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هام
اقرأ هذه املعلومات املهمة بدقة قبل استخدام اجلهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في املستقبل.
خطر
دائما في السلة ،لتفادي مالمستها ألدوات التسخني.
 -ضعي املكونات التي تريدين قليها ً -ال تغطي فتحات مدخل الهواء ومنفذه عندما يكون اجلهاز قيد التشغيل. -ال متألي الصينية بالزيت إذ قد أن يتس ّبب ذلك بخطر نشوب حريق. -ال تغمر اجلهاز باملياه أو بأي سائل آخر على اإلطالق ،وال تغسله حتت الصنبور.حتذير
 -حتقق من أن الفولتية املشار إليها على اجلهاز تتوافق مع فولتية سلك الطاقة احمللية قبلتوصيل اجلهاز.
 -ال تستخدم اجلهاز إذا كان القابس أو سلك الطاقة الرئيسي أو اجلهاز عينه تالفا ً. -إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً ،فيجب استبداله من قبل  Philipsأو مركز خدمةمخوَّل من قبل  Philipsأو أشخاص مؤهلني لتجنّب أي خطر.
 -هذا اجلهاز غير مع ّد لالستخدام من قبل األفراد (مبا في ذلك األطفال) الذين يعانون نقصا ًفي القدرات اجلسدية ،أو احلسية أو العقلية ،أو الذين تنقصهم اخلبرة أو املعرفة ،إال إذا أشرف
عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام اجلهاز ،وذلك بهدف احلفاظ
على سالمتهم.
أبق اجلهاز وسلكه بعي ًدا عن متناول األطفال.
 ِ - -أبق سلك الطاقة الرئيسي بعيدا ً عن األسطح الساخنة.دائما على إدخال القابس
 -يجب عدم توصيل اجلهاز إال مبأخذ طاقة في احلائط مؤرّض .احرصي ًفي مأخذ الطاقة في احلائط بطريقة صحيحة.
ومستو وأفقي.
دائما على سطح جاف وثابت
 -ضعي اجلهاز واستخدميه ًٍ
 -هذا اجلهاز غير معد لالستخدام بواسطة مؤقّت خارجي أو نظام حتكم عن بُعد منفصل. -ال تسندي اجلهاز على حائط أو أجهزة أخرى .اتركي مسافة ال تقل عن  10سم من اجلهةاخللفية واجلوانب و 10سم فوق اجلهاز .ال تضع أي أغراض على سطح اجلهاز.
املوضح في دليل املستخدم.
 -ال تستخدمي اجلهاز ألي غرض آخر غير ذلكّ
 -أثناء عملية القلي بواسطة الهواء الساخن ،يخرج البخار الساخن عبر فتحات منفذ الهواء.ابقي يديك ووجهك على مسافة آمنة من البخار ومن فتحات مخرج الهواء .توخي احلذر
أيضا من البخار والهواء الساخن عند إزالة الصينية من اجلهاز.
ً
 -قد تصبح األسطح التي يسهل الوصول إليها ساخنة أثناء االستخدام. -تصبح امللحقات ساخنة عند استخدامها في جهاز  .Airfryerلذا ،توخي احلذر عنداإلمساك بها.
تنبيه
 -هذا اجلهاز مع ّد لالستخدام املنزلي العادي فقط .وهو غير مع ّد لالستخدام في أماكن مثلمطابخ املوظفني في املتاجر أو املكاتب أو املزارع أو غيرها من بيئات العمل .وليس مع ًّدا
أيضا لالستخدام من قبل العمالء في الفنادق والفنادق الصغيرة واألماكن اخملصصة للنوم
ً
واإلفطار وغيرها من األماكن السكنية.
مخول من قبل  Philipsلفحصه أو تصليحه .ال
دائما إلى مركز خدمة
ّ
 -قم بإعادة اجلهاز ًحتاولي إصالح اجلهاز بنفسك ،وإال فسيتم إبطال الضمان.
 -اتركي كلاً من السلة وصينية الشوي غير الالصقة ليبرد قبل تبديل مقبض EasyClickأو إزالته.
 -مت تصميم هذا اجلهاز الستخدامه في درجات حرارة محيطة تتراوح ما بني  5درجات مئويةو 40درجة مئوية.
 -قم دائما ً بفصل الطاقة عن اجلهاز بعد االستخدام. -اتركي اجلهاز يبرد ملدة  30دقيقة تقري ًبا قبل االمساك به أو تنظيفه. -ال متألي السلة أكثر من السعة احملددة .امألي السلة فقط حتى مؤشر ( MAXاحلداألقصى).
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بنيا
احملضرة في هذا اجلهاز
احرصي على أن يكون لون املكوناتّ
ذهبيا عند إخراجها وأال يكون ً
ً
أو داكنًا .أزيلي البقايا احملترقة .يجب عدم قلي البطاطس الطازجة على حرارة تتخطى 180
درجة مئوية (بهدف تقليل إنتاج مادة األك ْريالميد).
بعد إزالة الصينية مع السلة من اجلهاز ،يُرجى وضعهما على سطح مناسب وتركهما ملدة 30ثانية على األقل قبل محاولة إزالة السلة من الصينية.
تو َّخ احلذر عند تنظيف اجلهة العليا من حجرة الطهو ،وبشكل خاص أدوات التسخنيالساخنة وأطراف األجزاء املعدنية.
ال تستخدم اجلهاز لغير الغرض الذي مت وصفه في دليل املستخدم واستخدم امللحقاتاألصلية فقط.

احلقول الكهرومغناطيسية ()EMF
يتوافق جهاز  Philipsهذا مع كل املعايير والقوانني القابلة للتطبيق واملتعلقة بالتعرّض
للحقول املغناطيسية.

مقدمة
تهانينا على شرائك املنتج ،ومرحبا ً بك في  !Philipsلالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه
 ،Philipsقم بتسجيل منتجك في .www.philips.com/welcome
املفضلة لديك بطريقة
يسمح لك جهاز  Airfryerاجلديد بتحضير املكونات والوجبات اخلفيفة
ّ
صحية أكثر .يستخدم جهاز  Airfryerالهواء الساخن مع دوران هواء عالي السرعة (تقنية
الهواء السريع  )TurboStarومشواة علوية لتحضير مجموعة متنوعة من األطباق اللذيذة
بطريقة سهلة وسريعة وصحية .يتم تسخني املكونات من كل اجلهات في الوقت نفسه ،وما من
حاجة إلى إضافة الزيت إلى أغلبية املكونات .ملزيد من اإللهام والوصفات واملعلومات حول جهاز
 ،Airfryerيرجى زيارة موقع  www.philips.com/kitchenأو تنزيل تطبيق Airfryer
اجملاني لكل من نظام IOS®أو.Android™
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وصف عام
1 1لوحة التحكم
A.Aزر درجة احلرارة
B.Bمؤشر درجة احلرارة
C.Cمؤشر الوقت
D.Dزر املؤقت
E.Eزرالتشغيل/إيقاف التشغيل
F.Fزر حفظ السخونة
G.Gمؤشرحفظ السخونة
H.Hاإلعدادات املسبقة :بطاطس مقلية مثلّجة ،أفخاذ دجاج ،سمك ،شرائح اللحم/
األضالع
I.Iزر التعيني املسبق
2 2مدخل الهواء
3 3قرص QuickControl
4 4الصينية
5 5زر حترير السلة
6 6مقبض EasyClick
7 7منافذ الهواء
8 8لفّ ة تخزين سلك الطاقة
9 9سلك الطاقة الرئيسي
1 10شبكة سفلية قابلة للفك
1 11سلة مع شبكة سفلية قابلة للفك
1 12مؤشر مستوى ( MAXاحل ّد األقصى)
1 13سلة مع شبكة سفلية ثابتة
1 14حامل مؤلف من طبقتني
1 15غطاء مقاوم للطرطشة
1 16صينية شوي غير الصقة
1 17صينية َخبز

العربية
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جهاز  Airfryerوامللحقات
ميكنك الرجوع إلى اجلدول أدناه وإلقاء نظرة على امللحقات التي مت توفيرها مع جهاز .Airfryer
يبدأ رقم نوع جهاز  Airfryerالذي متلكينه بـ " ."HD96XXميكنك ايجاد رقم النوع على
احلزمة أو على اجلزء السفلي من اجلهاز.

HD9640
HD9641/45
HD9641/56
HD9641/66
HD9642
HD9643
HD9645
HD9646
HD9647
يرجى األخذ في عني االعتبار أن بعض أجهزة  Airfryerقد ال تكون متوفرة في بلدك.
فضال ً عن ذلك ،قد ال تتوفر بعض امللحقات في بلدك .للشراء ،يُرجى مراجعة تطبيق Airfryer
من  Philipsأو زيارة املوقع .www.philips.com
ميكنك الرجوع إلى اجلدول أدناه ورؤية رقم نوع احمللقات التي قد تتناسب وجهاز  Airfryerلديك.

HD9925

HD9940

HD9904

HD9909

العربية
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قبل االستخدام للمرة األولى
 1أزيلي كل مواد التغليف.
 2أزيلي أي ملصقات أو تسميات موجودة على اجلهاز.
نظفي اجلهاز جي ًدا قبل استخدامه للمرة األولى كما هو مبينّ في جدول التنظيف.
ّ 3

التحضير لالستخدام
تركيب الشبكة السفلية القابلة للفك
 1أزيلي الصينية من اجلهاز.

1

 2ضعي الصينية مع السلة على سطح مناسب واضغطي على زر حترير السلة ثم اسحبي
السلة من الصينية.

2

 3أدخلي مشبك الشبكة السفلية في الفتحة املوجودة على اجلانب السفلي األيسر من
السلة .ادفعي بالشبكة السفلية إلى األسفل حتى تستقر في مكانها (صوت "طقطقة"
على اجلانبني).

2
1

 4أعيدي السلة إلى الصينية.
مالحظة
• •ال تستخدمي الصينية من دون السلة على اإلطالق.

9
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 5أعيدي الصينية إلى داخل اجلهاز.

تركيب مقبض EasyClick
حتذير
دائما أن السلة واملقبض باردان قبل تركيب مقبض  EasyClickأو فكّه.
• •تأكدي ً

مالحظة
أيضا تركيب مقبض  EasyClickمع صينية الشوي غير الالصقة .يساعدك ذلك على تنظيف
• •ميكن ً
اجلهاز وتخزينه بطريقة سهلة.

لتركيب مقبض :EasyClick
 1امسكي السلة بيد واملقبض باليد األخرى.

 2ادخلي املقبض في الفتحة املوجودة على السلة من األسفل حتى يستقر في مكانه
(صوت "طقطقة").

لفك مقبض :EasyClick
 1امسكي السلة بيد واملقبض باليد األخرى.

 2مرري إصبعك بلطف على زر التحرير األحمر أثناء دفع املقبض مباشرة إلى األسفل.
2

1
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جدول الطعام
يساعدك اجلدول أدناه في حتديد اإلعدادات األساسية ألنواع الطعام التي تريدين حتضيرها.
مالحظة
• •تذكّري أن هذه اإلعدادات هي مجرد اقتراحات .ومبا أن املكونات تختلف من حيث املنشأ واحلجم والشكل
كما والعالمة التجارية ،يتعذ ّر علينا ضمان اإلعداد األفضل ملكوناتك.

احلد األدنى  -احلد
األقصى للكمية
(غرام)

الوقت
(بالدقائق)

درجة احلرارة (درجة
مئوية)

الهز ّ/
التقليب

البطاطس املقلية
املثلجة

200800-

11-25

180

يُنصح بهز ّ
البطاطس
في منتصف
عملية القلي

البطاطس املقلية
احملضرة في املنزل
ّ
(بسمك 1/4 / 1/2
سم)

200800-

12-25

180

تُنقع البطاطس ملدة 30
يُنصح بهز ّ
دقيقة في املياه ،جُ
وتفف ثم
البطاطس
في منتصف تُضاف  1/2ملعقة كبيرة
عملية القلي من الزيت.

قطع البطاطس

200800-

15-27

180

تُنقع البطاطس ملدة 30
يُنصح بهز ّ
دقيقة في املياه ،جُ
وتفف ثم
البطاطس
في منتصف تُضاف  1/2ملعقة كبيرة
عملية القلي من الزيت.

الوجبات اخلفيفة
املثلجة (مثل لفائف
السبرنغ رولز ،ودجاج
ناجيت)

100-400

6-10

200

شرائح حلم خنزير

100-500

8-14

200

املكونات

يُنصح
بتقليب
املكونات أو
هزّها في
منتصف
عملية القلي

معلومات إضافية

ملعرفة أوقات الطهو ،راجعي
اإلرشادات املوجودة على
علبة الوجبة اخلفيفة .يجب
تقليل وقت الطهو اخلاص
بالفرن إلى النصف.

هامبرغر

100-500

7-14

160

النقانق

100-500

3-15

160

أفخاذ الدجاج

100-500

15-22

180

صدر دجاج

100-500

10-15

180

كيش

300

20-25

160

يُنصح باستخدام صينية
للخبز أو طبق للفرن.
َ

مافني

80-300

8-13

180

يُنصح باستخدام أكواب
مخصصة للمافني مصنوعة
من السيليكون ومقاومة
للحرارة.

قالب احللوى

200-400

15-25

160

يُنصح باستخدام صينية
َخبز.

اخلضار املشكّلة

100-500

8-12

180

اخلبر احملمص/اخلبز
امللفوف اخملبوز مسبقً ا

50-200

3-6

200
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احلد األدنى  -احلد
األقصى للكمية
(غرام)

الوقت
(بالدقائق)

درجة احلرارة (درجة
مئوية)

اخلبز امللفوف/اخلبز
الطازج

100-500

12-25

180

السمك

150-400

10-18

200

احملار

100-400

7-15

180

الدجاج املكسو بفتات
اخلبز

100-300

8-15

180

املكونات

الهز ّ/
التقليب

معلومات إضافية

يُضاف الزيت إلى فتات اخلبز.

جدول الطهو لإلعدادات املسبقة
تشير الغرامات باللون الغامق إلى كمية الطعام التي مت تصميم اإلعداد املسبق من أجلها .إذا
أيضا تعديل وقت
كنت تستخدمني كمية مختلفة  ،عليك تعديل وقت الطهو تبعا ً لذلك .ميكنك ً
الطهو وفقً ا لتفضيالتك الشخصية في ما يتعلق مبستوى االستواء والنضوج.
تشير الدقائق باللون الغامق إلى وقت الطهو املع ّد مسبقً ا املوجود على اجلهاز.
اإلعدادات املسبقة

الكمية (غرام)

الوقت (بالدقائق)

معلومات إضافية

بطاطس مقلية مثلّجة (شرائح
رفيعة)

200
400
500
600
800

11
15
18
19
23

يُنصح بهز ّ السلة في منتصف عملية
الطهو .إذا كنت تستخدمني شرائح
بطاطس مقلية أكثر سماكة أو بطاطس
محضرة في املنزل ،اعمدي إلى
مقلية
ّ
زيادة وقت الطهو قليال ً.

شرائح اللحم ،األضالع (بسمك
 2.5سم 0.1/بوصة تقري ًبا)

100
250
500

11
14
18

أيضا على سماكة
يعتمد وقت الطهو ً
شرائح اللحم التي تستخدمينها.
فالشرائح األكثر سماكة تستغرق وق ًتا
أطول بعض الشيء لتنضج.

أفخاذ الدجاج (اجلزء السفلي)

300
450
600
750

17
20
23
26

إذا كنت تطهني أكثر من طبقة واحدة،
عليك تقليب أفخاذ الدجاج في منتصف
عملية الطهو .يستغرق فخذ الدجاج
الكامل وقتا ً أطول بعض الشيء لينضج.

سمكة كاملة مسطحة

200
400
600
800

13
16
19
22

استخدمي صينية الشوي غير الالصقة
من  .Airfryerيرجى ضبط وقت الطهو
ملدة أطول بعض الشيء عند استخدام
سمك أكثر سماكة.
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استخدام اجلهاز
القلي بواسطة الهواء
تنبيه
•
•
•
•
•

•يعمل جهاز  Airfryerهذا بواسطة الهواء الساخن .ال متألي الصينية بالزيت أو دهون القلي.
•ال تلمسي األسطح الساخنة .استخدمي املقابض أو املفاتيح .ال متسكي الصينية إال بواسطة
مقبض السلة.
مصمم لالستخدام املنزلي فقط.
•هذا املنتج
ّ
•قد يُصدر اجلهاز القليل من الدخان عند استخدامه للمرة األولى .هذا أمر طبيعي.
•ليس من الضروري تسخني اجلهاز مسبقً ا.

ومستو وأفقي ومقاوم للحرارة.
 1ضعي اجلهاز على سطح ثابت
ٍ
مالحظة
تغطي اجلهاز من اجلهة العليا أو اجلوانب .فقد يؤدي ذلك إلى منع تدفق الهواء ويؤثر بالتالي على
• •ال ّ
نتيجة القلي.

تنبيه
• •ال تضعي اجلهاز على أسطح غير مقاومة للحرارة.

 2اعمدي إلى فك سلك الطاقة من لفّ ة تخزين السلك.
 3ضعي القابس في مأخذ الطاقة في احلائط.

 4أزيلي الصينية من اجلهاز.

 5ضعي املكونات في السلة.
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مالحظة
• •يستطيع جهاز  Airfryerحتضير مجموعة كبيرة من املكونات .راجعي "جدول الطعام" ملعرفة
الكميات الصحيحة وأوقات الطهو التقريبية.
• •ال تتجاوز الكمية احملددة في قسم "جدول الطعام" أو وال متألي السلة بحيث تتجاوز مؤشر ""MAX
(احلد األقصى) ،فقد يؤثر ذلك على جودة النتيجة النهائية.
• •إذا كنت ترغبني في حتضير مكونات مختلفة في الوقت نفسه ،فتأكدي من وقت الطهو املقترح
املطلوب لكل من املكونات اخملتلفة قبل البدء بطهوها كلها في الوقت نفسه .على سبيل املثال ،ميكن
احملضرة في املنزل في الوقت نفسه ألنها تتطلب اإلعدادات
طهو البطاطس املقلية وأفخاذ الدجاج
ّ
نفسها.

 6إذا مت وضع السلة أو صينية الشوي غير الالصقة في الصينية مجددًا ،فأعيدي الصينية إلى
داخل اجلهاز .اضغطي على زر "التشغيل/إيقاف التشغيل" لتشغيل اجلهاز.

معينًا بشكل افتراضي على  180درجة مئوية.
 7يومض مؤشر درجة احلرارة ويكون ّ

 لتغيير درجة احلرارة ،اعمدي إلى تدوير قرص .QuickControl

 لتأكيد درجة احلرارة ،اضغطي على قرص .QuickControl

العربية
 8بعد تأكيد درجة احلرارة ،يبدأ مؤشر الوقت " "- -بالوميض.

 لتغيير وقت الطهو ،اعمدي إلى تدوير قرص .QuickControl

 لتأكيد وقت الطهو ،اضغطي على قرص .QuickControl

 9يبدأ اجلهاز عملية الطهو بعد تأكيد وقت الطهو.
نصيحة
• •إليقاف تشغيل وقت الطهو مؤق ًتا ،اضغطي على قرص  .QuickControlالستئناف وقت الطهو،
اضغطي على قرص .QuickControl

مالحظة
• •تتطلب بعض املكونات الهز ّ أو التقليب في منتصف عملية القلي (راجعي "جدول الطعام") .لهز ّ
املكونات ،أزيلي السلة من اجلهاز وهزّيها فوق احلوض .ثم أعيدي الصينية إلى داخل اجلهاز .لتخفيف
أيضا إزالة السلة من الصينية.
الوزن ،ميكنك ً
• •احذري الضغط على زر حترير السلة أثناء هز ّ املكونات.

املعينة قد انتهت.
 10عند سماع صوت املؤقت ،فهذا يعني أن مدة التحضير
ّ
مالحظة
• •يتم جمع فائض الزيت املتأتي من املكونات في قعر الصينية.
حتضرين عدة دفعات من املكونات الدهنية (مثال ً أفخاذ الدجاج أو النقانق أو الهامبرغر)،
• •إذا كنت ّ
فاعمدي بكل حذر إلى إفراغ أي فائض من الزيت أو الدهون التي جتمعت في الصينية بعد طهو كل
دفعة أو قبل هز ّ املكونات أو وضع السلة داخل الصينية.
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 11أزيلي الصينية من اجلهاز وضعيها على سطح مقاوم للحرارة.
 12حتققي مما إذا أصبحت املكونات جاهزة.
مالحظة
• •إذا لم تكن املكونات جاهزة بعد ،فأعيدي الصينية إلى داخل اجلهاز واضبطي املؤقت لبضع دقائق
إضافية.
• •بعد عملية القلي بواسطة الهواء الساخن ،تكون الصينية والسلة وامللحقات والغطاء واملكونات
ساخنة .وقد يتسرّب البخار من الصينية ،بحسب نوع املكونات في السلة.
1

 13اضغطي على زر حترير السلة واسحبي السلة من الصينية.
2

دائما إلى إزالة السلة مع املكونات من
 14أفرغي محتويات السلة في وعاء أو صحن .اعمدي ً
يتجمع الزيت الساخن أو الدهون في قعر الصينية.
الصينية لتقدمي الطعام ،إذ قد
ّ
نصيحة
ملقطا إلخراج املكونات.
• •إلزالة املكونات الكبيرة أو الهشة ،استخدمي
ً

مالحظة
• •عند جتهز دفعة من املكونات ،يكون جهاز  Airfryerمستع ًدا إلعداد دفعة أخرى على الفور.

العربية
تغيير درجة حرارة الطهو أثناء عملية الطهو
 1أثناء الطهو ،اضغطي على زر درجة احلرارة.

 لتغيير درجة حرارة الطهو ،اعمدي إلى تدوير قرص .QuickControl

 لتأكيد درجة حرارة الطهو أو وقته ،اضغطي على قرص .QuickControl

تغيير وقت الطهو أثناء عملية الطهو
 1أثناء الطهو ،اضغطي على زر املؤقت.

 لتغيير وقت الطهو ،اعمدي إلى تدوير قرص .QuickControl
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 لتأكيد وقت الطهو ،اضغطي على قرص .QuickControl

حتديد األوضاع املع ّدة مسبقً ا
 1بعد تشغيل اجلهاز ،اضغطي على زر اإلعداد املسبق.
 يبدأ مؤشر البطاطس املقلية املثلّجة املُع ّد مسبقً ا بالوميض.

 2اعمدي إلى تدوير قرص  QuickControlلتحديد اإلعداد املسبق الذي تريدينه.

 3اضغطي عل قرص  QuickControlلتأكيد اإلعداد املسبق.
 تظهر درجة حرارة الطهو على الشاشة ويومض وقت الطهو املوصى به.

 لتغيير وقت الطهو ،اعمدي إلى تدوير قرص .QuickControl
مالحظة
• •ال ميكن تغيير درجة احلرارة عند استخدام وضع مع ّد مسبقً ا .إذا ضغطت على زر درجة احلرارة عند
حتديد الوضع املع ّد مسبقً ا ،سيخرج اجلهاز من الوضع املع ّد مسبقً ا.

العربية
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 4اضغطي على قرص  QuickControlلتأكيد وقت الطهو وسيبدأ اجلهاز عملية
الطهو.
نصيحة
• •راجعي "جدول الطهو لإلعدادات املسبقة" للعثور على وقت الطهو املناسب وغير ذلك من املعلومات.

حتديد وضع حفظ السخونة
 1اضغطي على زر حفظ السخونة (ميكنك تنشيط وضع حفظ السخونة في كل مرة).
 يضيء مؤشر حفظ السخونة.
 يتم ضبط مؤشر حفظ السخونة على  30دقيقة .ال ميكنك تعديل وقت حفظ
السخونة .إليقاف وضع حفظ السخونة ،ما عليك سوى إيقاف تشغيل اجلهاز.
نصيحة
• •إذا فقدت بعض أنواع الطعام مثل البطاطس املقلية جز ًءا كبيرًا من قرمشتها أثناء وضع حفظ
السخونة ،يُرجى إما تقصير وقت حفظ السخونة عبر إيقاف تشغيل اجلهاز قبل انتهاء الوقت املعينّ أو
حتميص البطاطس ملدة دقيقتني أو ثالث على درجة حرارة  180درجة مئوية.

مالحظة
سيبقي اجلهاز الطعام ساخنًا ملدة  30دقيقة
• •إذا قمت بتنشيط وضع حفظ السخونة أثناء الطهوُ ،
بعد انتهاء وقت الطهو.
والسخان داخل اجلهاز من وقت إلى آخر.
• •خالل وضع حفظ السخونة ،يتم تشغيل املروحة
ّ
• •مت تصميم وضع حفظ السخونة بهدف إبقاء الطبق ساخنًا فورًا بعد طهوه في جهاز .Airfryer
ليس املقصود بهذه امليزة إعادة التسخني.

حتضير البطاطس املقلية في املنزل
لتحضير البطاطس املقلية في املنزل في جهاز :Airfryer
 -اختاري نوع بطاطس مناسب لتحضير البطاطس املقلية ،على سبيل املثال البطاطسالنشوية بعض الشيء والطازجة.
 -من األفضل قلي البطاطس بواسطة الهواء بكميات تصل إلى  500غرام للحصولعلى نتيجة متساوية .فقد تكون البطاطس املقلية ذات احلجم الكبير أقل قرمشة من
البطاطس املقلية الصغيرة احلجم.
 -هزّي السلة مرتني إلى ثالث مرات أثناء عملية القلي بواسطة الهواء. 1تُ ّ
قطع بالطول (بسمك  1/2أو  1/4سم).
قشر البطاطس وت ُ ّ
 2تُنقع شرائح البطاطس في وعاء من املياه ملدة ال تقل عن  30دقيقة.
 3يُفرغ الوعاء جُ
وتفف شرائح البطاطس بواسطة منشفة أو مناديل ورقية.

 4يتم سكب نصف ملعقة كبيرة من زيت الطهو في الوعاء ،ثم تُوضع شرائح البطاطس في
الوعاء وتُخلط حتى تتغلّف كلها بالزيت.
 5تُزال الشرائح من الوعاء باستخدام اليدين أو إحدى أدوات املطبخ املزودة بفتحات حتى
يبقى فائض الزيت في الوعاء.
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مالحظة
• •ال متيلي الوعاء لسكب كل الشرائح في السلة دفعة واحدة ،وذلك لتفادي سكب الكمية الفائضة من
الزيت في الصينية.

 6تُوضع الشرائح في السلة.
 7يتم قلي شرائح البطاطس وتُهز ّ السلة في منتصف عملية القلي بواسطة الهواء .تُهز ّ
السلة من مرتني إلى ثالث مرات في حال قلي أكثر من  400غرام من البطاطس.
مالحظة
• •راجعي "جدول الطعام" ملعرفة الكميات الصحيحة وأوقات الطهو.

استخدام احلامل املؤلف من طبقتني
استخدمي احلامل املؤلف من طبقتني لزيادة مساحة الطهو إلى أقصى ح ّد.
مالحظة
• •عند طهو مكونات مختلفة في الوقت نفسه ،تأكدي من أن درجة حرارة الطهو والوقت هما نفسهما
لكل نوع من املكونات.
دائما في أدنى مستوى وضعي فوقها اخلضار لتجنب تلوث الطعام اخللطي أو النقل غير
• •ضعي اللحوم ً
جزئيا.
اآلمن لعصائر اللحوم أو األطعمة املطبوخة
ً

 1اتبعي اخلطوات من  1إلى  4في قسم "القلي بواسطة الهواء".
قسما من املكونات في السلة.
 2ضعي
ً

 3ضعي احلامل املؤلف من طبقتني داخل السلة.

 4ضعي القسم الثاني من املكونات على احلامل املؤلف من طبقتني.
 5اتبعي اخلطوات من  6إلى  14في قسم "القلي بواسطة الهواء".
حتذير
• •يصبح احلامل املؤلف من طبقتني شديد السخونة أثناء االستخدام .ارتدي قفازَي الفرن عند إزالة
احلامل املؤلف من طبقتني من السلة.
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استخدام صينية الشوي غير الالصقة
 1اتبعي اخلطوات من  1إلى  3في قسم "القلي بواسطة الهواء".
1
2

 2اضغطي على زر حترير السلة واسحبي السلة من الصينية.
 3ث ّبتي مقبض  EasyClickبصينية الشوي غير الالصقة (راجعي "تركيب مقبض
.)"EasyClick

 4ضعي صينية الشوي غير الالصقة في الصينية.
 5ضعي املكونات على صينية الشوي غير الالصقة .
 6اتبعي اخلطوات من  6إلى  14في قسم "القلي بواسطة الهواء".

استخدام الغطاء املقاوم للطرطشة
استخدمي الغطاء املقاوم للطرطشة في حال طهو مكونات خفيفة الوزن لالحتفاظ بها داخل
السلة ،أو مكونات دهنية أو للح ّد من سرعة اكتساب اللون البني.
 1اتبعي اخلطوات من  1إلى  5في قسم "القلي بواسطة الهواء".

2
1

 2امسكي الغطاء مع توجيه اجلهة العليا نحوك .ضعي مشبكَي الغطاء في الفتحتني
املوجودتني على اجلانب األمامي من السلة .ادفعي بالغطاء إلى األسفل حتى يستقر في
مكانه (صوت "طقطقة" على اجلانبني).
 3اتبعي اخلطوات من  6إلى  11في قسم "القلي بواسطة الهواء".
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 4أزيلي الغطاء املقاوم للطرطشة بحذر.
حتذير

1

2

• •يكون الغطاء املقاوم للطرطشة شديد السخونة .ارتدي قفازَي الفرن عند إزالته.

 5اتبعي اخلطوات من  12إلى  14في قسم "القلي بواسطة الهواء".

استخدام صينية اخل َبز
 1ضعي املكونات في صينية اخل َبز.
 2اتبعي اخلطوات من  1إلى  3في قسم "القلي بواسطة الهواء".

 3أزيلي الصينية من اجلهاز وضعيها على سطح مقاوم للحرارة .توضع صينية اخل َبز في
الصينية.
 4اتبعي اخلطوات من  6إلى  14في قسم "القلي بواسطة الهواء".
حتذير
• •تصبح صينية اخل َبز شديدة السخونة أثناء االستخدام .ارتدي قفازَي الفرن عند إزالة صينية اخل َبز
من السلة.

نصيحة
• •إذا ظهر لون بني داكن على وجه الطعام ،يُنصح بخفض احلرارة.
• •عند حتضير قوالب احللوى أو اخل ُبز في صينية اخل َبز ،احرصي على ملء الصينية فقط إلى النصف ،إذ أن
العجينة سترتفع أثناء اخل َبز.

التنظيف
حتذير
متاما قبل بدء التنظيف.
• •اتركي السلة والصينية وامللحقات واجلزء الداخلي من اجلهاز لتبرد ً
• •مت تغليف الصينية والسلة واجلزء الداخلي من اجلهاز بطالء مانع لاللتصاق .ال تستخدمي أواني
املطبخ املعدنية أو مواد التنظيف الكاشطة كونها قد تلحق الضرر بالطالء املانع لاللتصاق.

نظفي اجلهاز بعد كل استخدام .أزيلي الزيوت والدهون من قعر الصينية بعد كل استخدام ملنع
ّ
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تصاعد الدخان.
 1اعمدي إلى الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل إليقاف تشغيل اجلهاز ،وإزالة القابس
من مأخذ الطاقة في احلائط وترك اجلهاز يبرد ملدة  10دقائق.
نصيحة
• •أزيلي الصينية والسلة للسماح بتبريد جهاز  Airfryerبسرعة أكبر.

أيضا تنظيفها باملياه
ّ 2
نظفي الصينية والسلة وامللحقات في غسالة األطباق .ميكنك ً
الساخنة وسائل غسيل األطباق وإسفنجة غير كاشطة.
نصيحة
• •إذا كانت بقايا الطعام عالقة على الصينية أو احلامل املؤلف من طبقتني أو السلة ،ميكنك نقع تلك
األجزاء باملياه الساخنة وسائل غسيل األطباق ملدة تتراوح ما بني  10دقائق و 15دقيقة .يساعد النقع
يسهل إزالتها .احرصي على استخدام سائل غسيل األطباق يستطيع
في تفكّك بقايا الطعام مما
ّ
تذويب الزيوت والشحوم .إذا كان هناك من بقع شحم على الصينية أو السلة ولم تتمكني من إزالتها
باملياه الساخنة وسائل غسيل األطباق ،فاستخدمي سائل إزالة الشحوم.
• •إذا دعت احلاجة ،ميكن إزالة بقايا الطعام العالقة على أداة التسخني بواسطة فرشاة ذات شعيرات
ناعمة إلى متوسطة النعومة .ال تستخدمي فرشاة سلكية من الفوالذ أو فرشاة ذات شعيرات
خشنة ،إذ قد يلحق ذلك ضررًا بالطبقة اخلارجية ألداة التسخني.

نظفي اجلزء الداخلي من اجلهاز مبياه ساخنة واسفنجة غير كاشطة.
ّ 3
نظفي أداة التسخني بواسطة فرشاة تنظيف إلزالة أي بقايا طعام.
ّ 4
 5امسحي اجلزء اخلارجي من اجلهاز ولوحة التحكم فقط بواسطة قطعة قماش رطبة.

نظفي اجلزء الداخلي من اجلهاز بقطعة قماش رطبة.
ّ 6
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جدول التنظيف

التخزين
 1افصلي اجلهاز عن مصدر الطاقة واتركيه ليبرد.
 2تأكدي من أن كل القطع نظيفة وجافة قبل التخزين.
 3لفّ ي سلك الطاقة في لفّ ة تخزين السلك.
مالحظة
أيضا على االمساك جي ًدا بالدرج
دائما جهاز  Airfryerبشكل أفقي عند حمله .احرصي ً
• •امسكي ً
املوجود في اجلزء األمامي من اجلهاز ،بحيث أنه قد ينزلق بسهولة خارج اجلهاز في حال متت إمالته إلى
األسفل .وقد يؤدي ذلك إلى إحلاق ضررًا بالدرج.
دائما من أن قطع جهاز  Airfryerالقابلة للفك مثل مقبض  EasyClickوالشبكة السفلية
• •تأكد ً
القابلة لإلزالة ،إلخ ،ثابتة في مكانها قبل حمل اجلهاز و/أو تخزينه.
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إعادة التدوير
 -ال تتخلص من املنتج مع النفايات املنزلية العادية عند انتهاء فترة عمله ،بل اعمد إلىتسليمه إلى مركز جتميع رسمي إلعادة تدويره .عبر القيام بذلك ،أنت تساهم في احملافظة
على البيئة.

الضمان والدعم
للحصول على مزيد من املعلومات أو الدعم ،يرجى زيارة www.philips.com/support
كتيب الضمان العاملي املنفصل.
أو قراءة ّ

استكشاف األخطاء وإصالحها
يلخص هذا الفصل املشاكل األكثر شيوعا ً التي قد تصادفها عند استخدام اجلهاز .في حال
ّ
لم تتمكني من حلّ املشكلة من خالل الرجوع إلى املعلومات الواردة أدناه ،تفضلي بزيارة
 www.philips.com/supportلالطالع على الئحة األسئلة املتداولة أو االتصال مبركز
خدمة املستهلك في بلدك.
املشكلة

السبب احملتمل

احلل

يصبح اجلزء اخلارجي
لهذا اجلهاز ساخنًا أثناء
االستخدام.

يصبح اجلزء اخلارجي للجهاز ساخنًا
ألن احلرارة في الداخل تصل إلى
اجلوانب اخلارجية.

هذا أمر طبيعي .تبقى كل املقابض واملفاتيح واألزرار التي قد
كاف يسمح لك
تلمسينها أثناء االستخدام باردة بشكل ٍ
بإمساكها.

لم تكن البطاطس املقلية
احملضرة في املنزل على قدر
ّ
توقعاتي.

لم تستخدمي نوع البطاطس
الصحيح.

للحصول على أفضل النتائج ،استخدمي البطاطس النشوية
بعض الشيء والطازجة .إذا كنت تريدين تخزين البطاطس،
فال تخزّنيها في بيئة باردة مثل البراد .اختاري البطاطس التي
يشير غالفها على أنها مناسبة للقلي.

إن كمية املكونات في السلة كبيرة
ج ًدا.

اتبعي اإلرشادات املوجودة في دليل املستخدم هذا لتحضير
البطاطس املقلية في املنزل (راجعي "جدول الطعام" أو نزّلي
تطبيق  Airfryerاجملاني).

حتتاج بعض أنواع املكونات إلى الهز ّ
في منتصف عملية الطهو.

اتبعي اإلرشادات املوجودة في دليل املستخدم هذا لتحضير
البطاطس املقلية في املنزل (راجعي "جدول الطعام" أو نزّلي
تطبيق  Airfryerاجملاني).

لم يتم توصيل اجلهاز.

عند تشغيل اجلهاز ،يبدأ مؤشر درجة احلرارة بالوميض على
الشاشة .إذا لم تري أي شيء على الشاشة ،حتققي من إدخال
القابس في مأخذ الطاقة في احلائط بشكل صحيح.

تصبح الصينية وصينية اخل َبز والسلة واحلامل املؤلف من
طبقتني وصينية الشوي غير الالصقة واجلزء الداخلي من اجلهاز
دائما عند تشغيل اجلهاز ،وذلك لضمان طهو الطعام
ساخنة ً
دائما ساخنة ج ًدا بحيث
بشكل مناسب .تكون هذه األجزاء ً
يتعذ ّر ملسها.
إذا تركت اجلهاز قيد التشغيل لفترة أطول ،فقد تصبح بعض
املناطق ساخنة ج ًدا بحيث يتعذ ّر ملسها .تتم اإلشارة إلى هذه
املناطق على اجلهاز بالرمز التالي:
متاما استخدام اجلهاز ،طاملا أنت على علم
يكون من اآلمن ً
باملناطق الساخنة وتتجنبني ملسها.

يتعذ ّر تشغيل جهاز
.Airfryer
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املشكلة

أرى بعض البقع املتقشرة
داخل جهاز .Airfryer

يتصاعد دخان أبيض من
اجلهاز.

تُظهر الشاشة  5شرطات
كما هو مبينّ في الصورة
أدناه.

السبب احملتمل

احلل

مت توصيل أجهزة متعددة مبأخذ طاقة
واحد.

حاولي توصيل اجلهاز مبأخذ طاقة مختلف وحتققي من
الصمامات الكهربائية .إن قوة جهاز  Airfryerهي 1425
واط.

ميكن أن تظهر بعض البقع الصغيرة ميكنك تفادي إحلاق أي ضرر عن طريق إدخال السلة في الصينية
داخل صينية جهاز  Airfryerبسبب بشكل صحيح .إذا قمت بإدخال السلة بزاوية معينة ،فقد
يالمس جانبها جدار الصينية ،مما يتسبب في ّ
تقشر قطع
عرضيا (على
ملس الطالء أو خدشه
ً
سبيل املثال أثناء التنظيف بواسطة صغيرة من الطالء .في حال حدوث ذلك ،جتدر اإلشارة إلى أنه ال
أدوات تنظيف خشنة و/أو أثناء إدخال يشكّل أي ضرر ،إذ إن كل املواد املستخدمة آمنة وغير مضرة
بالصحة.
السلة).

حتضرين مكونات دهنية.
أنت ّ

قد يتس ّبب الزيت أو الدهون املذوّبة بتصاعد دخان أبيض كما
قد تسخن الصينية أكثر من العادة .ميكنك إفراغ أي فائض
من الزيوت أو الدهون اجملمعة في الصينية بحذر ،ومن ثمة
أيضا وضع الغطاء املقاوم للطرطشة
متابعة الطهو .ميكنك ً
في السلة.

ال تزال الصينية حتتوي على رواسب
دهنية من االستخدام السابق.

إن السبب وراء الدخان األبيض هو تسخني الرواسب الدهنية
دائما على تنظيف الصينية والسلة
في الصينية .احرصي ً
جي ًدا بعد كل استخدام.

تتساقط الصلصة أو السوائل
أو عصائر اللحوم فوق الدهون أو
الشحوم املذوّبة.

ميكنك وضع الغطاء املقاوم للطرطشة على السلة.

لم يلتصق فتات اخلبز أو الطبقة
اخلارجية بالطعام بشكل جيد.

بإمكان قطع صغيرة من فتات اخلبز املتطاير أن يتسبب بالدخان
األبيض .اضغطي بإحكام على فتات اخلبز أو الطبقة اخلارجية
لضمان التصاقها بالطعام.

مت تنشيط ميزة األمان بسبب إحماء
اجلهاز الزائد.

افصل اجلهاز عن مصدر الطاقة ودَعه يبرد ملدة دقيقة واحدة
قبل توصيله من جديد.
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