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 الخاص قد بفقدك الضمان بذلك القيام في الفشل. بعناية التعليمات قراءة دليل يرجى. شكراً الستخدامكم هذا الجهاز الرائع من كراون الين 
   .ويعرض حياتك للخطر بالجهاز

: العامة تعليمات السالمة   

 
 .المستقبل في إليها للرجوعفي مكان محدد  وحفظها ستخداماإل قبل بعناية التعليمات قراءة .1
 .هذا الجهاز لإلستخدام المنزلي فقط واليستخدم ألغراض تجارية .2
 .في الهواء الطلقلغير الغرض المصنوع من أجله والتستخدمه  التستخدم الجهاز .3
 .الجهاز على سطح جاف ومستو طوال الوقتوضع يجب  .4
 .عدم تحريك الجهاز أثناء التشغيليجب  .5
 .سوائل أخرى ةأو أي لماءا فيأو السلك الكهربائي أو صينية التسخين  الجهازالتغمر , تفادياً لحدوث خطر صدمة كهربائية  .6
 .هرتز 52/62 -فولط   242 - 222 :الموضح على المنتجفولط التشغيلي متوافق مع الفولطية المأخذ الكهربائي  أن منالتأكد  .7
 ما والمعرفة، الخبرة وجود عدم أو العقلية، أو والحسية المادية القدرات انخفاض مع( األطفال فيهم بمن) أشخاص قبل من الجهازيستخدم ال .8

 .سالمتهم عن المسؤول الشخص قبل من األجهزة استخدام بشأن تعليمات لهم أعطيت قد تكن لم
 .والسماح له يأن يبرد تماماً قبل وضع أو إزالة أي قطعة منه التنظيف ندوع االستعمال قيد كوني ال ندماع التيار عن الجهاز تماماً قطع  .9

 .يجب اإلنتباه جيداً في حالة تحريك أو نقل الجهاز عندما يكون محتوياً على زيت أو سوائل حارة .12
 .الجهاز في حالة التشغيل دون مراقبة وخصوصاً عند وجود األطفال بالقرب من الجهازالتترك   .11
 .ثم أزله من المأخذ إمساك الفيش فقطقم ب. إلزالتهائي في حالة توصيله في المأخذ السلك الكهربقم بمسك الت  .12
  .التقم بلمس األسطح الساخنة وقم بإمساك الجهاز من المقابض فقط .13
 .وإال قد تتعرض إلصابات خطيرة أية ملحقات غير أصلية غير موافق عليها من قبل الشركة المصنعةالتستخدم  .14
 .اً متشابك أواً ملتوي صبحأن يو الساخنة، أو الرطبة األسطح لمسالكهربائي بالتدلي على حافة حادة أو بللسلك التسمح  .15
اإلحتياج ألي في حالة و .األشكال من شكل بأي الجهاز تعطل بعد أو عندما تكون أحد مكوناته تالفة أو إذا كان سلكه تالفاً  الجهازالتستخدم   .16

 من للقيام بالتصليح أو استبدال السلك الكهربائي خدماتها وكيل أو المصنعة الشركةاإلتصال ب يجب الكهربائي، السلك تلف إصالح وفي حال
 .حدوث أي مخاطر تجنب أجل

 .الكهربائيةالجهاز بالقرب من األفران الغازية أو  مالتستخد  .17
 .السلك الكهربائيضع الفيش في المأخذ الكهربائي بشكل مباشر والتقم باستخدام ملحقات تطويل  .18
 . ليس من الضروري تشغيل الجهاز لكي يسخن قبل إضافة مكونات الطعام .19

 

 :تشغيل الجهاز تعليمات

 .يجب قراءة تعليمات التشغيل بعناية قبل البدء باستخدام الجهاز

 : تنبيه

 .هرتز 52/ فولط  222 :فولطية المأخذ الكهربائي متوافق مع الفولط التشغيلي الموضح على المنتج أن منالتأكد . 1

وتذكر دائماً أن التسخين , الطبخ داخل الجهاز أو في حال عدم استخدام الجهازوعاء تأكد من إزالة الفيش من المأخذ الكهربائي عند عدم وجود . 2

 .األوتوماتيكي سيبقى فعاالً مادام الفيش في المأخذ

فالتقم باستخدام القوة لفعل ذلك وذلك ألنه في العادة يحدث ذلك عندما " COOK"إذا صادف أنك التستطيع تحريك المفتاح إلى وضعية طبخ . 0

 .التكون الصينية مدخلة بشكل صحيح أو في حالة اإلنتهاء من الطبخ

 .التشوه أو الجفاف من األرز على للحفاظلك ذأخذ الكمية المرغوبة من األرز و بعد تماماً  الغطاء أغلق . 4

 .فعالة" التسخين" تكون وظيفة  عندماأية أداة طبخ داخل وعاء الطهي  أو األرز ملعقة تترك ال. 0

 . المطبوخ األرزمع " أبق دافئ/التسخين"ميزة  تستخدم ال. 0

 .عطالحدوث أية أ لمنع الغريبة المواد من خاليةصينية التسخين  وسطح الداخليبقى الوعاء ي أن يجب. 7

 المنزلي فقط لالستخدام مخصص المنتج هذا



 .تكون مفعلة" إبقاء دافئ"في حال توصيل الفيش إلى مأخذ كهربائي ولم يتم اختيار وضعية الطبخ فإن ميزة 

 الصيانة  إجراءات

 :التنظيف

 .ردالمأخذ والسماح للجهاز أن يب من الفيش عن كهربائيال سلكال فصلقم ب األرز،جهاز طبخ  استخدام بعد

 .ناعمة قماش قطعةجففهما ب ثم.بشكل كامل شطفال على الحرص مع الساخن الماءبوغسلهما  غطاءالو الداخلي وعاءال إزالة. 1

 مبللة قماش قطعة استخدم ذلك، من بدال. الجهاز بالمنظفات الكاشطة من جزء أي فتنظ ال نظيفة، مبللة قماش بقطعةي خارجالسطح ال تنظيف. 2

 .غطاءالو الداخلي وعاءال إال الماء في جهازال من جزء أيتغمر  ال. صحون خفيف نظفمبللة وم سفنجةإ أو

 الضروري من يكون قد. الطبخدرجة تفاوت في حدوث  لمنع إزالتهاعلق على الوعاء لذا يجب ت قد األخرى، الغريبة المواد أو األرزإن حبات . 0

 بين جيد اتصال لضمان المنطقة وتلميعيمكن استخدام سيفة األلمنيوم للتنظيف  ذلك بعد. المطبوخ األرز إلزالة مماثلة أداة أو سكين استخدام

 .الداخلي وعاءال من السفلي والجزءصينية التسخين ال

 .التنظيف الغير مناسب يمكن أن يتسبب بظهور روائح غير مرغوبة. 4

 .أي ترسبات للملح أو الخل يمكنها التسبب بحدوث تاَكل. 0

 كيفية استخدام الجهاز

 أكواب 0 حواليعطيكم ي المطبوخ غير األرز من واحد كوبإن ملء  .بواسطة كوب القياس المضمن يمكنك قياس كمية األرز المراد طبخه. 1

 . نسبياً  واضح الماء يصبح حتى منفصل وعاء في األرز يغسل. المطبوخ األرز من

 :التالية للمعايير وفقا الطبخ وعاء في الماء ضفوأ وعاءال في المغسول األرزضع . 2

 (نواعاأل لجميع) القياس كوب باستخدام

 مؤشر مستوى الماء المضاف عدد أكواب األرز غير المطبوخ

 و نصف كوب 12 - 12 أكواب 12

أكواب 8 و نصف كوب 8 - 8   

أكواب 0 و نصف كوب 0 - 0   

أكواب 4 و نصف كوب 4 - 4   

أكواب 2 و نصف كوب 2 - 2   

 

 .بإحكام الغطاءثم أغلق  واليسار اليمين إلى بلطفالوعاء قم بتدوير صحيح بشكل هلوضعو, الطبخ ضع الوعاء في جهاز. 0

لن . سيخترب األرزالتقم بتوصيل الكهرباء مالم تكن جاهزاً للبدء بالطهي وإال فإن . أدخل السلك الكهربائي في المكان المخصص على الجهاز. 4

 .موجود داخل جهاز الطبخيبدأ الجهاز بالعمل إال إذا كان الوعاء 

 .الطبخكمؤشر لبدء  أحمرضوء سيضيء . قم بالضغط على المفتاح. 0

 على الحفاظ وظيفة تفعيل على يدل مما" إبقاء دافئ"سيختفي ضوء مؤشر الطبخ ويضيء مؤشر وظيفة  األرزما ينتهي الجهاز من طهو عند. 0

 .ساخناً  األرزرارة إلبقاء الح

 .من األرز ردقائق للسماح بخروج البخا 8 - 0إلى الخارج أبق على الغطاء لمدة من  بعد أن يندفع المفتاح. 7

 .قم بإزالة الفيش من المأخذ الكهربائي والتشده من السلك الكهربائي. 8



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نصائح طبخ مفيدة

 
 ومع. الفاتر الماء في جيداً  األرز غسل يجب النخالة إلزالة. المطبوخ رزللأل كريهة رائحةإن النخالة الموجودة في الرز قد تسبب  :األرز غسل
 .مغذيات وال الفيتامينات فقدان األرز غسل يسبب قد ذلك،

 

بسرعة ومن  األرز تقديميفضل . األرز رائحةبتغير لون و تسبب قد ساعة 12 من ألكثربقاء على فعالية هذه الميزة إلإن ا  ":أبق دافئ" ميزة 

 . أثناء تناول الطعام فقط" أبق دافئاً "األفضل استخدام ميزة 
 

 2 استخدام تم إذا. وعاءال في البخار رف أو الطهي وعاء فوقوعاء التبخير  إضافة. الطهي وعاء في الحاجة حسب الماء من كمية ضع: تبخيرال
 طهي اخترت إذا. وعاء التبخير العلوي في( واألسماك الروبيان مثالً ) أقل طهي وقت إلى حتاجذي ياليجب وضع الطعام  البخار، صوانيمن 

 .مستخدمةتبخير  علبة لكل الطبخ وعاء في الماء منكوب ( ثمن) 1/8 إضافة ينبغي نفسه، الوقت فيطعام اَخر  تبخيرب والقيام األرز

 

 لمدة" COOKالطبخ "الوعاء وضع المفتاح على وضعية  في الطبخ زيت إضافةقم ب. تلقائياً  الطهي زيت لتسخينالجهاز  هذا تصميم تم : القلي

 ". أبق دافئ"ستنتقل الوضعية إلى . وبالتالي سيصبح الزيت ساخناً  دقائق 0 -0 حوالي

 

 
 :من الجهاز الصحيح التخلص

 : هذا الرسم يعني 
  .منفصلة مجمعات مرافق واستخدام مصنفة، غير محلية نفايات حاوية في الكهربائية األجهزة من تتخلص ال

 .التخلص من هذا النوع من األجهزة بشأن معلومات على للحصول (البلدية) المحلية ةيالحكومبالجهات  اتصل
 الجوفية المياه إلى الخطرة المواد سربتت أن يمكن مقالب،ال أو النفايات مدافن في الكهربائية األجهزة من التخلص تم إذا
 .في الصحة العامة أضرار وإلحاقالغذائية  السلسلة في دخلوت
 
 


