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 هام
 .المستقبلي لالطالع به االحتفاظ يرجى كما الجهاز استخدام قبل بعناية الدليل هذا قراءة يرجى

 
 خطر

 .التسخين عناصر مع اتصال أي لمنع السلة في المكونات بجميع احتفظ -
 .الجهاز عمل أثناء الهواء ومخرج الهواء مدخل بتغطية تقم ال -
 .حريق حدوث لتفادي بالزيت المقالة تمأل ال -
 .الصنبور تحت تشطفه وال آخر سائل أي أو الماء في الجهاز تغمر ال -

 
 تحذير

 .باءبالكهر الجهاز توصيل قبل المحلي الكهربائي الجهد يناسب الجهاز على المحدد الجهد كان إذا مما تحقق -
 .نفسه الجهاز أو الكهربائي التيار سلك أو القابس في تلف أي وجود حالة في زالجها تستخدم ال -
 تجنبل مؤهلين أشخاص بواسطة أو الخدمة مركز لدى استبداله يجب الكهربائي، التيار سلك تلف حالة في -

 .المخاطر
 أو البدنية اتالقدر ذوي واألشخاص فوق، وما سنوات 8 بعمر األطفال قبل من الجهاز هذا استخدام يمكن -

 طائهمإع أو عليهم اإلشراف تم إذا والمعرفة للخبرة يفتقرون الذين واألشخاص المحدودة، العقلية أو الحسية
 يتم أال جبي. بالجهاز األطفال يلعب أال يجب. المخاطر تمنع آمنة بطريقة الجهاز باستخدام المتعلقة التعليمات
 .سنوات 8 من أكبر عمرهم يكون وأن عليهم اإلشراف حالة يف إال األطفال بواسطة الجهاز وصيانة تنظيف

 .سنوات 8 من األقل األطفال متناول عن بعيدا ً الكهربائي والسلك الجهاز احفظ -
 .الساخنة األسطح عن بعيدا ً الكهربائي التيار سلك على حافظ -
 شكلب الحائط مقبس في ابسالق إدخال يتم أن دائما تأكد. المؤرض الحائط بمقبس الجهاز توصيل من تأكد -

 .صحيح
 .وأفقي ومستوً  ومستقر جاف سطح على الجهاز واستخدام بوضع دائما ً قم -
 .بعد عن للتحكم منفصل نظام أو خارجي مؤقت بواسطة للعمل مصمم غير الجهاز هذا -
 على. سم 10 بقدر الجهاز حول خاوية مساحة اترك. األخرى األجهزة أو للحائط مالصقا ً الجهاز تضع ال -

 .األعلى ومن الجوانب جميع من األقل
 .الجهاز فوق شيء أي تضع ال -
 .الدليل هذا في الموضحة غير أخرى أغراض ألي الجهاز تستخدم ال -
 على ووجهك يديك أبقً . الهواء مخرج فتحات خالل من الساخن البخار إطالق يتم الساخن، بالهواء القلي أثناء -

 . الجهاز من المقالة إزالة عند الساخن والهواء البخار من حذرا ً كن. الهواء خرجوم البخار من آمنة مسافة
 .االستخدام أثناء ساخنة الخارجية األسطح تصبح قد -
 ملع لضمان طعام بقايا أي من وخاليا ً نظيفا ً به المحيط والنطاق السخان أن للجهاز استخدام كل قبل تأكد -

 .سليم بشكل الجهاز
 .نساخ فرن في أو الكهربائية، الطهي ألواح أو الكهرباء أو الغاز مواقد من بالقرب أو على زالجها تضع ال -
 .عهام التعامل عند حذرا ً كن. االستخدام أثناء ساخنة الهوائية المقالة داخل والملحقات والسلة المقالة تصبح -

 احتياطات
 .ومستقر مستوً  أفقي سطح على الجهاز وضع من تأكد -
 لموظفينا مطابخ مثل البيئات في اآلمن االستخدام يناسب وال فقط المنزلي لالستخدام الجهاز هذا متصمي تم -

 .األخرى السكنية غير والبيئات والموتيالت والمزارع
 دامهاستخ يتم لم إذا أو تجارية، شبه أو تجارية ألغراض الجهاز استخدام تم إذا صالح غير الضمان يعتبر -



 .للتعليمات وفقا ً
 .استخدامه عدم أثناء دائما ً الكهرباء عن الجهاز افصل -
 .تنظيفه أو بأمان معه التعامل يمكن أن قبل ليبرد تقريبا ً دقيقة 30 إلى الجهاز يحتاج -

 
 (EMF) الكهرومغناطيسية المجاالت
 التشغيل ظروف تحت(. EMF) الكهرومغناطيسية بالمجاالت المتعلقة المعايير جميع مع الجهاز يتوافق
 .المتاحة العلمية األدلة أساس على اإلنسان لجسم ضرر أي يوجد ال السليمة

 
 التلقائي اإلغالق
 لىإ التنازلي العد يصل عندما تلقائيا ً الجهاز بإغالق يقوم والذي مدمج، كهربائي قاطع على الجهاز يحتوي
 غلق سيتم عندها ؛ cancel  اإللغاء زر على الضغط طريق عن يدويا ً الجهاز تشغيل إيقاف يمكنك. الصفر
 .ثانية 20 خالل تلقائيا ً الجهاز

 
 التلقائي اإلغالق

 الطهي وقت اءانقض حالة في الخاصية هذه تنشط قد. التلقائي التشغيل إيقاف بخاصية الهوائية المقالة تزويد تم
 إذا: ظةمالح. ةالمقال تشغيل وإيقاف التلقائي اإلغالق تفعيل ويتم المؤقت صوت سماع يمكن وعندها المحدد،
 عن لهاوفص تشغيلها بإيقاف فقم المحدد، الطهي وقت انقضاء قبل الهوائية المقالة إليقاف حاجة هناك كانت

 .الكهرباء مصدر
 

 مقدمة
 ساخنال الهواء تدوير وبفضل. لديك المفضلة المكونات إلعداد وصحية سهلة طريقة الهوائية المقالة توفر
 ومتق الهوائية المقالة أن هو جزء أفضل. األطباق من العديد إعداد سيمكنك العلوية والشواية السرعة عالي

 .زيت أي إلى تحتاج ال المكونات معظم أن كما االتجاهات جميع من الطعام بتسخين
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 . وعاء القلي1
 . سلة القلي2
 . شاشة الطهي الرقمية3
 . مقبض4
 الرقمية. لوحة التحكم 5
 . مدخل الهواء6
 . منفذ الهواء7
 . السلك الكهربائي8
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 مرة ألول االستخدام قبل
 .والملصقات والتغليف التعبئة مواد جميع بإزالة قم. 1
. اشطةك غير اسفنجة بواسطة التنظيف سائل من بعضً  مع الساخن بالماء القلي ووعاء السلة بتنظيف قم. 2

 .الصحون غسالة في بأمان األجزاء هذه  تنظيف يمكن
 أو بالزيت القلي وعاء لملء حاجة هناك ليست. نظيفة قماش بقطعة والخارج الداخل من الجهاز امسح. 3

 .الساخن الهواء باستخدام الجهاز يعمل حيث الدهون
 

 لالستخدام التحضير
 .ومستوً  وأفقي مستقر سطح على الجهاز ضع
 .للحرارة مقاوم غير سطح على الجهاز تضع ال
 

 الجهاز استخدام
 كتاب من المساعدة بعض على الحصول يمكنك. األطباق من كبيرة مجموعة تحضير على قادر الجهاز هذا

 .الوصفات
 

 الساخن الهواء بواسطة القلي
 .المؤرض الحائط بمقبس الكهربائي التيار قابس بتوصيل قم. 1
 .المقبض بواسطة ئيةالهوا المقالة من بعناية القلي وعاء اسحب. 2
 .السلة في المكونات ضع. 3

 طهي جودة على يؤثر قد أنه حيث ،(الدليل هذا في" اإلعدادات" قسم انظر) MAX مؤشر تتجاوز ال: مالحظة
 .الطعام

 .الهوائية المقالة في القلي وعاء وأدخل. القلي وعاء في السلة ضع. 4
 القسم هذا في" اإلعدادات" قسم راجع. المناسبة الحرارة درجة إلى الحرارة درجة في التحكم مفتاح أدر. 5

 .المناسبة الحرارة درجة لتحديد
 (.القسم هذا في" اإلعدادات" القسم انظر) المطلوب التحضير وقت حدد. 6
 .المطلوب اإلعداد وقت إلى المؤقت مفتاح أدر الجهاز، لتشغيل. 7
 

 .باردا ً الجهاز كان إذا اإلعداد لوقت دقائق 3 أضف
 

 ذهه في. بالداخل مكونات أي وجود دون مسبقا ً الجهاز تسخين أيضا ً يمكنك ذلك، في ترغب كنت إذا: مالحظة
 ثم(. دقائق 3 حوالي بعد) التسخين ضوء ينطفئ حتى وانتظر دقائق 3 من ألكثر المؤقت مفتاح أدر الحالة،
 .المطلوب اإلعداد وقت إلى المؤقت مفتاح وأدر السلة امأل

 
 .التسخين وضوء التشغيل مصباح يضيء( أ

 .المحدد اإلعداد لوقت التنازلي العد في المؤقت يبدأ( ب
 أن ىإل هذا يشير. آلخر وقت من وينطفئ التسخين مصباح يضيء الساخن، بالهواء القلي عملية أثناء( ج

 .المحددة الحرارة درجة على للحفاظ تشغيله وإيقاف تشغيله تم قد التسخين عنصر
 
 حباس(. الدليل هذا في" اإلعدادات" قسم راجع) الطهي مدة منتصف في التحريك المكونات بعض تتطلب. 8

 .خرىأ مرة الهوائية المقالة في أدخله ثم. المكونات بتحريك وقم المقبض باستخدام الجهاز خارج القلي وعاء



 
 نينر سماع عند المكونات تقليب عليك فيجب ، اإلعداد وقت نصف على المؤقت بضبط قمت إذا: نصيحة
 .التقليب بعد المتبقي اإلعداد وقت على أخرى مرة ضبطه عليك يجب ثم المؤقت جرس

 
 على وضعها الجهاز خارج السلة اسحب. المحدد اإلعداد وقت انقضى فقد المؤقت، جرس سماع عند. 9

 .للحرارة مقاوم حامل
 

 .0 ىإل الحرارة درجة في التحكم مفتاح رتدوي طريق عن يدويا ً الجهاز تشغيل إيقاف أيضا ً يمكنك :مالحظة
 

 .جاهزة المكونات أن تأكد. 10
 وضبط الجهاز إلى أخرى مرة القلي وعاء إدخال سوى عليك ما بعد، جاهزة المكونات تكن لم إذا :مالحظة
 .إضافية دقائق بضع على المؤقت

 
 .طبق على أو وعاء في السلة محتويات أفرغ. 11

 .الملقط باستخدام السلة خارج المكونات ارفع الهشة، أو الكبيرة المكونات إلزالة: نصيحة
 

 .أخرى دفعة إلعداد الفور على جاهزة المقالة تكون جاهزة، المكونات من دفعة تكون عندما. 12
 

 اإلعدادات
 .للمكونات األساسية اإلعدادات تحديد في أدناه الجدول سيساعدك
 والحجم األصل في تختلف المكونات ألن نظرا ً. اقتراحات مجرد اإلعدادات هذه أن اعتبارك في ضع: مالحظة
 .بك الخاصة للمكونات إعداد أفضل ضمان يمكننا ال التجارية، والعالمة والشكل
ا  القلي أثناء وجيزة لفترة القلي وعاء إخراج فإن فورا ، الجهاز داخل الهواء تسخن Rapid Air تقنية ألن نظر 

 .الطهي عملية في يؤثر ال الساخن بالهواء
  

 نصائح
 .حجما ً األكبر المكونات من قليال ً أقصر إعداد وقت عادة ً الصغيرة المكونات تتطلب -
 وقت المكونات من األصغر الكمية تتطلب بينما قليال ، أطول إعداد وقت المكونات من األكبر الكمية تتطلب -

 .قليال ً أقصر إعداد
 القلي نعم في يساعد أن ويمكن النهائية النتيجة يحسن لطهيا وقت منتصف في األصغر المكونات تحريك -

 .المتساوي غير
. قرمشةم نتيجة على للحصول إضافية دقائق لبضع بطهيها وقم المقلية البطاطس إلى الزيت بعض أضف -

 .الزيت إضافة بعد قليلة دقائق غضون في الهوائية المقالة في المكونات اقلي
 .الهوائية المقالة في النقانق مثل للغاية دهنية مكونات تحضر ال -
 .الفرن في للتحضير القابلة الخفيفة الوجبات إلعداد  الهوائية المقالة استخدام أيضا ً يمكن -
 .جرام 500 هي المقرمشة البطاطس إلعداد المناسبة الكمية -
 من صرأق وقتا ً أيضا ً الجاهز العجين يتطلب. وسهولة بسرعة خفيفة وجبات لصنع الجاهز العجين استخدم -

 .البيت في المعد العجين
 قلي ريدت كنت إذا أو كيش أو كعكة خبز في ترغب كنت إذا المقالة سلة في فرن صينية أو خبز صينية ضع -



 .المحشية المكونات أو الهشة المكونات
 مئوية درجة 150 على الحرارة درجة اضبط للتسخين،. األطعمة لتسخين الهواء مقالة استخدام أيضا ً يمكنك -

 .دقائق 10 إلى تصل لمدة
 

 .باردا ً الجهاز كان إذا اإلعداد لوقت دقائق 3 أضف :ملحوظة
 

 التنظيف
  
 .استخدام كل بعد الجهاز بتنظيف قم
  
 لكاشطة،ا التنظيف مواد أو المعدنية المطبخ أواني باستخدام الجهاز داخل أو السلة أو القلي وعاء بتنظيف تقم ال

 .لاللتصاق المقاومة الطبقة تلف إلى ذلك دييؤ قد حيث
  

 .يبرد حتى الجهاز واترك الحائط مقبس من الكهربائي التيار قابس انزع.1
 .مبللة قماش بقطعة الجهاز من الخارجي الجزء امسح. 2
 .كاشطة غير واسفنجة التنظيف سائل من وبعض الساخن بالماء والسلة القلي وعاء بتنظيف قم. 3
  

 .الشحوم إزالة سائل باستخدام متبقية أوساخ أي لةإزا يمكنك
  

 .الصحون غسالة في والسلة القلي وعاء تنظيف يمكن :مالحظة
  

 سائل من بعض مع الساخن بالماء القلي وعاء امأل القلي، وعاء أسفل أو السلة على األوساخ علقت إذا: نصيحة
 .دقائق 10 لمدة واتركها القلي وعاء في السلة ضع. التنظيف

 .كاشطة غير وإسفنجة الساخن بالماء الجهاز من الداخلي الجزء بتنظيف قم
 .طعام بقايا أي إلزالة تنظيف فرشاة باستخدام التسخين عنصر بتنظيف قم. 5
  

 التخزين
 .تماما ً يبرد حتى واتركه الكهرباء عن الجهاز افصل -
 .وجافة نظيفة األجزاء جميع أن من تأكد -
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