
RAPID EGG COOKER

يرجى التأكد من قراءة دليل المستخدم هذا قبل استخدام حلة الطهي.

دليل المستخدم
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مرحًبا بكم في فريق 
NutriCook®

الحياة معقدة، ولكن يجب أال يكون تناول 
الطعام الصحي أمًرا معقًدا أيًضا.

ال توجد طريقة أفضل من اقتناء هذا الجهاز المذهل لتبسيط نمط حياتك الصحية.

نسعى دائًما إلعداد وصفات سهلة. شهي مغذي

nutricookworld.com ،يمكنك اإلطالع على هذه الوصفات عبر اإلنترنت على

ال يمكننا االنتظار لنرى كيف أصحبت منتجات

 ™NutriCook جزًءا من حياتك اليومية.

 تواصل معنا من خالل

 nutricookworld 
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قبل بدء التشغيل.

أزل جميع مواد التغليف الموجودة داخل حلة طهي البيض وحولها، وتأكد 	 
 من أن جميع قطع غيارها موجودة.

ضع حلة الطهي 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 وقوع إصابات شخصية.

اتبع تعليمات العناية والصيانة الموجودة في دليل المستخدم هذا 	 
 لتنظيف حلة الطهي قبل الطهي بها.

تجنب إزالة ملصقات تحذيرات السالمة أو ملصق التصنيف.	 

   *تنبيه: ُيحظر استخدام حلة طهي البيض أعلى موقد مسطح، كما ُيحظر وضعها فوق موقد غازي ساخن 
أو موقد كهربائي أو فرن ساخن أو بالقرب منها أو أي مصدر حراري خارجي، إذ يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.
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 تحذير! يعمل هذا الجهاز على توليد الحرارة والبخار أثناء االستخدام, ولتجنب مخاطر وقوع إصابات بالغة، 
 احرص على قراءة كافة التعليمات بعناية قبل استخدام الحلة.

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

ُيرجى قراءة اإلرشادات قراءة جيدة.	 
قم بإزالة كل مواد التغليف والملصقات عن الجهاز قبل استخدامه.	 
يحظر ترك الجهاز بدون مراقبة أثناء استخدامه.	 
ُيحظر استخدام هذا الجهاز ألي أغراض أخرى غير تلك المصنوع من أجلها. فهذا الجهاز مخصص لالستخدام 	 

المنزلي فقط.
تجنب غمر السلك أو القابس في الماء أو وضع الجهاز في الماء أو بالقرب منها أو في أي سائل آخر لتجنب 	 

الصدمات الكهربائية.
ضع الجهاز في مكان بعيد عن األطفال أثناء تشغيله.	 
يجب مراقبة األطفال عند تواجدهم بالقرب من الجهاز، وذلك للتأكد من عدم عبثهم به.	 
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.

استخدم مكونات تتوافق مع هذا الجهاز فقط - فقد يؤدي استخدام مكونات أخرى إلى تلف الجهاز.	 

 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.

السالمة العامة.

معلومات تحذيرية وتدابير 
احتياطية مهمة.
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يجب نزع القابس من مقبس التيار الكهربائي في حال عدم استخدام الجهاز وأثناء فكه وقبل تنظيفه.	 
تجنب مالمسة األجزاء الساخنة.	 
يحظر تشغيل هذا جهاز باستخدام سلك أو قابس تالف أو بعد تعطل الجهاز أو سقوطه على األرض أو تلفه 	 

بأية صورة من الصور. 
عة إلى نشوب 	  قد يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء غير موصى بها أو غير مباعة من ِقبل الشركة المصنِّ

حرائق أو حدوث صدمات كهربائية أو إصابات شخصية أو تلف الجهاز عالوًة على إبطال الضمان.
تجنب استخدام الجهاز في األماكن المفتوحة.	 
تجنب ترك كبل الكهرباء معلًقا على حافة المنضدة أو على حوض أو مالمسا ألي أسطح ساخنة.	 
استخدم طاهي البيض على سطح مستو فقط.	 
تأكد من إيقاف تشغيل طاهي البيض قبل إخراج البيض.	 
ال تضع يديك أو أي أداة أخرى داخل طاهي البيض أثناء تشغيله، وذا انسكب الطعام على منصة التسخين، 	 

تأكد من إيقاف تشغيل طاهي البيض وتبريده قبل تنظيفه.
احرص على بقاء اليدين وأدوات المطبخ بعيدًة عن مكان التسخين عند طهي البيض للحد من خطر حدوث 	 

إصابات شخصية أو تلف الجهاز.
تكون القاعدة الداخلية والمكونات )الماء والبيض( ساخنة عند االستخدام. اترك الجهاز يبرد قبل استخدامه أو 	 

تنظيفه.
ُيحظر وضع الجهاز فوق أي موقد غازي أو موقد كهربائي ساخن أو في فرن ساخن أو بالقرب منه.	 
توخي الحذر الشديد عند التعامل مع اكواب القياس الحتوائها على دبوس حاد في أسفل الكأس مما قد 	 

يتسبب في حدوث إصابة.
عند تنظيف جسم الجهاز، ال تغمسه في أي سائل، وبداًل من ذلك استخدم قطعة قماش ناعمة لمسحه.	 
 تحذير! يسخن غطاء الجهاز بدرجة كبيرة، لذا ينصح بتجنب لمسه أثناء طهي البيض. اترك الجهاز يبرد قبل 	 

لمسه.
ال تضع وعاء البيض على طبق التسخين مباشرًة، وضعه دائًما على حافة صينية البيض.	 
تأكد من تثبيت الغطاء بإحكام قبل استخدام الجهاز.	 
ال تقم بفتح الغطاء أثناء تشغيل طاهي البيض.	 
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 تحذير! بخار ساخن! ال تضع يديك أو ذراعيك على فتحة البخار أثناء تشغيل الجهاز0	 
ال تضع الجهاز في الثالجة.	 
ال تستخدم بيض أو بياض بيض أو بيض سائل منتهي الصالحية.	 
هذا الجهاز غير مصمم للتشغيل باستخدام مؤقت خارجي أو نظام التحكم عن ُبعد المنفصل.	 
 ُصممت هذه الحلة لالستخدام المنزلي واستخدامات أخرى مشابهة مثل: 	 

 	  مطابخ الموظفين في المحالت والمكاتب وبيئات العمل األخرى.
 	  البيوت الزراعية. 

 	  االستخدام من قبل الضيوف في الفنادق واالستراحات والبيئات السكنية األخرى.
	  فنادق المبيت واإلفطار.

صل.  تحذير: تجنب سكب أي مواد على الُموَّ

وفي حال تلف سلك اإلمداد بالطاقة, يمكن استبداله من ِقبل ممثل الخدمة

 تنبيه: "تجنب اإلصابات الناجمة عن حلة طهي البيض"
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   تنبيه: لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية، ُيحظر غمر سلك اإلمداد بالطاقة أو القابس أو قاعدة 
الحلة في الماء أو أي سوائل أخرى.

ب استخدام هذا المنتج في مناطق ذات مواصفات كهربائية مختلفة أو تحتوي على أنواع مختلفة 	  تجنَّ
ب أيًضا استخدام أي نوع من أنواع مهيئات القوابس أو أجهزة تحويل الجهد مع  من القوابس، وتجنَّ

هذا الجهاز، إذ قد يتسبب القيام بذلك في حدوث قصور كهربائي أو نشوب 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 سلك الطاقة أو ثنيه أو إساءة استخدامه. 	 

عة إلى 	  قد يؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء غير موصى بها أو غير مباعة من ِقبل الشركة المصنِّ
نشوب حرائق أو حدوث صدمات كهربائية أو إصابات شخصية أو تلف الجهاز عالوًة على إبطال 

الضمان.

وفي حال تلف سلك اإلمداد بالطاقة, يمكن استبداله من ِقبل ممثل الخدمة	 

احرص دائًما على إيقاف تشغيل الجهاز ونزع القابس عن التيار الكهربائي عندما ال يكون قيد 	 
االستخدام أو قبل التنظيف. 

ب تعليق كبل اإلمداد بالطاقة على حافة الطاولة أو المنضدة، وتجنب سحب السلك أو ثنيه أو 	  تجنَّ
إتالفه, وتجنب أيًضا مالمسته لألسطح الساخنة، بما في ذلك الموقد.

ًقا على حافة المنضدة أو الطاولة أو مالمسته ألي أسطح ساخنة؛ إذ أنه قد 	  ُيحظر ترك سلك معلَّ
يتشابك مما يؤدي إلى سقوط الجهاز. ولفحصه أو إصالحه أو ضبطه كهربائًيا وميكانيكًيا، احرص 

على أخذ الكبل ألي فني مؤهل.

السالمة الكهربائية.
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ُيحظر تشغيل الحلة باستخدام كبل طاقة أو قابس تالف أو عند تعرضها لعطل ما أو سقوطها أو تلفها بأي 	 
شكل من األشكال، بما في ذلك حدوث أي ضرر لحافة الوعاء الداخلي أو الجزء السفلي منه

ُيعد استخدام المهايئات والمحوالت تعديل غير ُمصرح به يتسبب في إبطال الضمان، كما قد يؤدي 	 
استخدام هذا المنتج في مناطق ذات مواصفات كهربائية مختلفة إلى تلفه.

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، وفي حال 

د لسلك اإلطالة على األقل مماثاًل للتصنيف  استخدام كبل لإلطالة: )1( يجب أن يكون التصنيف الكهربائي المحدَّ
الكهربائي الخاص بالحلة، )2( يجب توخي الحذر حتى ال ينثني السلك األطول فوق سطح المكتب أو الطاولة؛ مما 

يؤدي إلى سحبه أو التعثر فيه عن طريق الخطأ.

احتفظ بهذه التعليمات!
فهذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط

المعلومات الكهربائية.
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الجهد الطاقةالسعةالطراز
األبعادالوزنالكهربائي

ZDQ-705 :360 وات7 بيضاتطاهي البيض السريع الطراز
220-240 فولت

60/50 هرتز
16x19x16 سم1 كجم

مواصفات المنتج:

1414

ما الذي تم تضمينه.

قاعدة جهاز طهي البيض بقدرة 360 وات	 

الغطاء العلوي	 

صينية البيض	 

وعاء البيض	 

كوب المعايرة	 
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ا الرجوع إلى  ًم * مالحظة: * الصور المعروضة هي لغرض التمثيل المرئي فقط، لذا، يرجى دائ
المنتج الحقيقي.

16

نظرة عامة حول قطع غيار حلة 
طهي البيض.

وعاء البيض

كوب المعايرة

إبرة تثبيت البيض
كبل الطاقة

األطار
طبق التسخين

 صينية البيض

 الغطاء العلوي



اإليقاف التلقائي للمؤقت.

األوقات المذكورة أدناه هي توقيتات توجيهية كي تتعرف على الوقت المطلوب لطهي البيض على 
طريقتك. األوقات التالية لطهي البيض متوسط وكبير الحجم، وقد يتطلب طهي البيض الكبير جًدا 

ا في الجهاز للحصول على النتائج المرجوة. ا إضافيًّ ماًء/وقًت

ا من طبق التسخين. ًي تتوقف حلة طهي البيض بصورة تلقائية حينما تتبخر المياه كل

ار الكهربائي أثناء التشغيل. إذا قمت بفصل الوحدة أثناء الطهي،  تنبيه: ال تفصل الوحدة عن مصدر التي
فسيتم تشغيلها عند إعادة توصيلها، وإذا لم تجد الوحدة ماء في طبق التسخين، فستتوقف عن العمل 

ا ثم تعيد تشغيل نفسها في غضون ثواٍن قليلة. ًي تلقائ

للحصول على بيض نصف مسلوق ومتوسط وكامل السلق: 

يقة  لطر لكميةا لوقتا ا

6 دقائق1-7 بيضاتبيض نصف مسلوق

7 دقائق1-7 بيضاتبيض متوسط السلق

12 دقائق1-7 بيضاتبيض كامل السلق
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بدء التشغيل.
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20

طريقة االستخدام.
المسلوق. البيض 

تأكد من فصل قابس طاهي البيض قبل بدء تشغيله. استخدم كوب القياس لصب قدر مناسب . 1
من الماء البارد في طبق التسخين. استخدم الخطوط الموجودة على جانب كوب القياس للتعرف 

على قدر الماء المطلوب وضعه.
ال تضع صينية البيض على طبق التسخين.. 2
قم بثقب الطرف األكبر لكل بيضة بدبوس مثبت بالجزء السفلي من كوب القياس.. 3
ضع كل بيضة في المكان المحدد لها في صينية البيض. تأكد من أن الفتحات في النهايات األكبر . 4

تتجه نحو األعلى.
قم بتغطية طاهي البيض بالغطاء الخاص به وقم بتوصيله بمصدر الطاقة واضغط على زر . 5

الطاقة لبدء الطهي. يضيء مؤشر التشغيل.
يعتمد وقت الطهي على عدد البيض ونوع الطهي المفضل )سلق محدود أو متوسط أو عالي(. 6
ا!  . 7  كن حذًرا عن إخراج البيض، فإنه سيكون ساخًن

استمتع بالبيض اللذيذ!

تلميحات ذكية: اغمس البيض في ماء مثلج، أو ضعه تحت ماء جاٍر فور إخراجه من طاهي البيض؛ وذلك 
إليقاف عملية الطهي ولجعل تقشيره أسهل.



بوشيه.  بيض 

ارد إلى الخط المتوسط.. 1 قم بملء كوب القياس بماء ب
قم بصب الماء البارد في طبق التسخين )داخل جسم طاهي البيض(. 2
ضع صينية البيض على جسم الجهاز وضع وعاء البيض فوق الصينية.. 3
قم بكسر بيضة واحدة في كل جزء مخصص.. 4
قم بوضع الغطاء على طاهي البيض وتوصيله بمصدر الطاقة.. 5
يشير انطفاء الضوء إلى إتمام طهي البيض. قم بإخراج البيض على الفور.. 6

أومليت.  بيض 

ارد إلى الخط المتوسط.. 1 قم بملء كوب المعايرة بماء ب
قم بصب ماء بارد داخل طبق التسخين.. 2
ضع صينية البيض على جسم الجهاز وضع وعاء البيض فوق الصينية.. 3
قم بمزج البيض في وعاء قبل صبه في وعاء البيض.. 4
قم بوضع الغطاء على طاهي البيض وتوصيله بمصدر الطاقة.. 5
يشير انطفاء الضوء إلى إتمام طهي البيض. للحصول على بيض أومليت ُمصفى من الزيت، اترك . 6

البيض في حلة طهيه لدقيقتين إضافيتين.
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التنظيف والصيانة.

التسخين طبق  تنظيف 

ا أثناء الطهي وبعده. تنبيه: يكون طاهي البيض ساخًن
ال تقم بتنظيف طاهي البيض حتى يبرد. ال تقم بغمس جسم الجهاز في أي سائل.

ال تضع طاهي البيض في غسالة األطباق.
تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل تنظيفه أو تحريكه من مكانه.. 1
قم بمسح جسم الجهاز وطبق التسخين بقطعة قماش مبللة.. 2
قم بغسل الملحقات والغطاء بماء ساخن وصابون.. 3
ثم قم بتجفيف األجزاء كلها بعناية. عند التخزين، ضع الملحقات على طبق التسخين وقم . 4

بتغطيتها بالغطاء.

طاهي البيض الخاص بك لن يصدأ، ولكن بمرور الوقت قد يبدأ طاهي البيض في تكوين بعض 
الرواسب المعدنية على طبق التسخين، وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو صدًأ، إال أنه مجرد بقايا 

المعادن الموجودة في مياه الصنبور.

يوجد طريقتان لتنظيف طبق التسخين: قم بتنظيف طبق التسخين باستخدام محلول مخفف . 1
من الماء والخل )من 1 إلى 10 ماء إلى خل( من وقت آلخر.

قم بفرك طبق التسخين بلطف بحركة دائرية باستخدام إسفنج من نوع "االسفنجة السحرية" . 2
وقليل من الماء الدافئ.



استكشاف األعطال وإصالحها.

على الرغم من بساطة استخدام طاهي البيض وتحمله، يرجي الرجوع إلى القائمة التالية في حالة حدوث 
أي مشكالت:

مؤشر الطاقة ال يضيئ. 1
ار الكهربائي	  تأكد من إدخال سلك الطاقة في مأخذ التي
افحص مأخذ الطاقة للتأكد من سالمته.	 
اضغط على زر الطاقة )على الجزء األمامي من طاهي البيض(.	 
 حدد ما إذا كان هناك عطل في توصيل الطاقة في منزلك أو في المبنى.	 

البيض مطهو بصورة زائدة أو لم يطهى بصورة جيدة.. 2
استخدم كوب القياس لوضع كمية مناسبة من الماء في طاهي البيض.	 
الحظ توقيتات الطهي الموصى بها للحصول على بيض نصف مسلوق ومتوسط وكامل 	 

السلق.
في حالة طهي البيض بصورة زائدة، احرص على إخراج البيض من الجهاز على الفور.	 
تأكد من جفاف طبق التسخين والغطاء والملحقات قبل إضافة الكمية المناسبة من الماء 	 

في طبق التسخين ووعاء البيض.
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ضمان محدود 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، وال يسري هذا الضمان إال في الدولة التي تم شراء المنتج بها، وُيكون 
ا بالمنتج دون اي رسوم إضافية، إال أنه سيتم إضافة رسوم الشحن والتجهيز في حاالت  ملحًق

اإلرجاع أو االستبدال أو استرداد األموال.

الحصول على خدمات الضمان

ارة www.nutricookworld.com لالطالع على  للحصول على خدمة الضمان المحدود، يرجى فقط زي
 info@nutricookworld.com تفاصيل خدمة العمالء في منطقتك أو االتصال بقسم خدمة العمالء على

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.
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االستثناءات والقيود

ق ضمان Nutricook المحدود لمدة عامين إال على منتجات Nutricook الموزعة  من ِقبل  ال ُيطبَّ
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 المحدود حاالت البلى واستهالك المنتج بصورة طبيعية.

يسري هذا الضمان في حاالت االستخدام الشخصي فحسب، وُيعد باطاًل عند استخدام هذا المنتج في 
إطار تجاري أو مؤسسي.

يقتصر هذا الضمان المحدود على المستهلك األصلي وهو غير قابل للتحويل، كما يلزم تقديم إثبات 
الشراء للحصول على خدمات الضمان.

يكون إصالح المنتج أو استبداله )أو استرداد سعر المنتج إذا لم يكن هناك إمكانية لإلصالح أو 
االستبدال( هو التعويض الحصري للمستهلك بموجب هذا الضمان المحدود، وال تعد شركة نوتريكوك 

مسؤولة بأي صورة من الصور عن أي أضرار عرضية أو مترتبة على انتهاك هذا الضمان المحدود أو أي 
ضمان ضمني خاص بهذا المنتج.

وال يسري هذا الضمان المحدود في الحاالت التالية: )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 

 )d( المنتجات أو األجزاء التي تم إجراء تعديالت عليها بأي طريقة، أو )c( أو ،)صيانة أجزاء غير مصرح بها
األجهزة التي تم إزالة أو محو الرمز الشريطي أو العالمة التجارية من عليها، أو )e( إذا تم تشغيل المنتج 

باستخدام مهايئ/محول طاقة.
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يعد هذه الضمان المحدود وأي تعويضات سبق ذكرها حصرية وتحل محل كافة الضمانات والتعويضات 
والشروط األخرى سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية، وال 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 الفترة المحددة في هذا الضمان المحدود 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،

إذ لم ُتصرح نوتريكوك بصفة خاصة بأنها ستكون قادرة على إصالح أي منتج بموجب هذا الضمان 
المحدود.
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قد تختلف الرسوم التوضيحية عن المنتج الفعلي، ونظًرا ألننا نسعى باستمرار لتحسين منتجاتنا، 
فقد تكون المواصفات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار.


