
EKO وعاء الطهي الذكي

دليل المستخدم
يرجى التأكد من قراءة دليل المستخدم هذا قبل استخدام الوحدة.
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مرحًبا بكم مع فريق
nutricook®

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

ال توجد طريقة أسهل لتبسيط نمط حياتك 
الصحي أكثر من اختيارك لهذا الجهاز المذهل.

نعمل باستمرار البتكار وصفات سهلة ولذيذة ومغذية.

يمكنك العثور على هذه الوصفات عبر 
.nutricookworld.com اإلنترنت على

ال يمكننا االنتظار لنرى كيف تجعل منتجات 
nutricook®جزًءا من حياتك اليومية.

 تواصل معنا من خالل
nutricookworld

:عقوم ىلع تنرتنإلا ىلع ةذيذل تافصو نع ثحبا
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قبل البدء
أزل جميع مواد التغليف الموجودة داخل حلة الطهي 	 

 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 التعرض إلصابة 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 الطهي 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.

ابحث عن وصفات لذيذة على اإلنترنت على موقع:
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معلومات تحذيرية.يذومسلا رئاصع ريضحت
وتدابير احتياطية مهمة

تحذير! تعمل حلة الطهي هذه بالضغط، 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 لحلة الطهي بالضغط، واحرص على استخدم 	 

مقابضها الجانبية فقط.

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

ا عند استخدام األطفال ألي أجهزة منزلية أو عند 	  ُيعد اإلشراف الدقيق ضروريًّ
قربهم منها.

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 المسؤولين عن سالمتهم.

يجب مراقبة األطفال عند تواجدهم بالقرب من الجهاز، وذلك للتأكد من عدم 	 
عبثهم به. احرص دائما على إبعاد الجهاز والسلك بعيًدا عن متناول األطفال.

احرص دائًما على فصل الحلة عن مصدر اإلمداد بالطاقة، في حال عدم 	 

ابحث عن وصفات لذيذة على اإلنترنت على موقع:
nutricookworld.com    nutricookworld
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استخدامها وقبل عملية التنظيف، واتركه ليبرد قبل تركيب أو فك أي من أجزائه 
وأيًضا قبل تنظيفه وتخزينه، وإليقاف تشغيلها اضغط على  زر Cancel ثم انزع 

القابس من مقبس التيار الموجود في الحائط.

يحظر ترك الجهاز بدون مراقبة أثناء استخدامه. 	 

ُيحظر استخدام حلة الضغط ألي أغراض أخرى غير تلك المصممة من أجلها. 	 
هذا الجهاز مخصص لالستخدام المنزلي فقط. تجنب االستخدام في األماكن 

المفتوحة,

تعمل حلة الطهي هذه بالضغط، لذا تأكد دائًما من وجود مقدار كوب واحد على 	 
األقل في الحلة الستيعاب الضغط، حيث قد يؤدي االستخدام غير السليم للحلة 

إلى حدوث حروق، واحرص أيًضا على التأكد من أن الحلة مغلقة بشكل صحيح 
قبل االستخدام.

 بالنسبة لجميع برامج الطهي بالضغط، تجنب تجاوز خط MAX، وعند طهي 	 
األطعمة التي تتمدد أثناء الطهي - كاألرز والخضروات المجففة، احرص على عدم 

ملء الوحدة أكثر من النصف، حيث قد يتسبب الملء الزائد للحلة في حدوث 
انسداد في فتحة تفريغ الضغط وزيادة الضغط بشكل مبالغ فيه. 

  تحذير! قد يتسبب الطعام المسكوب في إحداث حروق خطيرة. لذا احرص على 	 
إبعاد الجهاز والسلك بعيًدا عن متناول األطفال.

تنبيه: ُيحظر وضع حلة الضغط فوق أو بالقرب من أي موقد غازي ساخن 	 
أو موقد كهربائي أو فرن ساخن، حيث أن الحرارة الناتجة عن أي مصدر خارجي 

ستؤدي إلى تلف الحلة.

 تنبيه: تجنب استخدام الحلة بالقرب من الماء أو اللهب.	 

  تنبيه: يجب توخي الحذر الشديد عندما يحتوي الوعاء الداخلي على طعام ساخن 	 
أو سوائل ساخنة. كما يحظر تحريك حلة الطهي أثناء االستخدام أو عند الطهي 

بالضغط.

تحقق دائًما من فتحة وصمام تفريغ الضغط الصمام العوام وتأكد من عدم 	 
انسداده قبل االستخدام.

تأكد من أن صمام تفريغ الضغط في وضع محكم اإلغالق فيما يتعلق بكافة 	 
برامج الطهي بالضغط.

 تنبيه: تجنب فتح حلة الضغط حتى يتم تفريغ الضغط الداخلي بالكامل، وإذا 	 
وجدت صعوبة في فتح المقبض فهذا يشير إلى أن الحلة ال تزال مضغوطة - لذا 

تجنب فتحه بالقوة، حيث إن وجود أي ضغط في الحلة قد يكون خطيًرا.

 تنبيه: كن حذًرا من البخار الساخن عند فتح الجهاز. يحظر وضع اليدين أو الوجه 	 
على الجهاز بمجرد فتح الغطاء لتجنب حدوث إصابات خطيرة.

 تحذير! تجنب القلي بالزيت الغزير أو بالضغط في الحلة. 	 

 تنبيه: قد يكون الوعاء الداخلي ثقياًل عند ملئه بالطعام. لذا يجب توخي الحذر 	 

الشديد عند إخراج الوعاء الداخلي من قاعدة حلة الطهي لتجنب االنسكاب وإصابة 
الحرق.

ضع الوعاء الداخلي دائًما على سطح ثابت ومقاوم للحرارة بعد إزالته من قاعدة 	 
حلة الطهي.

ال تقم بتشغيل حلة الطهي دون وضع الوعاء الداخلي في القاعدة.	 

تجنب سكب الطعام أو السوائل على قاعدة الحلة. احرص دائما على الطهي أثناء 	 
وجود الوعاء في القاعدة.

تجنب توجيه يديك أو وجهك أو وضعهم على صمام تفريغ الضغط أو الصمام 	 
العوام عندما تكون الحلة قيد التشغيل أو بها ضغط متبقي، وتجنب أيًضا لمس 
الجزء المعدني من الغطاء عندما تكون الحلة قيد التشغيل، حيث قد يؤدي ذلك 

إلى حدوث حروق وإصابات خطيرة.

تجنب تغطية أو سد صمام تفريغ الضغط والصمام العوام بقطعة قماش أو أي 	 
عناصر أخرى، حيث قد يؤدي ذلك إلى عدم السالمة والتعرض لإلصابة.

احرص على إيقاف تشغيل الحلة في حال خروج البخار من صمام تفريغ الضغط 	 
أو الصمام العوام باستمرار لمدة تزيد عن 3 دقائق، ضغط متبقي في الحلة، لذا 

انتظر حتى ُتفرغ الحلة الضغط تدريجًيا بشكل طبيعي أو ُتخرج جميع الضغط الزائد 
قبل فتحها.

احرص على إيقاف تشغيل الحلة في حال خروج البخار من جوانب غطائها، وتأكد 	 
من تثبيت حلقة منع التسرب بشكل صحيح، راجع  قسم اكتشاف األعطال 

وإصالحها في دليل هذا المستخدم.

احرص دائًما على استخدام الحلة على سطح نظيف ومستقر ومستٍو وجاف، 	 
وتأكد من وضعها بصورة مستقرة، وإحكام غلق المقابض لتجنب انسكاب 
السوائل الساخنة، واحرص أيًضا على وضع الحلة على سطح ثابت مقاوم 

للحرارة. 

تجنب وضع الحلة على أي شئ قد يؤدي إلى انسداد فتحات التهوية الموجودة 	 
في الجزء السفلي منها.

 تنبيه: قبل إدخال الوعاء الداخلي في الحلة، قم بمسح السطح الخارجي للوعاء 	 
الداخلي وعناصر التسخين، لضمان تجفيفهم وخلوهم من بقايا الطعام، راجع 

تعليمات العناية والصيانة.

 تحذير! يمنع وضع األواني المعدنية واألطعمة كبيرة الحجم في الوعاء الداخلي 	 
ألنها قد تسبب إصابة شخصية وخطر نشوب حريق.

استخدم فقط الملحقات كغطاء الطهي بالضغط وحلقات منع 	 
التسرب واألوعية الداخلية المصرح بها من ®Nutricook لتقليل خطر 

حدوث تلفيات أو إصابات.

تجنب العبث بأي من آليات السالمة الخاصة بهذه الحلة، حيث قد يؤدي ذلك إلى 	 
إبطال الضمان.

هذا الجهاز غير مصمم للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم 	 
11عن بعد. 10



السالمة الكهربائية
 تنبيه: لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية، يحظر غمر السلك أو القابس أو قاعدة 

حلة الطهي 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.

يمنع منعا باتا تعديل القابس بأي شكل من األشكال، ألن القيام بذلك قد 	 
يتسبب في حدوث دائرة كهربائية قصيرة أو حريق أو صدمة كهربائية وإصابة 

شخصية وإلغاء الضمان. 
ُ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 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، 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.

احتفظ بهذه التعليمات!
لالستخدام المنزلي فقط
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األبعادالوزنالجهدالطاقةالسعةالطراز

وعاء الطهي 
EKO الذكي 
SP104

1000 وات6 لتر
220-240 فولت

50-60 هرتز
32.5x32.3x37.36 سم5.4 كجم

مواصفات المنتج:

1415

المشتمالت
قاعدة حلة طهي 1000 واط	 

وعاء طهي من الفوالذ المقاوم للصدأ	 

حامل بخار	 

ملعقة شوربة	 

ملعقة تقليب األرز	 

كوب المعايرة	 

دليل المستخدم	 



* مالحظة: * الصور المعروضة هي لغرض التمثيل المرئي فقط، لذا، يرجى دائًما الرجوع إلى المنتج 
الحقيقي.

* مالحظة: * الصور المعروضة هي لغرض التمثيل المرئي فقط، لذا، يرجى دائًما الرجوع إلى المنتج 
الحقيقي.

Sealing

Venting

نظرة عامة حول قطع غيار حلة 
الطهي.

الجزء العلوي من الغطاء

الجزء السفلي من الغطاء

الصمام العوام

مقبض الغطاء

َمعلم الغطاء

حلقة منع التسرب

حلقة منع التسرب

الصمام العوام
سدادة سيليكون

الدرع المضاد لالنسداد

مسمار القفل

الضغط
صمام التحرير

الوعاء الداخلي

قاعدة حلة الطهي

المقبض

لوحة التحكم

حافة قاعدة الحلة

حامل ملعقة 
األرز

فوالذ مقاوم 
للصدأ

الوعاء الداخلي
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تنبيه: افحص الغطاء للتأكد من خلوه من أي تلف قبل استخدام حلة الضغط.  

فتح الغطاء وغلقه.

الفتح

الفتح: امسك المقبض وأدره في عكس 
 )▼ اتجاه عقارب الساعة )

الرمز  محاذاة  يتم  حتى 
الرمز مع  الغطاء  على   الموجود 

 )▲(  الموجود على حافة قاعدة الحلة، 
ثم ارفع الغطاء بشكل رأسي من قاعدة 

Ut oditas repella nihicimin ،الحلة

اإلغالق

اإلغالق: امسك المقبض ووجه الغطاء 
من  وتأكد  الحلة،  قاعدة  حافة  ألسفل 
الغطاء  على  الموجود   )▲( رمز  محاذاة 
حافة  على  الموجود   )▼ ( رمز  مع 
اتجاه  في  الغطاء  أدر  ثم  الحلة،  قاعدة 
محاذاة  يتم  حتى   ) ▼( الساعة  عقارب 
الرمز الموجود على الغطاء مع رمز )▲( 

الموجود على حافة قاعدة الحلة.

* مالحظة: إذا واجهت أي صعوبة في فتح الغطاء 
وغلقه، فاحرص على الرجوع إلى قسم استكشاف 
األعطال وإصالحها الموجود في دليل المستخدم، 
وتحقق دائًما من وضعية حافة قاعدة الحلة وقم 
الموجودة عليها لضمان قفل  الطعام  بقايا  بإزالة 

الغطاء بشكل صحيح.

الموجود  القفل  تأكد من أن مسمار  * مالحظة: 
بالكامل  دخوله  يتم  الغطاء  الخلفي من  الجزء  في 
في الغطاء، حيث يشير ذلك إلى أن الغطاء مغلق 

بشكل صحيح.

ُيضيء رمز فتح القفل )  (الموجود أعلى شاشة LED إذا لم يتم قفل الغطاء بشكل صحيح.

تركيب وفك
حلقة منع التسرب.

التسرب  منع  حلقة  ضع  التركيب: 
واضغط  بها،  الخاص  الحامل  داخل 
عليها لتثبيتها في مكانها، وتأكد من 
إحكام تثبيتها بالكامل خلف الحامل، 
الحلقة  هذه  تثبيت  يجب  أنه  حيث 

قبل استخدام الحلة.

بعد إغالق الغطاء، تخلق هذه الحلقة 
إطار محكم مانع للتسرب بين الغطاء 

وقاعدة الحلة.

الغلق  إحكام  حلقة  اسحب  الفك: 
لها  المخصص  الحامل  من  برفق 
كل  بعد  تنظيفها  على  واحرص 

استخدام.

من  أكثر  لديك  يكون  بأن  يوصى  مالحظة:   *
حلقة إحكام غلق بديلة، حيث أنها جزء ال يتجزأ من 
سالمة المنتج، لذا احرص على استخدام 
حلقات منع التسرب المعتمدة فقط 
من ®nutricook أو استبدلها كل 12إلى 
أي  حدوث  عند مالحظة  أو  18 شهر 

تشوه أو تلف بها.

تنبيه: تحقق دائًما من عدم وجود تشققات أو تشوهات في حلقة منع التسرب قبل 
بدء الطهي، حيث قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى تفريغ الطعام، مما قد 

يتسبب في حدوث إصابة شخصية أو تلف في الممتلكات.

التركيب

الفك

التسرب  منع  حلقة  افحص  تنبيه:   
تلف  أي  للتأكد من عدم وجود  بانتظام 
سالمة  على  ذلك  يؤثر  قد  حيث  بها، 
قد  أنه  إلى  االنتباه  ويرجى  المنتج، 
تتعرض الحلقة للتمدد مع مرور الوقت، 
الحلقة  استخدام  عدم  على  احرص  لذا 
حدوث  حال  وفي  التالفة،  أو  المتمددة 
أي التواء بالحلقة، استبدلها على الفور.
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تركيب وفك
الصمام العوام.

يطفو  الحلة  داخل  الضغط  يتراكم  عندما 
ال  الحلة  أن  إلى  يشير  وهذا  العوام،  الصمام 
وفي  الغطاء،  فتح  يجب  وال  مضغوطة  تزال 
صمام  ينزل  مضغوطة  الحلة  تكون  أن  حالة 

العوامة. 

دليل  في  التهوية  طرق  قسم  راجع  مالحظة: 
المستخدم هذا لتفريغ الضغط بأمان.

الفك: ضع إصبًعا واحًدا فوق الصمام العوام 
اقلب  ثم  للغطاء(  العلوي  الجزء  في  )الموجود 
صمام  من  السيليكون  غطاء  افصل  الغطاء، 

العوامة وأزل الصمام من أعلى الغطاء.

السيلكون  وغطاء  العوامة  صمام  ضع  مالحظة: 
قم بتنظيف  الغطاء،  إزالته من  في مكان آمن بعد 
صمام العوامة إلزالة أي بقايا طعام مجففة بعد كل 
تثبيت صمام  االنسداد، يجب  لتجنب  استخدام 
العوامة وغطاء السيلكون في الغطاء قبل 

تشغيل الحلة.

الفتحة  في  العوامة  صمام  أدخل  التركيب: 
الموجودة أعلى الغطاء، ضع إصبًعا واحًدا على 
صمام العوامة ثم اقلب الغطاء، قم بتوصيل 
أسفل  العوامة  بصمام  السيليكون  غطاء 

الغطاء.

السيلكون  وغطاء  العوامة  تثبيت صمام  يجب  مالحظة: 
في الغطاء قبل تشغيل الحلة.

مالحظة: تأكد دائًما من أن صمام تفريغ الضغط في وضع الغلق في كافة برامج الطهي بالضغط - مثل 
الحساء، الفاصوليا، اللحم، البيض، الكعك، األرز، البرياني، عصيدة الشوفان، البخار ، الطهي بالضغط.

عند استخدام وظائف "الطهي البطيء" و "الزبادي" و "االحتفاظ بالسخونة" يجب أن يكون صمام تفريغ 
الضغط في وضع التهوية.

تركيب وفك
صمام تفريغ الضغط.

التركيب: ضع صمام تفريغ الضغط 
على فتحة التفريغ، ثم اضغط 

ألسفل.

* مالحظة: يقوم صمام تفريغ الضغط 
أن  حالة  في  الضغط  بتحرير  تلقائًيا 

يزداد الضغط داخل الحلة.

الضغط  تفريغ  اسحب صمام  الفك: 
ألعلى من فتحة التحرير.

الضغط  تفريغ  صمام  تثبيت  يجب 
بشكل  وتنظيفه  االستخدام  قبل 

متكرر. 

تفريغ  صمام  أن  إلى  االنتباه  يجب  مالحظة:   *
الضغط يكون غير محكم بشدة عند تثبيته بشكل 
صحيح، حيث يضمن ذلك بقائه بأمان في مكانه 

الفكحتى إذا انقلب الغطاء.
)سحب عموديًا(

التركيب
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تركيب مجمع
التكثيف.

التركيب: في الجزء الخلفي من قاعدة الحلة، قم بمحاذاة أخاديد مجّمع التكثيف فوق 
عروات التثبيت ثم ادفع المجّمع حتى يتم قفله في مكانه بإحكام.

يقوم مجّمع التكثيف بجمع الماء الزائد الموجود في حافة الحلة الناتج عن عملية الطهي 
لمنع التداخل مع خصائص الحماية األخرى، لذا يجب تثبيته قبل الطهي وتنظيفه بعد 

كل استخدام.

الفك: اسحب مجمع التكثيف بعيًدا عن قاعدة الحلة،
وتجنب سحبها ألسفل لتفادي حدوث أي تلف.

تركيب وفك
الدرع المضاد لالنسداد.

تكون  أن  العوامة في حالة  ال تلمس صمام  تحذير:   
الحلة مضغوطة لتجنب الحروق.

من  الطعام  لالنسداد  المضاد  الدرع  يمنع 
لتجنب  الضغط  تفريغ  فتحة  إلى  الدخول 
الضغط  تنظيم  في  والمساعدة  االنسداد 

بشكل صحيح.

على  بإحكام  واضغط  الغطاء  أمسك  الفك: 
الضغط  مع  لالنسداد،  المضاد  الدرع  جانب 

باتجاه الغطاء وألعلى حتى ُيفتح.

لالنسداد  المضاد  الدرع  تنظيف  يجب  مالحظة: 
باستمرار إلزالة أي بقايا طعام مجففة.

على  لالنسداد  المضاد  الدرع  ضع  التركيب: 
حواف الحلة، واضغط ألسفل حتى يستقر في 

موضعه.

المضاد  الدرع  تجميع  من  دائًما  تأكد  مالحظة: 
لالنسداد في الغطاء قبل استخدام حلة الطهي.
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طرق التهوية.

بمجرد االنتهاء من الطهي، هناك 
طريقتان لتفريغ الضغط:

التفريغ السريع:
أدر صمام تفريغ الضغط من وضع إحكام 
انتهاء  بعد  التهوية،  وضع  إلى  الغلق 
باستخدام  إيقافها  أو  الطهي  برنامج 
قفازات أو أدوات الطهي الطويلة إلخراج 
صمام  يسقط  حتى  البخار   / الضغط 

العوامة في الغطاء.

األطعمة  من  ترشيش  حدوث  حال  في 
الذي يتم طهيها، قم بإرجاع صمام تفريغ 
الضغط مرة أخرى إلى وضع إحكام الغلق 
الطهي  أدوات  أو  قفازات  باستخدام 
بضع  بعد  أخرى  مرة  حاول  ثم  الطويلة، 
دقائق، في حالة استمرار الرزاز فاستخدم 
طريقة التفريغ الطبيعي إلخراج الضغط 

المتبقي.

التفريغ  وضع  باستخدام  يوصى  مالحظة: 
باستخدام  الخضروات  طهي  عند  السريع 
اإلفراط  لتجنب  البحرية  والمأكوالت  البخار 
أن  إلى  االنتباه  يرجى  طهيها،  في 
مناسب  غير  السريع"  "التفريغ 
كمية  على  تحتوي  التي  لألطعمة 
)مثل  النشا  أو  السوائل  من  كبيرة 
العصيدة واليخنات والسوائل اللزجة 
تتناثر  وقد  ذلك(،  إلى  وما  والحساء، 
 محتويات األطعمة من صمام تفريغ الضغط،
العادي  التفريغ  وضع  استخدم  لذا 

بداًل من ذلك.

تحذير!
احرص دائًما على إبقاء يديك ووجهك بعيًدا عن الفتحة الموجودة أعلى صمام تفريغ الضغط 	 

عند استخدام وضع التفريغ السريع، حيث إن البخار المتصاعد ساخن، وقد يسبب حروًقا 
وإصابات شديدة.

تجنب إمالة أو لمس صمام تفريغ الضغط لتجنب اإلصابة.	 
تجنب سحب صمام تفريغ الضغط عند خروج البخار.	 
تجنب تغطية صمام تفريغ الضغط بخرقة أو قطعة قماش أثناء خروج البخار.	 

Venting

Sealing

Venting

Sealing

نخاس حطس

غلق

تهوية

فك وتنظيف
الوعاء الداخلي.

قم بإزالة الوعاء الداخلي من قاعدة الحلة واغسله بالماء الساخن والصابون قبل 
االستخدام األول.

قم بمسح األسطح الخارجية للوعاء الداخلي وعناصر التسخين، لضمان تجفيفهم 
وخلوهم من بقايا الطعام، حيث يؤدي عدم القيام بذلك إلى تلف الحلة.

ضع الوعاء الداخلي داخل قاعدة الحلة قبل الطهي، حيث يجب وضع الطعام في 
الوعاء الداخلي فقط، وليس على القاعدة.

على  دائًما  احرص  لذا  المنتج،  سالمة  من  يتجزأ  ال  جزء  الداخلي  الوعاء  يعد 
استخدام وعاء داخلي معتمد من ®nutricook مصمم لهذا الطراز عند الطهي، 
علًما بأن عدم االلتزام بذلك قد يؤدي إلى حدوث إصابات شخصية أو تلف في 

الممتلكات.

تحذير! تجنب ملء الوعاء الداخلي أعلى من MAX LINE )الحد األقصى للطهي بالضغط(، كما 
هو موضح على الوعاء الداخلي، وتوخي الحذر الشديد عند طهي األطعمة وتهويتها، 
كعصير التفاح والتوت البري والشعير واللحوم وعصيدة الشوفان والبازالء 
أو  زبد  أو  ن رغوة  إلى ذلك، حيث أن هذه األطعمة قد تكوِّ والشعيرية، وما 
رشرشة تعمل على انسداد فتحة أو صمام تفريغ الضغط، تجنب أيًضا ملء 
الوعاء الداخلي أعلى من الخط المحدد عند النصف أثناء طهي هذه األطعمة.

تنبيه: لتفادي خطر التعرض إلصابة شخصية أو تلف الممتلكات أو كالهما، ال 
تسكب الطعام أو السوائل في قاعدة الحلة.

*مالحظة: تحقق دائًما من عدم وجود أي خدوش أو تشوهات على الوعاء الداخلي قبل 
الطهي.
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حساء
SOUP

فاصوليا
BEAN

لحم
MEAT

كعك
CAKE

SLOW
COOK

بيض
EGG

إلغاء
CANCEL

مبخر
STEAM

زبادي
YOGURT

أرز
RICE

BIRYANI
برياني

الشوفان
OATMEAL

تشغيل
START

PRESSURE
COOKSAUTE

سوتيه طهي الضغط طبخ بطيء

Smart Pot

MED HIGHLOW

HOUR | MIN
ساعة | دقيقة

6

4

9

10

11

7 8

1

3

5 5

5

2

تفاصيل لوحة التحكم.

شاشة LED لعرض الحالة والوقت

مؤشرات وضع الطهي

عرض مدد الطهي والتأخير والبقاء ساخنا في صيغة HH:MM. يشير أول رقمين إلى 
الساعة، بينما آخر رقمين فيشيران إلى الدقائق.

عرض رسائل حالة حلة الطهي. راجع قسم "رسائل الشاشة" في دليل المستخدم هذا 
للحصول على مزيد من التفاصيل.

عند تشغيل أي من برامج الطهي بالضغط المعدة مسبقا    فيما عدا "الطهي بالضغط 
- المنخفض"   و "العالي"  ارجع إلى خيارات الوقت المعد مسبقا. عند استخدام خيار 

"الطهي بالضغط"  يكون وضع الطهي دائما على "عالي" مما يدل على طهي الطعام 
بطريقة "الطهي بالضغط".

بالنسبة لبرامج الطهي بال ضغط ومنها "التشويح والطهي البطيء والزبادي – منخفض 
ومتوسط وعالي ارجع إلى مستويات درجات الحرارة.

بالنسبة لبرنامج االحتفاظ بالسخونة – منخفض ومتوسط وعالي ارجع إلى مستويات 
درجات الحرارة.

1

2

التفريغ العادي:

اترك صمام تفريغ الضغط في وضع إحكام الغلق.- 1
تقوم الحلة بتبديد الحرارة حتى يتم تفريغ الضغط بشكل طبيعي.- 2
اترك الحلة لتبرد بشكل طبيعي إلى أن ينزل الصمام العوام.- 3

قد يستغرق ذلك من 10 إلى 15 دقيقة أو حتى لفترة أطول اعتماًدا على كمية الطعام 
الموجودة بالداخل، وبعد االنتهاء من الطهي تكون حلة الطهي في وضع "االحتفاظ 

 بالسخونة تلقائيا". )في حالة تشغيل وظيفة "االحتفاظ بالسخونة تلقائًيا"(

فتح غطاء األمان

ب شفط الفراغ في الغطاء، أدر صمام تفريغ الضغط إلى وضع  فتح الغطاء: لتجنُّ
التهوية، وذلك للسماح بدخول الهواء عند رفع الغطاء، اضغط مع االستمرار على 

مقبض الغطاء، وقم بتدوير الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة إلى وضع الفتح، ثم 
ارفع الغطاء إلى أعلى لفتحه.

تحذير!
تجنب إمالة أو لمس صمام تفريغ الضغط.	 
ا.	  تجنب محاولة فتح الغطاء جبريًّ
تجنب تعريض البشرة غير المحمية لصمام تفريغ الضغط.	 
تجنب تغطية صمام تفريغ الضغط.	 

تنبيه:
ال تفتح الغطاء حتى يتم تفريغ الضغط داخل الوعاء تماًما، وكميزة من مزايا السالمة يتم قفل 

الغطاء، ولن يفتح إلى أن ينزل الصمام العوام.

إذا كان الصمام العوام عالًقا بسبب وجود بقايا طعام أو سائل لزج فيمكنك دفعه ألسفل باستخدام 
أداة طويلة بعد التأكد من أن الضغط قد تم تفريغه تماًما بتحريك مقبض تفريغ الضغط إلى موضع 

التهوية.

لتجنب اإلصابات الشخصية ال تحاول أبًدا إجبار صمام العوامة على فتح الغطاء، وال تفتح الغطاء 
ا. ا أو يدويًّ حتى يتم تفريغ الضغط تماًما طبيعيًّ

خروج الصمام العوام
يشير إلى أن الحلة ما زالت مضغوطة

نزول صمام العوامة
يشير إلى أن الحلة غير مضغوطة
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الحفظ التلقائي لوضع ومدة الطهي

لبرامج الطهي بالضغط:

اختر أي من برامج الطهي بالضغط.

 Adjust بعد تحديد برنامج طهي بالضغط اضغط على الزر بشكل متكرر )أو استخدم زر
بداًل من ذلك( للتنقل بين أوضاع "منخفض" و "متوسط" و "عالي" لوقت الطهي 

 Hour / Min المضبوط مسبًقا الذي تريده. ويمكن اختيارًيا استخدام زر - أو + و
لضبط وقت الطهي يدوًيا بغض النظر عن وضع الطهي المحدد.

بمجرد بدء الطهي يتم حفظ الوقت المضبوط تلقائًيا في برنامج الطهي ووضع 
الطهي المحدد، ويتم تجاوز إعدادات المصنع االفتراضية. في المرة التالية التي تحدد 
فيها نفس برنامج الطهي تعود الحلة إلى اإلعدادات المستخدمة مسبًقا )فيما يتعلق 

بالوضع والوقت(.

مالحظة: بالنسبة للطهي بالضغط يتم حفظ مدة الطهي فقط.

لن يتم حفظ أي تعديالت يتم إجراؤها على مدة الطهي بعد بدءه )أثناء دورة الطهي(.

بالنسبة لبرامج الطهي بدون ضغط:

اختر أًيا من برامج الطهي بدون ضغط.

 Adjust بعد تحديد برنامج طهي بالضغط اضغط على الزر بشكل متكرر )أو استخدم زر
بداًل من ذلك( للتنقل بين أوضاع "منخفض" و "متوسط" و "عالي" لمستوى درجة 

الحرارة الذي تريده. ويمكن اختيارًيا استخدام زر - أو + و Hour / Min لضبط وقت 
الطهي يدوًيا بغض النظر عن وضع الطهي المحدد.

مالحظة: 
ال يمكن استخدام الساعة/الدقائق في حالة التشويح ألن الحد األقصى لمدة كل دورة 

طهي هو 30 دقيقة فقط. 

إذا تم ضبط "الزبادي" على الوضع "العالي" ترعض الشاش boil )غلي(، وال يمكن 

الميزات الذكية. التحكم في الوقت

ضوء المؤشر

زر الضبط

زر بدء التشغيل

زر التأخير

رمز إلغاء القفل

استخدم + لزيادة مدة الطهي.
استخدم – لتقليل مدة الطهي.

استخدم عالي/متوسط لتحديد الساعة والدقائق التي تريد ضبط مدة الطهي عليها. 
توميض الخانة المحددة.

مالحظة: ال يمكن استخدام الساعة/الدقائق في حالة التشويح.

يضيئ عند اختيار البرنامج للداللة على أنه نشط.

يستخدم كبديل للتنقل بين "منخفض" و "متوسط  " و "عالي" أثناء اختيار البرنامج.

يستخدم لبدء دورة الطهي.

ُيستخدم لضبط وقت التأخير قبل بدء دورة الطهي.

يضيء مع وميض شاشة الغطاء لإلشارة إلى أن آلية قفل الغطاء اكتشفت وجود الغطاء، 
ولكن لم يتم قفله أو إغالقه بشكل صحيح.

3

4

8

9

10

برامج الطهي الذكي

زر إلغاء

زر االحتفاظ بالسخونة 

برامج الطهي بالضغط
األرز الحساء  

البرياني  الفاصوليا  
عصيدة الشوفان اللحم  

البخار البيض  
الطهي بالضغط الكعك  

برامج الطهي بدون ضغط
التشويح

الطهي البطيء
الزبادي

ستخدم إللغاء أي عملية أثناء اختيار البرنامج أو أثناء دورة الطهي. يؤدي الضغط على هذا 
الزر إلى إعادة حلة الطهي إلى وضع االستعداد.

إذا كانت حلة الطهي في وضع االستعداد فاضغط مع االستمرار على هذا الزر لمدة 3 ثواٍن 
الستعادة إعدادات المصنع االفتراضية لجميع الوظائف مرة واحدة حتى تصدر الحله صوت 

تنبيه.

يستخدم لتشغيل أو إيقاف خاصية االحتفاظ بالسخونة تلقائيا لجميع برامج الطهي التي 
يتم تنشيطها فور انتهاء مدة الطهي. ال يعمل هذا الزر على التشويح والزبادي.

يستخدمه لتشغيل برنامج "االحتفاظ بالسخونة" عندما تكون الحلة في وضع االستعداد. 
راجع قسم "االحتفاظ بالسخونة" في دليل المستخدم للحصول على مزيد من التفاصيل.

6

7

5

11
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أثناء اختيار البرنامج باستثناء التشويح  والزبادي يضيء مصباح مؤشر "االحتفاظ 
بالسخونة" تلقائًيا. يدل هذا إلى أن برنامج الطهي سينتقل إلى وضع "االحتفاظ 

بالسخونة تلقائيا" فور انتهاء مدة الطهي.

إذا كنت ال ترغب في تنشيط خاصية "االحتفاظ بالسخونة تلقائيا" بعد دورة الطهي 
فاضغط على زر Keep Warm إليقاف تشغيلها في أي وقت أثناء اختيار البرنامج أو 

أثناء عملية الطهي. ينطفئ مصباح المؤشر للداللة على عدم تنشيط الخاصية.

مالحظة: 
إذا كانت خاصية "االحتفاظ بالسخونة تلقائيا" منشطة بعد دورة الطهي 	 

تعرض الشاشة مدة االحتفاظ السخونة بدءا من 00:00. اضغط على 
CANCEL في أي وقت إليقاف وضع "االحتفاظ بالسخونة تلقائيا".

النطاق الزمني لالحتفاظ بالسخونة تلقائيا: 0 دقيقة إلى 10 ساعات.

يمكن استخدام وظيفة "االحتفاظ بالسخونة" إلعادة تسخين األطعمة بدرجات حرارة 
 Keep Warm منخفضة ومتوسطة وعالية. لتنشيط هذه الخاصية اضغط على زر

 )Adjust عندما تكون الحلة في وضع االستعداد. اضغط بشكل متكرر )أو استخدم زر
للتنقل بين "منخفض" و "متوسط  "  و "عالي" وضبط المدة باستخدام زر - أو + أو 

Hour/Min حسبما تريد.

اضغط على START لبدء مدة االحتفاظ بالسخونة. تعرض الشاشة زيادة الوقت من 
 End 00:00 حتى الوقت المحدد. بعد اكتمال مدة االحتفاظ بالسخونة تعرض الشاشة

)النهاية(.

ضبط وقت االحتفاظ بالسخونة: من 10 دقائق إلى 99 ساعة و 50 دقيقة
الساعة: يتم ضبطها بمقدار 1 ساعة

الدقيقة: يتم ضبطها بمقدار 10 دقائق

االحتفاظ بالسخونة تلقائيا

وظيفة االحتفاظ بالسخونة القابلة للضبط

يستخدم زر Delay لضبط مدة التأخير التي تسبق بدء دورة الطهي. 

مالحظة: ال يمكن استخدام وظيفة "التأخير" في برنامج التشويح والزبادي.
اختر أي من برامج الطهي بالضغط أو الطهي البطيء.- 1
اضبط إعدادات برنامج الطهي المختار حسب ما تريد.- 2
اضغط على Delay. بمجرد تحديد خيار التأخير يضيء مصباح المؤشر. تعرض - 3

الشاشة 06:00 كمدة تأخير افتراضية.
مالحظة: بعد الضغط على Delay ال يمكن العودة لضبط إعدادات برنامج الطهي 

المختار. إلجراء تعديالت على برنامج الطهي اضغط على CANCEL وأدخل اإلعدادات 
الجديدة.

4 - .Delay على الشاشة عند الضغط على Hour بشكل افتراضي تومض خانة
لضبط وقت التأخير بالساعات استخدم إما – أو زر +. 	 
إلجراء تعديل على خانة Minute اضغط على Delay مرة أخرى، ثم استخدم 	 

أًيا من  – أو زر +. تومض خانة Minute عند تحديدها.
نطاق مدة التأخير: 10دقائق – 24 ساعة

الساعة: يتم ضبطها بمقدار 1 ساعة 
الدقيقة: يتم ضبطها بمقدار 10 دقائق

مالحظة: اضغط على زر Delay بشكل متكرر للتبديل بين خانتي الساعة والدقيقة 
على الشاشة.

بعد ضبط وقت التأخير اضغط على START، أو انتظر لمدة 10 ثواٍن حتى تبدأ - 5
حلي الطهي تلقائًيا.

يتم عد وقت التأخير تنازليا حتى 00:00، ثم يبدأ برنامج الطهي المختار.- 6
مالحظة: عند بدء برنامج الطهي المختار تعرض الشاشة On )قيد التشغيل( 

)لجميع برامج الطهي بالضغط باستثناء األرز( وAuto )تلقائي( )لبرنامج األرز(. 
للطهي البطيء تنخفض مدة الطهي على الفور.

مؤقت التأخير

إجراء أي ضبط للمدة.

بمجرد بدء الطهي يتم حفظ الوقت المضبوط تلقائًيا في برنامج الطهي ووضع 
الطهي المحدد، ويتم تجاوز إعدادات المصنع االفتراضية. في المرة التالية التي تحدد 
فيها نفس برنامج الطهي تعود الحلة إلى اإلعدادات المستخدمة مسبًقا )فيما يتعلق 

بالوضع والوقت(.

لن يتم حفظ أي تعديالت يتم إجراؤها على مدة الطهي بعد بدءه )أثناء دورة الطهي(.

تحتوي الحلة على خاصية أمان مدمجة تمنع تشغيل جميع الوظائف إذا لم يتم تأمين 
الغطاء / تركيبه بشكل صحيح.

وتعرض الشاشة كلمة Lid )غطاء( وتصدر تنبيها صوتيا مستمًرا حتى يتم غلق الغطاء 
بشكل صحيح، ال يمكن اختيار أي برنامج. تعمل هذه الخاصية على منع الطهي دون 

تأمين غلق الغطاء بشكل صحيح، في حين أنه يمكن استخدام خاصية التشويح بدون 
غطاء.

نظام القفل اآلمن للغطاء
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.LED رسائل عرض شاشة

عرض الرسالة عند توصيل حلة الطهي بمصدر التيار الكهربائي.

عرض الرسالة عندما تكون حلة الطهي في وضع االستعداد.

عرض الرسالة عند وضع غطاء الطهي بالضغط على حافة حلة 
الطهي مع عدم وضعه أو قفله بشكل صحيح.

عرض الرسالة عند تشغيل برنامج الطهي الذكي وفي دورة 
التسخين المسبق )باستثناء "األرز" و "الطهي البطيء" و 

"الزبادي"(.

عرض الرسالة عند تشغيل برنامج األرز في دورة "التسخين 
المسبق".

مؤشر الساعة والدقيقة )يشير أول رقمين إلى الساعات بينما 
يشير آخر رقمين إلى الدقائق(.

عند تشغيل أي برنامج من برامج الطهي الذكي يتم عد 	 
الساعات والدقائق تنازليا.

عند ضبط مؤقت مدة "التأخير" على برنامج طهي ذكي يتم 	 
عد الساعات والدقائق تنازليا.

عند ضبط "الزبادي" على "منخفض" أو "متوسط  " يتم زيادة 	 
الساعات والدقائق.

عند تشغيل خاصية االحتفاظ بالسخونة يتم زيادة الساعات 	 
والدقائق.

الستعادة اإلعدادات األصلية لبرامج الطهي الذكي كل أعداد على حده اضغط 
مع االستمرار على زر برنامج الطهي الذكي الذي ترغب في استعادته عندما تكون 

حلة الطهي في وضع االستعداد حتى تصدر الحلة صوت تنبيه. تعود اإلعدادات 
االفتراضية لبرنامج الطهي إلى اإلعدادات األصلية.

*يرجى الرجوع إلى "جدول برامج الطهي الذكي" للتعرف على اإلعدادات األصلية 
االفتراضية.

الستعادة اإلعدادات األصلية لبرامج الطهي الذكي مرة واحدة اضغط مع االستمرار 
على زر CANCEL عندما تكون حلة الطهي في وضع االستعداد حتى تصدر الحلة 

صوت تنبيه.

*يرجى الرجوع إلى "جدول برامج الطهي الذكي" للتعرف على اإلعدادات األصلية 
االفتراضية.

استعادة اإلعدادات األصلية لبرامج الطهي الذكي

عرض الرسالة عند ضبط وظيفة "الزبادي" على وضع "عالي".

عرض الرسالة عندما تصل حلة الطهي إلى أقصى درجة حرارة 
لوضع "التشويح".

عرض الرسالة عند تمام مدة برنامج الطهي الذكي أو االحتفاظ 
بالسخونة.

عرض الرسالة عندما تكتشف حلة الطهي ارتفاع درجة حرارة غرفة 
الطهي. مالحظة: اضغط على CANCEL، واترك حلة الطهي لتبرد.

عرض الرسالة عند اكتشاف خطأ. راجع قسم "استكشاف األخطاء 
وإصالحها" في دليل المستخدم للتعرف على جميع رموز األخطاء 

وتعريفاتها وكيفية حلها.
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جدول برامج الطهي 
الذكي.

نطاق الوقت مدة الطهي االفتراضيةوضع الطهيبرامج الطهي
القابل للضبط

ضبط الوقت

الدقيقة )+/-(الساعة )+/-(

برامج الطهي بالضغط

الحساء

0:20منخفض

1 دقيقة1 ساعة00:00 - 04:00 0:30متوسط
4:00عالي

اللحمة

0:20منخفض

1 دقيقة1 ساعة00:00 - 04:00 0:35متوسط
0:45عالي

يا الفاصول

0:25منخفض

1 دقيقة1 ساعة00:00 - 04:00 0:30متوسط
0:40عالي

البيض

0:03منخفض

1 دقيقة1 ساعة00:00 - 04:00 0:05متوسط
0:08عالي

الكعك

0:25منخفض

1 دقيقة1 ساعة00:00 - 04:00 0:40متوسط
0:50عالي

األرز

0:09منخفض

--غير قابلة للضبط 0:12متوسط
0:15عالي

رياني ب

0:05منخفض

1 دقيقة1 ساعة00:00 - 04:00 0:10متوسط
0:20عالي

عصيدة الشوفان

0:03منخفض

1 دقيقة1 ساعة00:00 - 04:00 0:04متوسط
0:07عالي

البخار

0:03منخفض

1 دقيقة1 ساعة00:00 - 04:00 0:10متوسط
0:15عالي

1 دقيقة1 ساعة00:00 - 0:1004:00عاليالطهي بالضغط

برامج الطهي بدون ضغط

الطهي البطيء

4:00منخفض

10 دقائق1 ساعة00:10 - 20:00 4:00متوسط
4:00عالي

التشويح

0:10منخفض

1 دقيقة-00:01 - 00:30 0:10متوسط
0:10عالي

زبادي ال

24:00منخفض
10 دقائق1 ساعة00:10 - 99:30 08:00متوسط

--غير قابلة للضبط الغليانعالي

التشغيل االختباري األولي.
بأن  Smart Pot والبدء في طهي وصفاتك المفضلة، يوصى  التعرف على  من أجل 
يقوم مستخدمي الجهاز ألول مرة بإجراء تشغيل تجريبي، وهذا أمر اختياري ولكن يوصى 

بإجرائه ويتم استكماله في غضون 15 دقيقة.

 قم بفتح الغطاء وفكه.- 1

 قم بفك الوعاء الداخلي من قاعدة حلة الطهي.- 2

 أضف 3 أكواب )750 مل( من الماء في الوعاء الداخلي.- 3

قم بوضع الوعاء الداخلي على قاعدة حلة الطهي.- 4
 تحذير: تأكد من أن السطح الداخلي، خاصة الجزء السفلي من الوعاء الداخلي، 

جاف بالكامل قبل وضعه على قاعدة حلة الطهي.

ضع غطاء الطهي بالضغط على حافة قاعدة حلة الطهي وأغلقه بإحكام.- 5

6 -.Sealing لف صمام تفريغ الضغط إلى وضع 

وصل حلة الطهي بمأخذ طاقة.- 7

8 -.Pressure Cookحدد 

9 - Keep اضبط الوقت على 00:05 باستخدام الزر-. كما يمكنك الضغط على
.Auto Keep Warm إليقاف تشغيل وظيفة Warm

 اضغط على START لبدء التشغيل التجريبي.- 10
مالحظة: 

إذا لم يتم الضغط على زرSTART )تشغيل( تبدأ الحلة في دورة الطهي 	 
تلقائًيا بعد 10 ثوان.

وبمجرد تشغيل حلة الطهي، سيتم حفظ ضبط الوقت تلقائًيا في برنامج	 
.Pressure Cook

11 -.On بمجرد تشغيل حلة الطهي تعرض الشاشة 

عند الوصول إلى الحد األقصى لمستوى الضغط، يندفع صمام العوامة إلى - 12
مالحظة: 

بالنسبة لبرنامج االحتفاظ بالسخونة، منخفض ومتوسط وعالي ارجع إلى المدد المضبوطة 	 
مسبقا.

بالنسبة لبرامج الطهي بدون ضغط، منخفض ومتوسط وعالي ارجع إلى درجة الحرارة.	 
بالنسبة للطهي بالضغط، يشير "عالي" إلى ضغط عالي.	 

37 36



األعلى وتعرض الشاشة وقت العد التنازلي.

13 - End تعرض الشاشة Keep Warm عند اكتمال الوقت وتم إيقاف وظيفة
وتنطلق صافرة لخمس مرات.

مالحظة: 
 	 Keep تتحول حلة الطهي إلى وضع Auto Keep Warm إذا تم تنشيط

Warm على الفور بعد الدورة ويبدأ العد من 00:00. 

* راجع قسم Auto Keep Warm )التسخين التلقائي( في دليل المستخدم هذا للحصول على 
مزيد من التفاصيل.

استخدم طريقة Quick Release Venting إلزالة الضغط عن حلة الطهي.- 14
 تنبيه: اتبع دائًما إجراءات السالمة أثناء إزالة الضغط لتجنب وقوع إصابات 

خطيرة وتلف الممتلكات.

بمجرد تفريغ كل الضغط من الوعاء الداخلي، افتح الغطاء.- 15

تخلص من المياه وجفف الوعاء الداخلي.- 16

تم إعداد كل شيء، ابدأ الطهي اآلن!

Sauté هو برنامج طهي بدون ضغط يمكن استخدامه بداًل من استخدام األواني 
والمقالي لطهي الخضروات واللحوم على نار هادئة.

سوتيه.

مالحظة: تشير أوضاع الطهي - Low وMed وHigh إلى درجات حرارة مختلفة.

اتبع الخطوات أدناه لالستخدام اآلمن.

قم بفتح الغطاء وفكه.- 1
.Sauté تنبيه: ال تستخدم غطاء الطهي بالضغط عند تشغيل وضع 

تأكد من وضع الوعاء الداخلي على قاعدة حلة الطهي. - 2
وصل حلة الطهي بمأخذ طاقة. - 3
4 -.Sauté اضغط على زر
5 - Highو Medو Lowبصورة متكررة للتبديل بين أوضاع Sauté اضغط على زر

لتغيير درجات الحرارة. أو استخدم زر Adjust للتبديل بين أوضاع الطهي.
اضبط وقت الطهي باستخدام زر – أو زر +. ألسباب تتعلق بالسالمة، يجب أال - 6

يتخطي وقت تشغيل وضع Sauté 30 دقيقة.
اضغط على زر START لبدء الطهي.- 7

مالحظة: 
إذا لم يتم الضغط على زرSTART )تشغيل( بعد ضبط البرنامج، تبدأ الحلة 	 

دورة الطهي تلقائًيا بعد 10 ثوان.
 	 Sautéبمجرد بدء الطهي، يتم حفظ ضبط الوقت تلقائًيا في برنامج

والوضع المحدد.
بمجرد بدء الطهي، تعرض الشاشة On في إشارة إلى بدء التسخين المسبق.- 8

مالحظاتاالستخدام المقترحأوضاع الطهيبرامج الطهي

التشويح

منخفض
الطهي على نار هادئة وزيادة 

كثافة المأكوالت وتقليل 
ألسباب تتعلق بالسالمة، يجب أال يزيد وقت تشغيل دورة السوائل.

Sauté واحدة عن 30 دقيقة )إذا أردَت زيادة الوقت، فاضغط 
على مفتاح Sauté مرًة أخرى(.

 .Sauté ال تستخدم الغطاء في حالة طهي الطعام بطريقة
ا أثناء التشويح إلى تزايد  يمكن أن يؤدي إغالق الغطاء جزئيًّ

الضغط داخل الحلة وهو ما قد يكون خطًرا.
.Sauté ال تترك جهاز الطهي دون مراقبة عند استخدام وظيفة

التحمير أو التشويح.متوسط

تحمير اللحم أو إعطاؤه عالي
لوًنا بنًيا.

39 38



إزالة الطبقة الملتصقة بالوعاء الداخلي

بعد تشويح اللحم واألطعمة األخرى الغنية بالكربوهيدرات مثل الخضروات، قد تبقى 
بعض بقايا الطعام بالوعاء الداخلي بسبب الكرملة. وقبل الطهي بالضغط، يجب إذابة 

هذه البقايا باستخدام سائل رقيق مثل الماء أو مرق الخضار أو المرق للتأكد من أن 
الطعام لن يلتصق بقاع الوعاء الداخلي وهو ما قد يعزز نكهة الطعام.

إلذابة الطبقة الملتصقة:

تأكد من استكمال برنامجSauté وعدم تشغيل أي برنامج آخر. قم بصب كمية صغيرة 
من السائل في الوعاء الداخلي واكشط بقايا الطعام باستخدام ملعقة خشبية أو 

سيليكون.

 تحذير: يجب توخي الحذر عند إزالة الطبقة الملتصقة بالوعاء الداخلي، إذ قد يتناثر 
السائل وقد يتسبب في إحداث حروق/ إصابات خاصة عندما يكون ساخًنا. احرص على 

استخدم قفازات واقية أثناء اإلمساك بالوعاء الداخلي.

عند الوصول إلى الحد األقصى لدرجة الحرارة، تعرض الشاشة Hot لمدة 10 ثوان - 9
ثم يظهر بعد ذلك وقت العد التنازلي.

مالحظة: 
تأكد من وضع المكونات في الوعاء الداخلي بمجرد ظهورHot، وذلك لتجنب 	 

السخونة الزائدة.
عند انتهاء وقت الطهي تعرض الشاشة End وتنطلق صافرة لخمس مرات.- 10

 	 ،Sautéتحذير: يحظر ترك حلة الطهي بدون مراقبة عند استخدام برنامج 
وذلك الرتفاع الحرارة بصورة مفرطة مما قد يؤدي إلى احتراق الطعام في 

الوعاء.

برامج الطهي بالضغط.

االستخدام أوضاع الطهيبرامج الطهي
المقترح

طريقة إزالة 
مالحظاتالضغط

Soup

تحرير سريعحساء بدون لحممنخفض

تحرير عادي - 
في حالة احتواء 
المكونات على 
نسبة عالية من 

النشا.

يبقى السائل خالًيا من قطع اللحم بسبب عدم 
وجود حركة الغليان.

وإذا رغبت في تقطيع المكونات بالكامل، فقلب 
الحساء واخلطه قبل التقديم. 

استخدم دائًما طريقة Natural Release )التحرير 
العادي( لتحرير الضغط عند طهي حساء بمحتوى 

عالي من النشا.

حساء به لحممتوسط

مرق العظام الغنيعالي

الفاصوليا

قوام ثقيلمنخفض

تحرير عادي

اختر اإلعداد بناًء على القوام المطلوب للفاصوليا/ 
العدس، أو اضبط وقت الطهي يدوًيا.

عند طهي الفاصوليا/ العدس أو البقوليات 
استخدم دائًما طريقة التحرير العادي إلزالة 

الضغط.
تأكد من اكتمال غمر الفاصوليا/ العدس في الماء.

قوام ناعممتوسط

قوام ناعم جًداعالي

اللحوم

قوام ناعممنخفض

تحرير عادي

اختر اإلعداد بناًء على القوام المطلوب للحم أو 
قم بضبط وقت الطهي يدوًيا.

اترك اللحم لمدة 5-30 دقيقة قبل الطهي بناًء 
على حجمه، فهو سوف يحتفظ بسوائل الطهي 

للحصول على لحم طري لين.
عند طهي اللحم أو الحساء، استخدم دائًما طريقة 
التحرير العادي إلزالة الضغط، وال تستخدم طريقة 

التحرير السريع ألن محتويات الطعام قد تتناثر 
من صمام إزالة الضغط، وهو ما قد يتسبب في 

حدوث إصابات خطيرة.

قوام ناعم جًدامتوسط

قوام بمكونات صلبةعالي

البيض

بيض مسلوق لينمنخفض
تحرير سريع - 
بيض مسلوق 
لين/ متوسط.

تحرير عادي 
- سلق لفترة 

طويلة.

للحصول على بيض مسلوق لين/ متوسط، 
ننصح باستخدام طريقة التحرير السريع إلزالة 

الضغط واالحتفاظ بالقوام المطلوب.
قد يختلف وقت الطهي بناًء على حجم البيض. 
اغمس البيض في ماء مثلج، أو ضعه تحت ماء 

بارد فور إخراجه من الوعاء الداخلي، وذلك إليقاف 
عملية الطهي وجعل تقشيره أسهل.

بيض مسلوق بدرجة متوسط
متوسطة

بيض مسلوق بدرجة عالي
عالية

تستخدم برامج الطهي هذه طريقة الضغط إلعداد مأكوالت لذيذة ومغذية بصورة 
موفرة للوقت والطاقة. NUTRITIUOS meals. فقد تم تصميم هذه البرامج بوقت 

مبرمج مسبًقا لعدم تخمين الوقت الالزم الستكمال الطهي.

وهي تشمل ما يلي: الشوربة والفاصوليا واللحوم والبيض والكيك واألرز والبرياني 
ووجبات الشوفان والطهي بالبخار والطهي بالضغط.
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االستخدام أوضاع الطهيبرامج الطهي
المقترح

طريقة إزالة 
مالحظاتالضغط

الكيك

كيك طريمنخفض

تحرير سريع

اضغط على زر Cake/Adjust بصورة متكررة 
لضبط وضع الطهي. واضبط الوقت باستخدام 

مفاتيح - أو+ Hour/Minلتحقيق النتائج 
المرغوبة وفًقا للوصفة.

كيك طري كثيفمتوسط

عالي
بطريقة نيويورك

تشيز كيك

األرز

لين ولكنه متماسك منخفض
عند القضم

تحرير عادي

عند استخدام برنامج Rice لن تتمكن من ضبط 
إعدادات الوقت يدوًيا.

استخدم طريقة التحرير العادي إلزالة الضغط بعد 
اكتمال دورة الطهي حتى ال يلتصق األرز بقاع 

الوعاء الداخلي.
 Keep Warm كما ال ُينصح بترك األرز في حالة
لمدة طويلة جًدا، حيث قد يؤثر ذلك على قوامه.

أرز أبيض بقوام عاديمتوسط

أرز أبيض بقوام ناعمعالي

برياني

أرز مع الخضرواتمنخفض
تحرير سريع - 
خضروات مع 

برياني

تحرير عادي - 
برياني مع اللحم

استخدام طريقة التحرير السريع لبرياني مع 
الخضروات وطريقة التحرير العادي لبرياني مع 

اللحم.
متوسط

أرز مع الدجاج أو لحم 
الضأن أو أي نوع آخر 

من اللحوم.

أرز بني مع اللحمعالي

عصيدة الشوفان

الشوفان - اللفائف منخفض
أو الطهي السريع

تحرير عادي
اضبط الوقت كما هو محدد في الوصفة.
استخدم دائًما طريقة التحرير العادي إلزالة 

الضغط عند طهي أطعمة يزداد حجمها.
الشوفان - شوفان متوسط

مطبوخ

الشوفان - طهي عالي
كميات كبيرة

البخار

الخضرواتمنخفض

تحرير سريع

استخدم رف الطهي بالبخار لرفع الطعام فوق 
سوائل الطهي.

استخدم طريقة التحرير السريع إلزالة الضغط 
ومنع طهي الطعام بصورة زائدة.

األسماك والمأكوالت متوسط
البحرية

اللحومعالي

البرمجة اليدويةعاليالطهي بالضغط
ضغط عادي أو 
سريع - بناء على 

الوصفة

قم بضبط الوقت يدوًيا وفًقا للوصفة لتحقيق 
أفضل النتائج.

مالحظة: تشير أوضاع الطهي - Low وMed وHigh إلى أوقات مضبوطة مسبًقا.

اتبع الخطوات أدناه لالستخدام اآلمن.

قم بفتح الغطاء وفكه.- 1

قم بفك الوعاء الداخلي من قاعدة حلة الطهي.- 2
أضف الطعام بما في ذلك المكونات السائلة في الوعاء الداخلي.- 3

مالحظة: 
بالنسبة لبرامج الطهي بالضغط، يحظر ملء الوعاء الداخلي بما يتخطى خط 	 

.MAX
عند طهي مأكوالت يزداد حجمها مثل األرز والفاصوليا والمكرونة ال تقم  	 

بملء الوعاء الداخلي بما يتخطى خط ½.
بالنسبة لوصفات معينة، استخدم رف الطهي بالبخار لرفع الطعام وتجنب 	 

غمسه في السوائل، فهذا سيمنع أيًضا التصاق الطعام بقاع الوعاء 
الداخلي.

قم بوضع الوعاء الداخلي على قاعدة حلة الطهي.- 4
 تحذير: تأكد من أن السطح الداخلي، خاصة الجزء السفلي من الوعاء الداخلي، 

جاف بالكامل قبل وضعه على قاعدة حلة الطهي.
ضع غطاء الطهي بالضغط على حافة قاعدة حلة الطهي وأغلقه بإحكام.- 5
6 -.Sealing لف صمام تفريغ الضغط إلى وضع

مالحظة: 
بالنسبة لجميع برامج الطهي بالضغط، يجب أن يكون صمام إزالة الضغط 	 

.Sealing على وضع
وصل حلة الطهي بمأخذ طاقة.- 7
حدد برنامج الطهي بالضغط  بناًء على الوصفة.- 8
اضغط على برنامج الطهي بالضغط  بشكل متكرر للتبديل بين أوضاع Low و- 9

Med وHigh وخيارات الوقت. أو استخدم زر Adjust للتبديل بين أوضاع الطهي.
مالحظة: 

عند استخدام الطهي بالضغط يتعذر تحديد وضع الطهي. وبمجرد تحديد هذا 	 
الوضع يتم ضبطه تلقائًيا على High فقط، وهو ما يشير إلى طهي الطعام 

عند ضغط عالي.
10 -Hour/ كما يمكنك ضبط وقت الطهي باستخدام زر – أو زر +. استخدم زر

Min للتبديل بين حقول ساعة ودقيقة على الشاشة بناًء على الوقت المطلوب 
للطهي.

مالحظة: 
راجع جدول برامج الطهي الذكي للتعرف على الوقت االفتراضي لكل وضع 	 

طهي، بما في ذلك النطاقات الزمنية القابلة للتعديل.
ويتم ضبط برنامج Rice بصورة تلقائية بالكامل، وال يمكن ضبط الوقت 	 

يدوًيا.

11 - Auto Keep بالنسبة لكل اختيارات برامج الطهي بالضغط، يتم تشغيل وظيفة
Warm بصورة تلقائية، والتي سيتم تفعيلها بعد اكتمال وقت الطهي بالضغط. 
 Keepاضغط على زر Auto Keep Warm وإذا رغبت في إيقاف تشغيل وظيفة

Warm. وعندئذ ينطفئ ضوء المؤشر.
مالحظة: 

يمكنك إلغاء تنشيط وظيفة Auto Keep Warm أثناء اختيار برنامج الطهي 	 
بالضغط أو أثناء دورة الطهي.
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ال ينصح باختيار وظيفة Auto Keep Warm عند طهي األرز وغير ذلك من 	 
 Keep Warm األطعمة التي قد تنضج بصورة مفرطة عند تركها على وضع

لفترة طويلة.
اضغط على زر START لبدء الطهي. - 12

مالحظة: 
إذا لم يتم الضغط على زرSTART )تشغيل( بعد ضبط البرنامج، تبدأ الحلة 	 

دورة الطهي تلقائًيا بعد 10 ثوان.
بمجرد بدء الطهي، يتم حفظ ضبط الوقت تلقائًيا في برنامج الضغط 	 

المحدد والوضع المحدد.
بمجرد بدء الطهي، تعرض الشاشة On )باستثناء برنامج Rice( في إشارة إلى - 13

التسخين المسبق.
مالحظة: 

يعتمد وقت التسخين المسبق )وقت تراكم الضغط( على حجم الطعام 	 
الموضوع في الوعاء الداخلي.

يتطلب الطهي بالضغط ألطعمة باردة أو مجمدة وقًتا أطول لتراكم 	 
الضغط. 

عند استخدام برنامج Rice تعرض الشاشةAuto بداًل من On عند التسخين 	 
المسبق.

عند الوصول إلى الحد األقصى لمستوى الضغط، يندفع صمام العوامة إلى - 14
األعلى وتعرض الشاشة وقت العد التنازلي.

15 - End تعرض الشاشة Keep Warm عند اكتمال الوقت وتم إيقاف وظيفة
وتنطلق صافرة لخمس مرات.

مالحظة: 
 	 Keep تتحول حلة الطهي إلى وضع Auto Keep Warm إذا تم تنشيط

Warm على الفور بعد دورة الطهي ويبدأ العد من 00:00. 

* راجع قسم Auto Keep Warm )التسخين التلقائي( في دليل المستخدم هذا للحصول على 
مزيد من التفاصيل.

استخدم طريقة التنفيس القابلة للتطبيق على وصفتك لخفض الضغط في حلة - 16
الطهي.

 تنبيه: اتبع دائًما إجراءات السالمة أثناء إزالة الضغط لتجنب وقوع إصابات 
خطيرة وتلف الممتلكات.

ال يستخدم برنامجSlow Cook خاصية الضغط أثناء الطهي، حيث يقوم هذا البرنامج 
بطهي الطعام بطريقة حلل الطهي الشائعة باستخدام درجات حرارة منخفضة.

مالحظة: تشير أوضاع الطهي - Low وMed وHigh إلى درجات حرارة مختلفة.

اتبع الخطوات أدناه لالستخدام اآلمن.

قم بفتح الغطاء وفكه.- 1
قم بفك الوعاء الداخلي من قاعدة حلة الطهي.- 2
أضف الطعام بما في ذلك المكونات السائلة في الوعاء الداخلي.- 3
قم بوضع الوعاء الداخلي على قاعدة حلة الطهي.- 4

 تحذير: تأكد من أن السطح الداخلي، خاصة الجزء السفلي من الوعاء الداخلي، 
جاف بالكامل قبل وضعه على قاعدة حلة الطهي.

ضع غطاء الطهي بالضغط على حافة قاعدة حلة الطهي وأغلقه بإحكام.- 5
6 -.Venting لف صمام تفريغ الضغط إلى وضع

مالحظة: 
عند استخدام برنامج Slow Cook يجب أن يكون صمام تحرير الضغط على 	 

وضعVenting مع التأكد من عدم ارتفاع صمام العوامة أثناء دورة الطهي.
وصل حلة الطهي بمأخذ طاقة.- 7
8 -.Slow Cook اضغط على زر
اضغط على زر Slow Cook بصورة متكررة للتبديل بين أوضاع Low وMed و- 9

High لتغيير درجات الحرارة. أو استخدم زر Adjust للتبديل بين أوضاع الطهي.
اضبط وقت الطهي باستخدام زر – أو زر +. استخدم زر Hour/Min للتبديل بين - 10

حقول ساعة ودقيقة على الشاشة بناًء على الوقت المطلوب للطهي.
مالحظة: 

راجع جدول برامج الطهي الذكي للتعرف على الوقت االفتراضي لكل وضع 	 
طهي، بما في ذلك النطاقات الزمنية القابلة للتعديل.

عند تحديدSlow Cook يتم تشغيل وظيفة Auto Keep Warm بصورة تلقائية، - 11

الطهي البطيء.

مالحظاتاالستخدام المقترحأوضاع الطهيبرامج الطهي

الطهي البطيء

يوازي وضع Low في حلل منخفض
الطهي البطيء الشائعة.

أما فيما يخص وظيفة Slow Cook فيمكن تشغيل الحلة 
سواء أكان الغطاء مفتوًحا أم مغلًقا.

عند غلق الغطاء عند بدء برنامج Slow Cook يجب أن يكون 
صمام تفريغ الضغط على وضع Venting. كما يمكن استخدام 

الغطاء الزجاجي للطهي البطيء.

يوازي وضع Medium في متوسط
حلل الطهي البطيء الشائعة.

يوازي وضع High في حلل عالي
الطهي البطيء الشائعة.
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والتي سيتم تفعيلها بعد انتهاء وقت الطهي. وإذا رغبت في إيقاف تشغيل 
وظيفة Auto Keep Warm اضغط على زرKeep Warm. وعندئذ ينطفئ ضوء 

المؤشر.
مالحظة: 

يمكنك إلغاء تنشيط وظيفة Keep Warm أثناء اختيار برنامج الطهي أو 	 
أثناء دورة الطهي.

اضغط على زر START لبدء الطهي. - 12
مالحظة: 

إذا لم يتم الضغط على زرSTART )تشغيل( بعد ضبط البرنامج، تبدأ الحلة 	 
دورة الطهي تلقائًيا بعد 10 ثوان.

 	 Slow Cook بمجرد بدء الطهي، يتم حفظ ضبط الوقت تلقائًيا في برنامج
والوضع المحدد.

وبمجرد بدء الطهي، تعرض الشاشة وقت العد التنازلي.- 13
14 - End تعرض الشاشة Keep Warm عند اكتمال الوقت وتم إيقاف وظيفة

وتنطلق صافرة لخمس مرات.
مالحظة: 

 	 Keep تتحول حلة الطهي إلى وضع Auto Keep Warm إذا تم تنشيط
Warm على الفور بعد دورة الطهي ويبدأ العد من 00:00. 

* راجع قسم Auto Keep Warm )التسخين التلقائي( في دليل المستخدم هذا للحصول على 
مزيد من التفاصيل.

هذا برنامج طهي بدون ضغط ويستخدم لصنع الزبادي. ويشمل هذا البرنامج خطوتان 
- بسترة الحليب وتصنيع الزبادي.

الزبادي.

مالحظاتاالستخدام المقترحأوضاع الطهيبرامج الطهي

الزبادي

تخمير عند درجة حرارة منخفض
منخفضة.

يجب أن يصل الحليب إلى 72 درجة مئوية على األقل حتى تتم 
عملية البسترة.

اترك الحليب المبستر حتى تصل درجة حرارته إلى أقل من 43 
درجة مئوية.

فترة التخمر القياسية هي 8 ساعات، ولكن يؤدي تخمير الحليب 
لفترات أطول إلى تصنيع أكواب الزبادي.

 Adjust بشكل متكرر أو استخدم رز Yogurtاضغط على زر
.Highو Medو Low للتبديل بين أوضاع

تم إضافة اللبن المخمر بعد متوسط
االستنبات البكتيري.

حليب مبستر.عالي

مالحظة: تشير أوضاع الطهي - Low وMed وHigh إلى درجات حرارة مختلفة.

اتبع الخطوات أدناه لالستخدام اآلمن.

مالحظة:
أقل كمية من الحليب: 1000 مل )32 أونصة(

أكبر كمية من الحليب: 4500 مل )128 أونصة(

حليب مبستر

قم بفتح الغطاء وفكه.- 1
قم بفك الوعاء الداخلي من قاعدة حلة الطهي.- 2
قم بإضافة كمية من الحليب غير المبستر في الوعاء الداخلي.- 3
قم بوضع الوعاء الداخلي على قاعدة حلة الطهي.- 4

تحذير: تأكد من أن السطح الداخلي، خاصة الجزء السفلي من الوعاء الداخلي، 
جاف بالكامل قبل وضعه على قاعدة حلة الطهي.

ضع غطاء الطهي بالضغط على حافة قاعدة حلة الطهي وأغلقه بإحكام.- 5
6 -.Venting لف صمام تفريغ الضغط إلى وضع

مالحظة: 
عند استخدام برنامج Yogurt يجب أن يكون صمام تحرير الضغط على 	 

.Venting وضع
وصل حلة الطهي بمأخذ طاقة. - 7
8 - Adjust أو استخدم زر .High اضغط مرة أخرى لتحديد .Yogurt اضغط على زر

.boil تعرض الشاشة .High لتحديد وضع
مالحظة: 

عند ضبط وظيفة Yogurt على وضع High ال يسمح بتعديل الوقت.	 
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إضافة المستنبتات وتخمير الزبادي

اترك الحليب حتى يصل إلى 43 درجة مئوية )110° فهرنهايت( وقم بتقليب - 1
المستنبتات النشطة.

ضع غطاء الطهي بالضغط على حافة قاعدة حلة الطهي وأغلقه بإحكام.- 2
3 -.Venting لف صمام تفريغ الضغط إلى وضع

مالحظة: 
عند استخدام برنامج Yogurt يجب أن يكون صمام تحرير الضغط على 	 

.Venting وضع
اضغط على زر Yogurt واضبطه على وضع Med. تعرض الشاشة 08:00.- 4
كما يمكنك ضبط وقت الطهي باستخدام زر – أو + وزر Hour/Min وفًقا - 5

للوصفة المطلوبة.
اضغط على زر START لبدء الطهي. - 6

مالحظة: 
إذا لم يتم الضغط على زر START )تشغيل( بعد ضبط البرنامج، تبدأ الحلة 	 

دورة الطهي تلقائًيا بعد 10 ثوان.
بمجرد بدء الطهي تعرض الشاشة وقت العد التصاعدي من 00:00 حتى الوقت - 7

المحدد.
8 -.End بمجرد اكتمال عملية التخمير، ُيسمع صوت صافرة وتعرض الشاشة

العناية والصيانة

تحذير: لتجنب الصدمات الكهربائية أو تلف حلة الطهي، اضغط دائًما على زر 
Cancel  وانزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي قبل تنظيف الحلة، وتأكد من 

أن جميع أجزاء حلة الطهي قد تم تبريدها بالكامل.

تنبيه: ال تغمس سلك الطاقة أو حلة الطهي في الماء أو أي سائل آخر. 
تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الصوف الخشن أو ضمادات التنظيف المعدنية.	 
قم بتجفيف جميع أجزاء حلة الطهي جيًدا بعد تنظيفها أو قبل استخدامها أو قبل تخزينها.	 
تأكد من عدم وصول الماء إلى مبيت الحلة أو لوحة التحكم.	 
تأكد من جفاف جميع األجزاء واألسطح قبل توصيل حلة الطهي بمأخذ الطاقة، إذ يؤدي وجود 	 

أجزاء رطبة إلى حدوث صدمة كهربائية.

 

الجزء
طرق التنظيف

إرشادات التنظيف
يسمح باستخدام 
غساالت األطباق

الغسل اليدوي 
)الغمر بالماء(

التنظيف بالمسح 
)قطعة قماش 

مبللة(

صلب مقاوم 
للصدأ

الوعاء الداخلي.

قم بغسل الوعاء الداخلي باستخدام 	 
ماء ساخن وصابون. أما في حالة 
وجود بقايا طعام جافة ومحترقة، 
فينصح بنقع الوعاء الداخلي في 

الماء الساخن لبضع ساعات لسهولة 
تنظيفه. 

اشطف وجفف بعناية. تأكد من أن 	 
السطح الخارجي للوعاء جاف قبل 

وضعه في قاعدة حلة الطهي.

اضغط على زر START لبدء الطهي.- 9
مالحظة:

إذا لم يتم الضغط على زر START )تشغيل( بعد ضبط البرنامج، تبدأ الحلة 	 
دورة الطهي تلقائًيا بعد 10 ثوان.

10 -.End بمجرد اكتمال عملية البسترة، ُيسمع صوت صافرة وتعرض الشاشة
قم بفتح الغطاء وتحقق من درجة الحرارة باستخدام ميزان حرارة.- 11

مالحظة:
من أجل إتمام عملية البسترة، يجب أن يصل الحليب إلى درجة حرارة ال تقل 	 

عن 72 درجة مئوية )161 فهرنهايت(.
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الجزء
طرق التنظيف

إرشادات التنظيف
يسمح باستخدام 
غساالت األطباق

الغسل اليدوي 
)الغمر بالماء(

التنظيف بالمسح 
)قطعة قماش 

مبللة(

قاعدة حلة الطهي 
وسلك الطاقة.

امسح األسطح الداخلية والخارجية 	 
ولوحة التحكم وحافة التكثيف بقطعة 

قماش ناعمة رطبة. 
يرجى توخي الحذر عند التنظيف 	 

بالقرب عناصر التسخين ولوحة 
التحكم، إذ قد يتسبب الماء في 

تلفها.  
امسح سلك الطاقة بقطعة قماش 	 

جافة.

الملحقات.
ملعقة الشوربة.	 
ملعقة تقليب األرز.	 
رف الطهي بالبخار.	 
كوب المعايرة.	 
ُمجمع التكثيف.	 

يمكن وضع تلك العناصر كلها على 	 
الرف العلوي لغسالة األطباق، كما 

نوصي بشطفها وتنظيفها سريًعا 
باستخدام فرشاة األطباق إلزالة أي 
بقايا جافة قبل غسلها في غساالت 

األطباق.
يحظر استخدام المنظفات أو 	 

المساحيق الكيميائية القاسية أو 
حشوات تنظيف كاشطة لتنظيف 

الملحقات.
تأكد من تفريغ الماء المتبقي في 	 

مجمع التكثيف قبل تنظيفه.
تأكد من أن الملحقات جافة قبل 	 

تخزينها.

الغطاء واألجزاء.
حلقة إحكام الغلق.	 
صمام تفريغ الضغط.	 
صمام العوامة.	 
سدادة سيلكون لصمام 	 

العوامة.
درع مانع لالنسداد.	 

اقلب الغطاء وضعه على سطح 	 
نظيف ومستٍو ومستقر. 

قم بفك حلقة إحكام الغلق وصمام 	 
تفريغ الضغط وصمام العوامة 

وسدادة السيلكون والدرع المضاد 
لالنسداد عن طريق سحبها بعيًدا 

عن الغطاء.
اغسل حلقة إحكام الغلق وصمام 	 

تفريغ الضغط وصمام العوامة 
وسدادة السيلكون والدرع المضاد 
لالنسداد بماء ساخن وصابون أو 

ضعها على الرف العلوي من غسالة 
األطباق. قم بتخزين حلقة إحكام 
الغلق في منطقة جيدة التهوية 

لتقليل الروائح المتبقية من الطعام.
نصائح مهمة: للتخلص من الروائح 	 

الكريهة، انقع حلقة إحكام الغلق في 
خل لمدة 10-20 دقيقة ثم اغسلها 

جيًدا بعد ذلك.
بعد التنظيف، قم بتخزين الغطاء 	 

مقلوًبا على قاعدة حلة الطهي.

استكشاف األعطال وإصالحها.

الحلالسبب المحتملالمشكلة

توجد صعوبة عند إغالق 
الغطاء.

لم يتم تركيب حلقة إحكام الغلق بصورة 
صحيحة.

قم بفحص موضع حلقة إحكام الغلق وتأكد من تركيبها بصورة 
صحيحة في رف حلقة إحكام الغلق.

اضغط بلطف على صمام العوامة باستخدام أداة طويلة.صمام العوامة مرتفع عن وضعه الطبيعي.

توجد صعوبة في فتح 
الِغَطاء.

ال يزال هناك ضغط داخل حلة الطهي.

قم بتحرير الضغط بلف صمام إزالة الضغط إلى وضع 
Venting. وتأكد من هبوط صمام العوام قبل فتح الغطاء.
تحذير: يمكن أن تتسبب المكونات الموجودة في وعاء واقع 
تحت ضغط في اإلصابة بحروق، لذا يرجى عدم محاولة فتح 

الغطاء بالقوة. ويرجى دائًما اتباع تعليمات  فتح الغطاء بأمان  
في دليل االستخدام هذا.

صمام العوامة ثابت على وضع االرتفاع نظًرا 
لوجود بقايا طعام.

تأكد من تحرير البخار بالكامل من خالل استخدام ضغط التحرير 
السريع ثم اضغط على صمام العوامة برفق باستخدام أداة 

طويلة. ثم افتح الغطاء بحذر ونّظف صمام العوام والمنطقة 
المحيطة به والغطاء جيًدا قبل االستخدام التالي.

الوعاء الداخلي يلتصق 
بالغطاء عند فتح الحلة.

قد يحدث تفريًغا بالشفط أثناء التبريد، وهو 
ما يؤدي إلى التصاق الوعاء الداخلي بالغطاء.

لف صمام تفريغ الضغط إلى وضع Venting لتفريغ الضغط 
بالكامل.

البخار يتسرب من أحد 
جوانب الغطاء.

قم بتركيب حلقة إحكام الغلق بصورة صحيحة.ال توجد حلقة إحكام الغلق في الغطاء.

حلقة إحكام الغلق تالفة أو غير مركبة بصورة 
صحيحة.

قم باستبدال حلقة إحكام الغلق. اتصل بمركز خدمة العمالء 
الستبدال حلقة إحكام الغلق التالفة.

قم بفك حلقة إحكام الغلق ونظفها جيًدا.بقايا الطعام ملتصقة بحلقة إحكام الغلق.

قم بإعادة وضع الغطاء واقفل بصورة صحيحة.الغطاء ال يغلق بصورة كاملة.

صمام العوامة ال يرتفع.

قم بتنظيف صمام العوام بصورة شاملة.يوجد بقايا طعام على صمام العوام.

يوجد قدر قليل جًدا من السوائل في الوعاء 
الداخلي.

أضف سائل خفيف أساسه الماء إلى الوعاء الداخلي بناًء على 
الحجم:

6 لتر - 350 مل

البخار يتسرب بقدر ضئيل 
من صمام تحرير الضغط.

لم يتم ضبط صمام تحرير الضغط على 
تأكد من وجود صمام تفريغ الضغط في وضع Sealing.وضع  Sealing بصورة صحيحة.

هذا أمر طبيعي تماًما، وال يطلب القيام بأي إجراء.حلة الطهي تنظم الضغط الزائد.
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الضمان المحدود لمنتجات نوتريكوك
تقتصر التزامات ضمان نوتريكوك 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 وسوف يسعدنا مساعدتك. 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

الحلالسبب المحتملالمشكلة

البخار يتسرب من صمام 
تحرير الضغط على الرغم 

من ضبطه على وضع 
.Sealing

لم يتم تركيب صمام تحرير الضغط بصورة 
لف صمام تحرير الضغط إلى وضع Sealing بصورة كاملة.صحيحة.

اتصل بخدمة العمالء.مراقب استشعار الضغط ال يعمل.

هناك صوت نقر أو تكسير 
خفيف.

يمكن أن يصدر هذا الصوت عند تبديل 
مصدر الطاقة وزيادة الضغط أثناء تغيير 

درجات الحرارة.
هذا أمر طبيعي تماًما، وال يطلب القيام بأي إجراء.

الجزء السفلي الخارجي من الوعاء الداخلي 
مبتل.

تأكد من مسح السطح الخارجي للوعاء الداخلي قبل إدخاله إلى 
عنصر التسخين.

شاشة LED تومض 
برموز الخطأ وحلة 

الطهي تصدر 
صفيًرا باستمرار.

E1 - دائرة مستشعر درجة الحرارة 
مفتوحة

 تحذير:
يلزم إيقاف التشغيل بعد ظهور تلك األخطاء.
 يلزم فصل الحلة عن مصدر اإلمداد بالطاقة.

اتصل بخدمة العمالء.

E2 - قصر دائرة مستشعر درجة 
الحرارة

E8 - خلل في مفتاح الضغط

تتوقف الحلة عن التسخين وتعود إلى العمل عندما تصل درجة حرق - تسخين زائد )أكثر من 140(
الحرارة إلى المستوى العادي.

الغطاء -  الغطاء غير مغلق 
بشكل صحيح

قم بإعادة وضع الغطاء وتأكد من إغالقه بإحكام لكل برامج 
 الطهي بالضغط.

.SAUTÉ مالحظة: ال تقفل الغطاء أثناء استخدام وظيفة

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

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

بيعها بواسطة نوتريكوك.
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 وهو غير 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 نوتريكوك مسؤولية أي أضرار عرضية أو تبعية النتهاك 
هذا الضمان المحدود أو أي ضمان ضمني على هذا المنتج.

ال يغطي هذا الضمان المحدود ما يلي: )أ( األضرار الناجمة عن حادث أو سوء معاملة 
أو سوء استخدام أو سوء تطبيق، أو )ب( األضرار الناجمة عن أعمال الصيانة غير 

الصحيحة )بما في ذلك صيانة أجزاء غير مصرح بها(، أو )ج( المنتجات أو األجزاء التي 
تم إجراء تعديالت عليها بأي طريقة، أو )د( األجهزة التي تم إزالة أو محو الرمز الشريطي 

أو العالمة التجارية من عليها، أو )هـ( 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 نوتريكوك 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، ولم تصرح نوتريكوك تحديدًا بقدرتها على 

إصالح أي منتج بموجب هذا الضمان المحدود.
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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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