 

المقالة الهوائية.
يمنع الضغط على زر تحرير السلة عند الضغط على مقبض سلة المقالة 	 

الهوائية.

أمسك بمقبض سلة المقالة فوق سطح مقاوم للحرارة ورج أو قلب الطعام - 1
بعناية.

أثناء رج الطعام أو تقليبه احرص على عدم الضغط على زر تحرير السلة، وإال - 2
يسقط درج السلة، مما قد يتسبب في تلفه.

وعلى حسب نوع الطعام قد تكون السلة ثقيلة جًدا بحيث ال يمكن رجها. في هذه - 3
الحالة تأكد من وضع سلة المقالة ودرج السلة على سطح ثابت ومقاوم للحرارة. 

اضغط على زر تحرير السلة، وأخرج السلة من الدرج. رج أو قلب الطعام بحذر.
 تحذير!

تأكد من عدم وجود زيت يتقاطر من سلة المقالة الهوائية. قد يتناثر الزيت 	 
الزائد أثناء رج الطعام، وقد يتسبب في إصابات خطيرة خاصة عندما يكون 

ساخًنا.

إذا تعذر رج الطعام أو تقليبه بسبب الوزن فاستخدم ملقاًطا بداًل من ذلك.- 4
 تحذير!

ألغراض السالمة يوصى باستخدام الملقاط لرج أو تقلب الطعام الذي 	 
يحتوي على الزيت أو أي سوائل ساخنة. قد تتناثر زيت وسوائل زائدة من 

السلة عند الرج.

احرص دائًما على تصفية الزيت الزائد أو السوائل الساخنة من درج السلة. قد 	 
ينتج عن الزيت الزائد دخان أكثر عند تسخينه لفترة أطول.

رج الطعام
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تحويل وحدات درجة الحرارة.
اضغط مع االستمرار على زري  TEMP وزري   في آٍن واحد لمدة 3 ثواٍن حتى 
تصدر المقالة الهوائية صوتا، وتتغير وحدة درجة الحرارة من C° إلى F°. اتبع نفس 

.°C إلى °F الخطوة لتبديل درجة الحرارة من

وظيفة التذكير بالرج
تتميز مقالة الهواء بوظيفة التذكير التلقائي بالرج لبعض اإلعدادات المسبقة والتي 

يتم تنشيطها في منتصف وقت الطهي. تعطي هذه الميزة 5 إشارات صوتية، 
وتومض باستمرار على الشاشة حتى يتم فتح سلة المقالة ودرج السلة.

اإليقاف المؤقت تلقائيا
تتوقف المقالة الهوائية مؤقًتا عند سحب سلة المقالة ودرج السلة من الوحدة. 

للسالمة لن تعمل المقالة إذا لم يتم وضع السلة أو لم يتم تثبيتها بشكل صحيح.

استئناف الطهي تلقائًيا
بمجرد إعادة سلة المقالة الهوائية ودرج السلة إلى موضعهما أثناء الطهي، تستأنف 

عملية الطهي تلقائًيا للوقت المتبقي وباإلعدادات الحالية.

الحماية من السخونة المفرطة
لألمان يتم إيقاف تشغيل مقالة الهواء تلقائًيا عند اكتشاف ارتفاع درجة الحرارة. يمنع 

استخدام المقالة وهي في هذه الحالة، وتترك لتبرد تماًما.

الميزات الذكية
يرجى الرجوع إلى مخطط القلي الهوائي و اتباع اإلرشادات التي على العبوة - 1

لمعرفة وقت الطهي ودرجة الحرارة المقترحان.

احرص دائًما على تجفيف الطعام قبل الطهي للحصول على اللون البني المحبب - 2
)التحمير( وتجنب الدخان الزائد.

تأكد من عدم تجاوز الطعام لعالمة MAX على سلة المقالة الهوائية. يؤدي - 3
الملء الزائد إلى طهي غير متساٍو. يوصى بقلي كميات صغيرة من الطعام ألن 

ذلك يسمح بتدوير الهواء بشكل مناسب للطهي وتحمير الطعام.

رش الزيت للحصول على نتيجة أفضل. حيث يتم توزيع الزيت بالتساوي وبكميات - 4
بسيطة جًدا, ويمكنك استخدام زيوت الكانوال أو الزيتون أو األفوكادو أو جوز 

الهند أو بذور العنب أو الفول السوداني أو الزيت النباتي. بداًل من ذلك أضف 
قرد قليل من الزيت )ال يزيد عن 2 ملعقة كبيرة(.

مالحظة: إضافة كمية قليلة من الزيت سيجعل الطعام مقرمًشا.

يوصى برش أو إضافة كمية صغيرة من الزيت إلى طعامك في حالة إضافة - 5
توابل أو بقسماط للتأكد من أن هذه المكونات الخفيفة تلتصق بالطعام. تقوم 
المقالة بتدوير الهواء بسرعة ودفعه إلى الطعام أثناء الطهي، مما قد يؤدي إلى 

إخراج المكونات الخفيفة إذا لم تكن ملتصقة بالطعام بشكل صحيح.

عند طهي األطعمة الطبيعية الغنية بالدهون يوصى بإفراغ الزيت والدهون - 6
المتجمعة على درج السلة بين الدفعات لتجنب الدخان الزائد.

يوصى برج الطعام أو تقليبه مرة أو أكثر حسب الرغبة للتحقق من نضجه. يسمح - 7
ذلك أيًضا بالطهي والتحمير. احرص دائًما على مراعاة احتياطات السالمة عند رج 

األطعمة أو تقليبها.

التلميحات الذكية
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 يتضمن عناصر قائمة الطعام المحددة مسبقا.
 تحذير! ُتقدر األوقات بناًء على متوسط األحجام، لذلك احرص دائًما على استخدام مقياس حرارة اللحوم 

للتأكد من أن اللحوم والدواجن مطهوة جيًدا قبل التقديم.
لذا احرص دائما على استخدام مقياس حرارة اللحوم لضمان طهي اللحوم والدواجن واألسماك جيًدا قبل 

 التقديم.

مالحظة: تذكر أن قلي دفعات أصغر سيؤدي إلى تقليل وقت الطهي وزيادة جودة الطعام, اضبط درجات 
حرارة القلي الهوائي حسب الضرورة لتناسب ذوقك.

مالحظة: ما لم يتم تعبئتها وتغطيتها بالزيت مسبًقا للحصول على نتائج بنية ومقرمشة، يجب رش جميع 
األطعمة بالقليل من الزيت قبل القلي الهوائي.

درجة الصحي
الحرارة

وقت القلي 
اإلجراءالهوائي

الخضروات الجذرية، 2-3 أكواب 
طازجة)مشوية(

190 درجة 
مئوية

الزيت، الهز 153x - 20 دقيقة الرش ب

الهليون، 2 - 3 أكواب، الجذوع الرقيقة 
الطازجة

190 درجة 
مئوية

الزيت، الهز,7 - 9 دقائق الرش ب

ا الخضراء، البازالء السكرية، ي الفاصول

2-3 أكواب طازجة

190 درجة 
مئوية

الزيت، الهز,7 - 9 دقائق الرش ب

البروكلي, 2-3 أكواب طازجة )مقلي(
190 درجة 

مئوية
الزيت، الهز,5 - 7 دقائق الرش ب

براعم البروكسل، إلى النصف، 2-3 أكواب 
طازجة

190 درجة 
مئوية

الزيت، الهز,8 - 10 دقائق الرش ب

قرع الجوز, البذور,

قطع بسمك 2/1 بوصة، 2-3 أكواب طازجة

190 درجة 
مئوية

الزيت، الهز,15 دقيقة الرش ب

الشمر الطازج والمفروم، 2-3 أكواب طازجة
190 درجة 

مئوية
الزيت، الهز,7 - 9 دقائق الرش ب

درجة الصحيمخطط القلي الهوائي
الحرارة

وقت القلي 
اإلجراءالهوائي

البطاطا الحلوة المقلية

ًا، بسمك 8/1 إلى 4/1  )طازجة، مقطوعة يدوي
بوصة(

200 درجة 
مئوية

الزيت، الهز،13 - 15 دقيقة الرش ب

البطاطس المقلية، بطاطس أيداهو، 2 - 3 
أكواب

ًا، بسمك 4/1 إلى 3/1  )طازجة، مقطوعة يدوي
بوصة(

)مجمدة، بسمك 4/1 إلى 3/1 بوصة((

200 درجة 
12 دقيقةمئوية

12 دقيقة

الزيت، الهز، الرش ب

الزيت، الهز، الرش ب

اللحوم، المشويات، قطع اللحم
180 درجة 

مئوية
25 دقيقة

الزيت،  الفرك أو الرش ب
إضافة التوابل، التقليب 

للتحقق من النضج

قلب للتأكد من النضج

شرائح اللحم )2( 1 كجم,

سمك 1 2/1 بوصة، درجة حرارة الغرفة,

متوسطة النضج

متوسط

مطهو جيًدا

200 درجة 
مئوية

التسخين المسبق+ 

6 دقائق

التسخين المسبق+ 

10 دقائق

التسخين المسبق+ 14 

دقيقة

الزيت،  الفرك أو الرش ب
إضافة 

التوابل، التقليب 
للتحقق من 

النضج والتوقف لمدة 
15 دقيقة - تحقق

في غضون 12 دقيقة

الهامبرجر، 0.50 - 2 كجم، متوسط - جيد 
النضج

180 درجة 
مئوية

التسخين المسبق + 

3 – 6 دقائق

الزيت، إضافة  الرش ب
التوابل، 

قلب للتأكد من النضج

أجنحة الدجاج, 1-1.50 كجم

)طازجة / مثلجة(

180 درجة 
مئوية

20 دقيقة

الزيت، الرج مرتين الرش ب

التحقق من نضج 
الطعام

أصابع الدجاج، بدون عظم
180 درجة 

مئوية
الزيت، الهز،18 - 20 دقيقة الرش ب

قطع الدجاج، بالعظم
180 درجة 

مئوية
20 - 30 دقيقة

الزيت، التقليب  الرش ب
للتحقق من النضج

النضج

السمك الفيليه )طازج، مثلج، مقلي(
200 درجة 

مئوية
10 دقائق

الزيت، التقليب  الرش ب
للتحقق من النضج

النضج

الروبيان )مذاب ، مقلي( ، 0.50-1 كجم
160 درجة 

مئوية
8 دقائق

الزيت، التقليب,  الرش ب
الهز
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العناية والصيانة

تحذير! لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو تلف المقالة الهوائية، افصل دائًما 
سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي قبل إجراء عملية التنظيف, وتأكد من أن 

جميع أجزاء المقالة الهوائية قد تم تبريدها تماًما.

تحذير! ال تغمر قاعدة المقالة الهوائية في الماء.

تنبيه: تجنب غمر سلك الطاقة أو المقالة الهوائية في الماء أو أي سوائل أخرى. 
تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الصوف الخشن أو ضمادات التنظيف المعدنية.	 
احرص على تجفيف جميع األجزاء جيًدا بعد التنظيف وقبل االستخدام وقبل تخزين المقالة 	 

الهوائية.
تأكد من أن جميع األجزاء واألسطح جافة تماًما قبل توصيل المقالة الهوائية بمأخذ الطاقة, 	 

حيث قد تؤدي األجزاء الرطبة إلى حدوث صدمة كهربائية.

 

رقم
طرق التنظيف

إرشادات التنظيف
سالمة استخدام 
غساالت األطباق

الغسل اليدوي 
)الغمر بالماء(

التنظيف بالمسح 
)قطعة قماش 

مبللة(

قاعدة المقالة 
الهوائية وسلك 

التوصيل.

الجزء الخارجي من قاعدة المقالة الهوائية 	 
بقطعة قماش ناعمة ورطبة.

امسح سلك التوصيل بقطعة قماش 	 
جافة.

الجزء الداخلي من قاعدة المقالة الهوائية 	 
بقطعة قماش ناعمة ورطبة بما في ذلك 

لفائف التدفئة إلزالة بقايا الطعام.

 تحذير!  تأكد دائًما من جفاف لفائف 	 
التدفئة قبل استخدام المقالة الهوائية.

سلة ودرج 
المقالة الهوائية

اغسل سلة المقالة ودرج السلة بالماء 	 
الساخن والصابون وأسفنجة غير كاشطة.

جميع هذه الملحقات آمنة لالستعمال في 	 
الرف العلوي لغسالة األطباق, كما نوصي 
بشطفها وإزالة أي بقايا طعام مجففة قبل 

 غسيلها في غسالة األطباق.
مالحظة: تحتوي سلة المقالة الهوائية 

ودرج السلة على طالء غير الصق, لذلك 
يحظر مطلًقا استخدام األواني المعدنية 
ومواد التنظيف الكاشطة لتجنب حدوث 

 تلف.

نصائح مهمة: بالنسبة للشحوم العنيدة 
قم بتنظيف سلة المقالة الهوائية ودرج 

 السلة على النحو التالي:

امزج حوالي 118 مل من بيكربونات - 1
الصوديوم وبعض مالعق الطعام من 

الماء )1 ملعقة كبيرة = 15 مل( في وعاء 
صغير حتى تشكل عجينة قابلة للفرد.

باستخدام أسفنجة ناعمة قم بفرد العجينة - 2
على سلة المقالة الهوائية ودرج السلة 

وافركها برفق, واحرص على ترك العجينة 
لمدة 15 دقيقة قبل الشطف.

اغسل سلة القلي ودرج سلة القلي بالماء - 3
 قبل االستخدام.

مالحظة: تأكد دائًما من أن سلة المقالة 
الهوائية ودرج السلة جافان قبل تثبيتهما 

في القاعدة.
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الضمان المحدود لمنتجات نوتريكوك
تقتصر التزامات ضمان Nutricook المحدود على الشروط الواردة أدناه:

تضمن شركة نوتريكوك خلو هذا المنتج من عيوب المواد والتصنيع لمدة عامين 
من تاريخ الشراء من تاجر البيع بالتجزئة، ويسري هذا الضمان المحدود فقط في البلد 

الذي تم فيه شراء المنتج ويكون ملحًقا مع المنتج دون أي رسوم إضافية، ولكن 
سيتم فرض رسوم الشحن والتجهيز على عمليات اإلعادة أو االستبدال أو استرداد 

األموال.

الحصول على خدمات الضمان
www.nutricookworld. للحصول على خدمة الضمان المحدود، يرجى فقط زيارة
com لالطالع على تفاصيل خدمة العمالء في منطقتك أو االتصال بقسم خدمة 

العمالء على info@nutricookworld.com وسنكون سعداء لمساعدتك, عند 
االتصال بقسم خدمة العمالء، سُيطلب منك اسمك وعنوانك ورقم هاتفك وإثبات 
الشراء )اإليصال( األصلي الذي يحتوي على وصف للمنتج )المنتجات( وتاريخ الشراء 

والرمز الشريطي الصحيح. قبل إرسال المنتج الخاص بك للحصول على خدمة 
الضمان المحدود، يرجى التأكد من االحتفاظ بنسخة من جميع الوثائق ذات الصلة 

)إيصال الشراء وما إلى ذلك(. ويوصى دائًما بشراء خدمات تأمين المنتج وتتبعه عند 
إرسال المنتج للخدمة. ولكن تذكر أنك ستدفع رسوم الشحن والتجهيز، ألن الضمان 

المحدود لمدة عامين ال يشمل ذلك.
 

االستثناءات والقيود

استكشاف األعطال وإصالحها.

الحلالسبب المحتملالمشكلة

المقالة الهوائية ال تعمل

لم يتم توصيل المقالة 
الهوائية بالكهرباء, دخلت 

المقالة الكهربائية إلى وضع 
اإليقاف

توصيل قابس الجهاز في مقبس الحائط.

اضغط على زر  POWER لبدء التشغيل.

تأكد من تجميع سلة المقالة الهوائية/الدرج بشكل 
صحيح، وإدخالها بالكامل في هيكل المقالة.

اضغط على برنامج الطهي المطلوب، ثم اضغط على 
START  لبدء الطهي.

الطعام غير مطهو
سلة القلي مملوءة بشكل 

مفرط.

قم بقلي كميات أقل من الطعام.

رج األطعمة مرتين أو ثالث مرات أثناء عملية الطهي.

.TEMP قم بزيادة قيمة

قم بزيادة TIME القلي الهوائي.

الطعام غير مقلي

بدرجات متساوية

سلة القلي مملوءة بشكل 
مفرط.

قم بقلي كميات أقل من الطعام.

وضع طبقة خفيفة من الزيت ورشها على الطعام قبل 
القلي.

رج األطعمة مرتين أو ثالث مرات أثناء عملية الطهي.

ال تنزلق سلة/درج المقالة 
الهوائية في الهيكل بشكل 

صحيح

تم ملء سلة القلي بشكل 
مفرط.

قم بقلي كميات أقل من الطعام.

لن يتم تشغيل المقالة الهوائية حتى يتم تجميع سلة 
المقالة / الدرج الخاص بها بشكل صحيح وإدخالها بالكامل 

في الهيكل.

دخان أبيض قادم

تشكيلة القالية

الهوائية

تم ملء سلة القلي بالزيت 
بشكل كبير

لم يتم تنظيف سلة القلي 
ودرج السلة.

عند قلي األطعمة الزيتية كلحم الخنزير المقدد قد يكون 
من الضروري تنظيف درج سلة المقالة بشكل متكرر.

تنظيف سلة المقالة الهوائية والدرج بعد كل استخدام.

المقليات الطازجة ليست 

مقلية بالتساوي

تم ملء سلة القلي بشكل 
مفرط.

نقع البطاطس وشطفها وتجفيفها تماما قبل القلي.

استخدام البطاطس الطازجة الصلبة.

البطاطس المقلية ليست 
مقرمشة

البطاطس المقلية تحتوي 
على الكثير من الماء.

استخدام منشفة المطبخ النظيفة للف عصي البطاطس 
وتجفيفها جيدا قبل إضافة الزيت.

تقطيع عصي البطاطس بحجم أصغر.

هز البطاطس ورشها بالزيت في كثير من األحيان.

الضمان
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 Nutricook المحدود لمدة عامين إال على منتجات Nutricook ق ضمان ال يطبَّ
الموَزعة من ِقبل Nutricook أو لحسابها والتي يمكن تحديدها من خالل العالمة 

التجارية “Nutricook” واالسم التجاري والشعار والرمز الشريطي. وال يسري الضمان 
المحدود لمدة عامين على أي منتجات أخرى قد تبدو أصلية ولكن لم يتم توزيعها / 

.Nutricook بيعها بواسطة
ال يشمل الضمان حاالت البلى واستهالك المنتج بصورة طبيعية.

ويسري هذا الضمان في حالة استخدام المنتج من قبل المستهلك فحسب، وُيعد 
باطاًل عند استخدام هذا المنتج في إطار تجاري أو مؤسسي.

يقتصر هذا الضمان المحدود على المستهلك األصلي وغير قابل للتحويل، كما يجب 
تقديم إثبات الشراء لطلب خدمة الضمان،

يمثل إصالح المنتج أو استبداله )أو استرداد سعر الشراء إذا لم يكن هناك إمكانية 
لإلصالح أو االستبدال( التعويض الحصري الُمقدم للمستهلك بموجب هذا الضمان 
المحدود، وال تتحمل شركة Nutricook مسؤولية أي أضرار عرضية أو تبعية النتهاك 

هذا الضمان المحدود أو أي ضمان ضمني على هذا المنتج.

ال يغطي هذا الضمان المحدود ما يلي: )a( األضرار الناجمة عن حادث أو سوء 
معاملة أو سوء استخدام أو سوء تطبيق، أو )b( األضرار الناجمة عن أعمال الصيانة 
غير الصحيحة )بما في ذلك صيانة أجزاء غير مصرح بها(، أو )c( المنتجات أو األجزاء 
التي تم إجراء تعديالت عليها بأي طريقة، أو )d( األجهزة التي تم إزالة أو محو الرمز 

الشريطي أو العالمة التجارية من عليها، أو )e( إذا تم تشغيل المنتج باستخدام مهايئ/
محول طاقة.

تعد هذه الضمانات أو أي تعويضات سبق ذكرها حصرية وتحل محل كافة الضمانات 
ا. وال  والتعويضات والشروط األخرى سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو عبر عنها ضمنيًّ

تتحمل نوتريكوك أي مسؤولية حيال أي من

الضمانات الضمنية، بما في ذلك -على سبيل المثال ال الحصر- ضمانات صالحية البيع 
في األسواق والمالئمة لغرض معين، وإذا لم تتمكن شركة NUTRICOOK من إخالء 

مسؤوليتها من الناحية القانونية بموجب هذا الضمان فإن كافة الضمانات بما فيها 
من ضمانات صالحية العرض في السوق والصالحية لغرض معين تكون مقتصرة على 
مدة معينة من مدة هذا وال يسمح ألي بائع أو وكيل أو موظف معتمد لدى نوتريكوك 

بإجراء أي تعديل على هذا الضمان.

تخلي الشركة مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تابعة تكون ناجمة 
عن انتهاك الضمان أو الشروط أو بموجب أي نظرية قانونية أخرى، بما في ذلك على 

سبيل المثال ال الحصر فقدان األرباح أو مدة التوقف أو اإلضرار بالسمعة أو تلف 
الممتلكات والمعدات أو استبدالها، وال تصرح NUTRICOOK تحديدًا بقدرتها على 

إصالح أي منتج بموجب هذا الضمان المحدود.

الضمان.

37 36



 |  www.nutricookworld.com  |  جميع الحقوق محفوظة لشركة نوتريكوك

قد تختلف الرسوم التوضيحية عن المنتج الفعلي، إذ نسعى على الدوام لتحسين 
منتجاتنا؛ لذا فإن المواصفات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار.
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