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الخدمة والكفالة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
مراكز الخدمة

يجب الحصول على الخدمات محليًا من خالل مراكز خدمة إنستانت بوت المعتمدة. يرجى االتصل 
بالموزع الذي تم شراء المنتج منه للحصول على اسم أقرب مركز خدمة معتمد.

وصفات مجانية في تطبيق انستانت بوت والمزيد

الموزعون في دول مجلس 
التعاون الخليجي:

 اإلمارات العربية المتحدة:

 جنوب جبل علي 
 ص ب: 61379، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 971+ 4 8809922 / 800-828652

 آن األوان للتجارة العامة ش.ذ.م.م.
 مجمع الذهب واأللماس، شارع الشيخ زايد

 ص ب: 111380، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
الهاتف: 971-4-3807612+

 اإلمارات العربية المتحدة:
 شركة آن األوان للتسويق والتدريب ذ.م.م.

 شارع األمير سلطان بن عبدالعزيز، حي الربوة
ص ب: 9994، الرياض 11423، المملكة العربية 

 السعودية
 هاتف: 966-1-12922445+ / 800-1240063

 الكويت:
 شركة آن األوان للتجارة العامة ذ.م.م.

 مجمع التالل، الشويخ
 ص ب: 1112 / قرطبة 73762، الكويت

هاتف: 965-22253451/2+

4 Homes FZCO. 
 البحرين:

 آن األوان للتجارة ذ.م.م.
 السيف مول، المنامة، البحرين

هاتف: 973-17178129+

 سلطنة عمان:
 آن األوان للتجارة العامة ش.م.م.

 النور بالزا، مدينة السلطان قابوس
 ص ب: 1056، الرمز البريدي 131، مسقط، عمان

هاتف: 968-2-4605630+

 قطر:
 تافوال ذ.م.م.

 رويال بالزا مول، مبنى 26، شارع 343، منطقة 38، السدّ
 ص ب: 16463، الدوحة، قطر

هاتف: 974-44131222+
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كفالة محدودة
تسري هذه الكفالة المحدودة لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء األصلي للمستهلك. يُطلب منك 
تقديم دليل تاريخ الشراء األصلي وكذلك إعادة الجهاز، في حال طلب الممثل المعتمد من شركة 

“انستانت براندز” ذلك، بهدف الحصول على الخدمة بموجب هذه الكفالة المحدودة. بعد التأكد من 
تشغيل الجهاز وصيانته وفقًا للتعليمات الخطية المرفقة به، ستقوم شركة “انستانت براندز”، وفقًا 

لتقديرها الخاص والحصر إما بـ: )1( إصالح العيوب في المواد أو التصنيع؛ أو )2( استبدال الجهاز. 
في حال استبدال الجهاز، ستنتهي الكفالة المحدودة على الجهاز الجديد بعد 12 شهرًا من تاريخ 

شراء المستهلك األصلي.

هذه الكفالة المحدودة تمتد فقط إلى المشتري األصلي واستخدام الجهاز في منطقة الشراء 
المأذون بها. ال تغطي هذه الكفالة الوحدات التي يتم استخدامها خارج منطقة الشراء المأذون بها.

قد يؤثر أي تعديل أو محاولة تعديل للجهاز على تشغيله اآلمن وقد يؤدي ذلك إلى إبطال الكفالة. ال 
تسري شروط هذه الكفالة المحدودة على أي جهاز أو أي جزء منه تم تغييره أو تعديله ما لم يكن 

هذا التغيير أو التعديل مصرحًا به صراحة من قِبل ممثل “انستانت براندز”.

القيود واالستثناءات
ال تتخطى حدود مسؤولية “انستانت براندز”، إن وجدت، عن أي جهاز أو جزء يدّعى أنه فيه خلل، 

سعر شراء جهاز لالستبدال قابل للمقارنة في أي ظرف من الظروف.

ال تغطي هذه الكفالة المحدودة:
الضرر الناتج عن حادث أو تغيير أو سوء استخدام أو إهمال أو استخدام غير معقول أو . 1

استخدام مخالف لتعليمات التشغيل أو البلى العادي أو االستخدام التجاري أو التجميع غير 
الصحيح أو التفكيك أو الفشل في توفير الصيانة المعقولة والضرورية والحرائق والفيضانات 
واألعمال الناتجة عن القضاء والقدر أو اإلصالح من قبل أي شخص إال إذا جاء ذلك نتيجة 

تعليمات ممثل “انستانت براندز”.

اإلصالحات التي يتم فيها استخدام جهازك لغير االستخدام الشخصي أو العادي أو عند . 2
استخدامه بطريقة تتعارض مع تعليمات المستخدم أو المشغل المنشورة.

استخدام قطع الغيار والملحقات غير المصرح بها، أو إصالح األجزاء واألنظمة الناتجة من . 	
اإلصالحات أو التعديالت غير المصرح بها التي تم إجراؤها على هذا الجهاز.

يجب أن يتحمل المستخدم تكلفة اإلصالح أو االستبدال في ظل هذه الظروف المستثناة.

الكفالة
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إخالء المسؤولية عن الضمانات الضمنية
باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا الشأن وإلى الحد الذي يسمح به القانون، فإن 

انستانت براندز ال تقدم أي كفاالت أو شروط أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، حسب النظام 
األساسي أو االستخدام أو العرف التجاري أو غير ذلك في ما يتعلق باألجهزة أو القطع التي تغطيها 

هذه الكفالة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الكفاالت، الشروط، قابلية التسويق، 
النوعية القابلة للتسويق أو المالءمة لغرض معين أو المتانة.

ال تسمح بعض البلدان باستثناء الكفاالت الضمنية الخاصة بالتسويق أو المالءمة، لذلك قد ال 
ينطبق هذا القيد عليك. في هذه البلدان، يجب فقط تقديم الكفاالت الضمنية وفقًا للقانون المعمول 

به.

الحد من سبل االنتصاف؛
استبعاد األضرار العرضية والتبعية

يجب أن يتمثل تعويضك الشخصي والحصري بموجب هذه الكفالة المحدودة بإصالح أو استبدال 
الجهاز كما هو مذكور هنا. لن تكون انستانت براندز مسؤولة عن األضرار غير المباشرة أو العرضية 
أو التبعية الناشئة عن أو المتعلقة باستخدام أو تشغيل الجهاز أو األضرار الناجمة عن أي خسارة 

اقتصادية أو إصابة شخصية أو فقدان للملكية أو خسائر في اإليرادات أو األرباح أو تكاليف التفكيك أو 
التثبيت أو غيرها من األضرار غير المباشرة أو العرضية أو الالحقة من أي طبيعة أو نوع كانت.

تسجيل الكفالة وخدمة الكفالة
يرجى زيارة الموقع http://instantpotME.com لتسجيل منتج انستانت براندز الجديد، والتحقق 

من صحة الكفالة في غضون ثالثين )30( يومًا من الشراء. سيُطلب منك تقديم اسم المتجر وتاريخ 
الشراء ورقم الطراز )الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز( والرقم التسلسلي )الموجود في 

الجزء السفلي من الجهاز( باإلضافة إلى اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني. من خالل تسجيل 
الجهاز، سنتمكن من تزويدك بآخر األخبار والمستجدات الخاصة بالمنتج، الوصفات وكذلك االتصال 
بك في حال الحاجة إلى إرسال إشعارات لك حول سالمة المنتج. من خالل التسجيل، أنت تقر 

بأنك قد قرأت وفهمت تعليمات االستخدام والتحذيرات الواردة في التعليمات المرفقة.

للحصول على الخدمة بموجب هذه الكفالة، يرجى االتصال بقسم خدمة العمالء عبر األرقام 
المكتوبة على موقع http://instantpotME.com أو التواصل مع الفرع الذي اشتريت منه الجهاز أو 

الموزع المحلي. إذا عجزت شركة “انستانت براندز” عن حلّ المشكلة، قد يطلب منك إرسال 
الجهاز إلى قسم صيانة األجهزة لفحص الجودة.

الكفالة
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السبب المحتملالمشكلة الحل 

يظهر رمز الخطأ 
على الشاشة 

ويصدر القدر صوت 
صفارة بشكل 

مستمر

C1

C2

C6

C6H

C6L

يتم االتصال بخدمة العمالء.*جهاز االستشعار فيه خلل.

C5

درجة الحرارة مرتفعة جداً 
بسبب عدم وضع اإلناء 

الداخلي في قاعدة القدر.

يتم الضغط على “إلغاء” Cancel واالنتظار حتى يبرد 
عنصر التسخين؛ يجب أن تكون قاعدة القدر فارغة؛ 

يتم إدخال أو تثبيت اإلناء الداخلي بشكل صحيح في 
قاعدة القدر ويٌعاد التشغيل.

درجة الحرارة مرتفعة جداً 
بسبب عدم وضع الماء في 

اإلناء الداخلي.

يتم التحقق من احتراق المحتويات في أسفل اإلناء 
الداخلي. تُزال بقايا الطعام إذا لزم األمر.

تُضاف كمية وافرة من السوائل المكونة أساسًا من 
الماء إلى اإلناء الداخلي حسب حجم القدر:

3 ليتر - 1 كوب | 5.7 ليتر - 1½ كوب
8 ليتر - 2 كوب

C7 
أو

NoPr 

تعذر تشغيل عنصر 
يتم االتصال بخدمة العمالء.*التسخين.

كمية السوائل غير كافية.

تُضاف كمية وافرة من السوائل المكونة أساسًا من 
الماء إلى اإلناء الداخلي حسب حجم القدر:

3 ليتر - 1 كوب | 5.7 ليتر - 1½ كوب
8 ليتر - 2 كوب

مقبض تفريغ البخار ليس في 
.”Venting“ وضعية التنفيس

يُدار مقبض تفريغ البخار باتجاه وضعية اإلغالق 
.”Sealing“

الغطاء غير مثبت في المكان الغطاء
المناسب للبرنامج المحدد.

يُفتح الغطاء ويُغلق مجدداً.
ال يستخدم الغطاء أثناء تشغيل برنامج التشويح 

.”Sauté“

OvHt / 

Burn / 

Food burn

درجة حرارة مرتفعة في 
أسفل اإلناء الداخلي؛ يقلل 

القدر تلقائيًا درجة الحرارة 
لتجنب التسخين المفرط.

قد تكون بقايا النشا في الجزء السفلي من اإلناء 
الداخلي قد أعاقت تبديد الحرارة.

يتم إيقاف تشغيل القدر، ثم يفرغ الضغط وفقًا 
للوصفة، ويتم التحقق من قاع اإلناء الداخلي.

PrSE
تشكّل الضغط خالل برنامج 

الطبخ بدون استخدام 
الضغط.

يُدار مقبض تفريغ البخار باتجاه وضعية التنفيس 
.”Venting“

صوت تكتكة أو 
تكسر خفيف في 

بعض األحيان

صوت تبديل القوة وزيادة مستوى الضغط عند 
هذا امر طبيعي؛ ال حاجة التخاذ أي إجراء.تغيير درجة الحرارة.

الجانب السفلي لإلناء الداخلي رطب.
تُمسح األسطح الخارجية للوعاء الداخلي. يجب 

التأكد من أن عنصر التسخين جاف قبل إدخال اإلناء 
الداخلي في قاعدة القدر.

يجب القيام بأعمال الصيانة والتصليح لدى قسم خدمة العمالء لدى الوكالء المعتمدين فقط.

اكتشاف األخطاء
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السبب المحتملالمشكلة الحل 

صمام األمان ال 
يرتفع

بقايا الطعام على صمام األمان أو على غطائه.
يُزال صمام األمان عن الغطاء ويُنظف تمامًا. يتم إجراء 

“اختبار التشغيل األولي” للتحقق من الوظائف 
وتسجيل النتائج. يتم االتصال بخدمة العمالء.*

كمية قليلة جدًا من السائل في اإلناء الداخلي.

يتم التحقق من احتراق المحتويات في أسفل اإلناء 
الداخلي. تُزال بقايا الطعام إذا لزم األمر.

تُضاف كمية وافرة من السوائل المكونة أساسًا من 
الماء إلى اإلناء الداخلي حسب حجم القدر:

3 ليتر - 1 كوب | 5.7 ليتر - 1½ كوب
8 ليتر - 2 كوب

غطاء السيليكون الخاص بصمام األمان متضرر أو 
يتم تثبيت أو استبدال صمام األمان.مفقود.

آلية قفل الغطاء تعيق وظيفة صمام األمان.

يتم الضغط على صمام األمان بواسطة أداة طويلة. 
في حال لم ينخفض صمام االمان، يتم إيقاف تشغيل 

القدر.
يتم االتصال بخدمة العمالء.*

ال حرارة في اإلناء الداخلي.
يتم إجراء “اختبار التشغيل األولي” للتحقق من 

الوظائف وتسجيل النتائج. يتم االتصال بخدمة 
العمالء.*

قاعدة اإلناء الداخلي قد تكون متضررة.
يتم إجراء “اختبار التشغيل األولي” للتحقق من 

الوظائف وتسجيل النتائج. يتم االتصال بخدمة 
العمالء.*

تسرب خفيف 
للبخار / صدور 

صوت صفير من 
صمام البخار أثناء 

دورة الطهي

مقبض تفريغ البخار ليس في وضعية اإلغالق 
.”Sealing“

يُدار مقبض تفريغ البخار باتجاه وضعية اإلغالق 
.Sealing

هذا امر طبيعي؛ ال حاجة التخاذ أي إجراء.القدر يُنظّم الضغط الزائد.

يتدفق البخار من 
صمام تفريغ البخار 
عندما يكون مقبض 

تفريغ البخار في 
وضعية اإلغالق 

.Sealing

كمية السوائل غير كافية في اإلناء الداخلي.

تُضاف كمية وافرة من السوائل المكونة أساسًا من 
الماء إلى اإلناء الداخلي حسب حجم القدر:

3 ليتر - 1 كوب | 5.7 ليتر - 1½ كوب
8 ليتر - 2 كوب

يتم االتصال بخدمة العمالء.*جهاز استشعار الضغط ال يعمل.

يُدار مقبض تفريغ البخار باتجاه وضعية اإلغالق مقبض تفريغ البخار غير مثبت بشكل صحيح.
.Sealing

تظل الشاشة 
فارغة بعد توصيل 

سلك الطاقة

التوصيل سيء أو ليس هناك كهرباء.

يتم التحقق من سلك الطاقة للتأكد من عدم تضرره. 
في حال كان متضررًا، يتم االتصال بخدمة العمالء.*

يتم التحقق من المقبس للتأكد من أنه مزود 
بالطاقة.

يتم االتصال بخدمة العمالء.*احترق مصهر القدر. 

إجراءات حماية هامة
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instantpotME.com سجل منتجك اليوم على

السبب المحتملالمشكلة الحل 

صعوبة إغالق 
الغطاء

يُعاد تثبيتها مع الحرص على دفعها إلى خلف حلقة حلقة اإلغالق غير مثبتة بشكل صحيح.
اإلغالق.

يُضغط برفق على صمام األمان باستخدام أداة صمام األمان مرتفع.
طويلة.

المكونات المعدّة في القدر ال تزال ساخنة.
يُدار مقبض تفريغ البخار باتجاه وضعية التنفيس 

“Venting”، ثم يوضع الغطاء على قاعدة القدر ببطء، 
ما يتيح تبديد الحرارة.

صعوبة فتح الغطاء

الضغط داخل القدر.

يُرجى تفريغ الضغط حسب تعليمات الوصفة. ال يُفتح 
الغطاء سوى بعد انخفاض صمام األمان.

   تحذير قد يكون القدر مضغوطًا؛ لتجنب اإلصابة 
بالحروق، ال يجب فتح الغطاء.

صمام األمان مرتفع بسبب بقايا الطعام أو 
لزوجة المكونات.

يجب التأكد من تفريغ البخار تماماً عن طريق إدارة 
مقبض تفريغ البخار إلى وضعية التفريغ السريع 

للبخار، ثم الضغط على صمام األمان بخفة بواسطة 
أداة طويلة.

يُفتح الغطاء بحذر ويُنظف صمام األمان والغطاء قبل 
االستخدام التالي.

يعلق اإلناء 
الداخلي في 

الغطاء
عند فتح القدر

قد ينتج عن تبريد اإلناء الداخلي تأثير الشفط 
الذي يؤدي إلى التصاق اإلناء الداخلي بالغطاء.

لتفريغ الضغط، يُدار مقبض تفريغ البخار إلى وضعية 
.”Venting“

البخار يتسرب من 
حافة الغطاء

يتم تثبيت حلقة اإلغالق.الحلقة غير مثبتة في مكانها.

حلقة اإلغالق متضررة أو غير مثبتة بشكل 
يتم استبدال حلقة اإلغالق.صحيح.

تتم إزالة حلقة اإلغالق وتُنظف في غسالة الصحون.بقايا الطعام ملتصقة بحلقة اإلغالق.

يفتح الغطاء ثم يُعاد إغالقه.الغطاء غير مغلق بشكل صحيح.

تتم إزالة الحلقة من الغطاء ويتم التحقق مما إذا حلقة اإلغالق ملتوية أو في غير مكانها.
كانت ملتوية. يتم االتصال بخدمة العمالء.*

يتم التحقق من أي تشوه ويتم االتصال بخدمة حافة اإلناء الداخلي قد تكون مشوهة.
العمالء.*

إجراءات حماية هامة

5

instantpotME.com أو instantpot@4homes.ae لالتصال بخدمة العمالء*
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يُفصل القدر الفوري انستانت بوت عن الكهرباء ويُترك ليبرد قبل التنظيف. تُترك جميع األسطح حتى 
تجف تمامًا قبل االستخدام.

التعليماتالقطع
طريقة

التنظيف

األكسسوارات
رف الطبخ على البخار	 
إناء جمع البخار المكثف	 

يُغسل بعد كل استخدام.	 
ال تستخدم المنظفات الکيميائية القاسية أو السيف أو 	 

المساحيق علی أي من األكسسوارات.
للغسل في غسالة الصحون، توضع على الرف العلوي.	 
يُفرغ إناء جمع البخار المكثف ويُشطف بعد كل استخدام.	 

آمنة للغسل في 
غسالة الصحون 

وللغسل يدويًا.

الغطاء والقطع الصغيرة	 
مقبض تفريغ البخار	 
الغطاء الواقي من 	 

االنسداد
حلقة اإلغالق	 
غطاء من السيليكون 	 

لصمام األمان لمنع 
االنسداد.

يُغسل بعد كل استخدام بالماء الساخن والصابون اللطيف ويُترك 	 
ليجف في الهواء أو يُغسل في الرف العلوي في غسالة 

الصحون.
تتم إزالة جميع القطع عن الغطاء قبل غسله.	 
بعد إزالة صمام تفريغ البخار والغطاء الواقي من االنسداد، يتم 	 

تنظيف الغطاء الواقي من االنسداد من الداخل. 
لتصريف المياه من الغطاء بعد غسله، يُحمل الغطاء بالمقبض 	 

بشكل عمودي فوق حوض الجلي، ثم يُدار بزاوية 360 درجة 
– كما تُدار عجلة القيادة.

بعد التنظيف، يتم توضيب الغطاء رأسًا على عقب على قاعدة 	 
القدر.

يتم توضيب حلقات اإلغالق في منطقة مهواة جيدًا لتقليل 	 
الروائح المتبقية من الوجبات. للتخلص من الروائح، يضاف كوب 

واحد من الماء )8 أونصات سائلة/250 ملليتر( و1 كوب من الخل 
األبيض )8 أونصات سائلة/250 ملليتر( إلى اإلناء الداخلي، ثم 
 QR يتم تشغيل قدر الضغط لمدة 5-10 دقائق، ثم يُضغط على

)التفريغ السريع للضغط(.

اإلناء الداخلي

للتخلص من بقع الماء العسر، يجب فركها بإسفنجة مبللة 	 
بالخل.

في حال التصاق بقايا طعام عنيدة أو محترقة في القاع، يُنقع 	 
القدر بالماء الساخن لبضع ساعات لتسهيل التنظيف.

يُغسل بعد كل استخدام.	 
يُحرص على تجفيف كافة األسطح قبل وضع اإلناء على القاعدة.	 

استخدم قطعة قماش مبللة قليالً لمسح أي جزيئات عن 	 أسالك اإلمداد بالطاقة
السلك الكهربائي.

قطعة قماش 
مبللة فقط قاعدة القدر

يُمسح السطح الداخلي للوعاء الخارجي وكذلك حافة إناء البخار 	 
المكثف بقطعة قماش مبللة قليالً ويُتركان ليجفا في الهواء 

الطلق.
تُنظف قاعدة القدر ولوحة التحكم بقطعة قماش ناعمة مبللة أو 	 

إسفنجة.

 تحذير
يُحرص على المحافظة 

على جفاف عنصر 
التسخين طوال الوقت.

ال تغمر قاعدة القدر بالماء أو 
يتم غسلها في غسالة 

الصحون.

ال يُغمر السلك الكهربائي 
القابل للفصل بالماء في أي 

وقت.

ال تبلل أطراف السلك 
الكهربائي.

العناية والتنظيف

4
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إجراءات حماية هامة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.تحذير
قد يؤدي عدم االلتزام بتعليمات السالمة إلى إصابة خطيرة.

إنذار
عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية الهامة وإرشادات االستخدام اآلمن يعتبر بمثابة سوء استخدام 

للجهاز ويمكن أن يؤدي إلى إبطال الكفالة ويتسبب بإصابات خطيرة.

 تحذير
خطر الصدمة الكهربائية. ينصح باستخدام مقبس التأريض فقط. ال يُستخدم الجهاز بدون تأريض. ال يُستخدم 

المحوالت الكهربائية. ال يُستخدم الجهاز مع أسالك التمديد. قد يتسبب عدم اتباع التعليمات بصدمة  الجهاز مع  
كهربائية و/أو الموت.

 تحذير
لتجنب اإلصابة، يرجى قراءة وفهم دليل التعليمات قبل استخدام هذا الجهاز.

تعليمات خاصة باستخدام السلك الكهربائي
بحسب متطلبات السالمة المحددة من قبل شركة، تم تزويد المنتج بسلك كهربائي قصير 

للحد من األخطار الناتجة من التشابك والتعثر.

مواصفات المنتج

قد ال تكون الموديالت المذكورة هنا متوفرة في كافة البلدان. للحصول على قائمة كاملة باألحجام واأللوان، يرجى زيارة 
.instantpotME.com موقع

بوصة: طول 11.4× عرض 10 
× ارتفاع 11.2

سنتم: طول 29 × عرض 
25.5 × ارتفاع 28.5

3.9 كيلوغرام

 8.6 رطل

220-240 فولت 

~ 60/50 هرتز
700 واط 3 ليتر ديو ميني

بوصة: طول 13.4× عرض 
12.2 × ارتفاع 12.5

سنتم: طول 34 × 31 عرض 
× ارتفاع 31.7

5.35 كيلوغرام

11.80 رطل

220-240 فولت 

~ 60/50 هرتز
1000 واط ديو 60 5.7 ليتر

بوصة: طول 14.8 × عرض 
13.3 × ارتفاع 14.2

سنتم: طول 37.6× عرض 
33.8 × ارتفاع 36.1

7.16 كيلوغرام

15.79 رطل

220-240 فولت 

~ 60/50 هرتز
1200 واط 8 ليتر ديو 80

احرص دائمًا على أن تكون حلقة اإلغالق مثبتة تمامًا في األخدود داخل مثبت حلقة . 24
اإلغالق.

تجنّب سكب أي سائل على الموصالت الكهربائية.. 25

احفظ هذه التعليمات!

3
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إجراءات حماية هامة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.تحذير
قد يؤدي عدم االلتزام بتعليمات السالمة إلى إصابة خطيرة.

 لدى طبخ طعام يحتوي على عجين، هزّ القدر برفق قبل فتح الغطاء لتجنّب خروج. 13
الطعام منها.

 قبل كلّ استعمال، تحقّق من عدم انسداد الصمامات. يرجى الرجوع إلى قسم. 14
“دليل االستخدام األول”.

ال يجوز أبدًا استعمال الضغط للقلي السطحي أو العميق لألطعمة.. 15

ال تعبث بأيّ من آليّات السالمة باستثناء تعليمات الصيانة المحدّدة في تعليمات . 16
االستخدام.

ال تستخدم سوى قطع غيار انستانت بوت وملحقاتها التي تتناسب مع الطراز المعني. . 17
ويجب بشكل خاصّ استعمال هيكل وغطاء متوافقين من الشركة المصنّعة عينها.

ال يُشغّل أي جهاز بسلك أو قابس تالف، أو بعد تعطّله أو تضرّره بأي شكل من األشكال. . 18
في حال تضرّر السلك الكهربائي، يجب أن يتّصل المستخدم بفريق خدمة العمالء لمزيد 

من المساعدة.

 هذا القدر مخصص لالستخدام المنزلي فقط. وهو غير مخصّص لالستخدام التجاري أو. 19
في الهواء الطلق.

يجب االنتباه إلى أن بعض األطعمة، مثل عصير التفاح، التوت البري، الشعير المقشور، . 20
الشوفان أو غيرها من الحبوب، البازالء، النودلز، المعكرونة، والراوند قد تحدث رغوة 

 وتتسبب بانسداد صمام البخار. ال يجوز طبخ هذه المكوّنات باستعمال إعدادات الضغط،
إال بحسب التوجيهات الواردة في وصفات انستانت بوت.

هذا الجهاز غير مخصّص لالستخدام من قبل األطفال، أو من قبل األشخاص ذوي القدرات . 21
 الجسدية أو الحسية أو العقلية الخاصة، أو من قبل األفراد الذين ال يتمتعون بالخبرة

أو المعرفة الضرورية الستخدام قدر الضغط. اإلشراف الدقيق ضروري عند استخدام هذا 
الجهاز بالقرب من هؤالء األشخاص. 

هذا الجهاز غير مصمّم لالستخدام مع مؤقّت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.. 22

ال تغمر قاعدة القدر بالماء. للوقاية من اإلصابة بصدمة كهربائيّة، ال تغمر السلك أو القابس . 23
أو قاعدة القدر في أي سائل.

2
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إجراءات حماية هامة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واالحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.تحذير
قد يؤدي عدم االلتزام بتعليمات السالمة إلى إصابة خطيرة.

عند استخدام قدور الضغط، يجب دائماً االلتزام باحتياطات السالمة األساسية بما في ذلك ما يلي:

اقرأ دليل االستخدام األول وجميع التعليمات والتحذيرات قبل تشغيل الجهاز. قد يؤدي . 1
عدم االلتزام بهذه التحذيرات والتعليمات إلى اإلصابة و/أو إلى تلف الجهاز.

 ال تسمح لألطفال باالقتراب من قدر الضغط أثناء تشغيله. يجب أال يلعب األطفال. 2
بهذا الجهاز.

ال يوضع قدر الضغط في فرن ساخن.. 3

 توخّى الحذر الفائق لدى تحريك القدر المضغوط. ال تلمس األسطح الساخنة.. 4
استعمل المقابض، واستخدم وسائل الحماية عند الضرورة.

ال يُستخدم قدر الضغط لغير األغراض المخصّص لها. . 5

يتيح هذا القدر الطبخ باستخدام الضغط. قد يؤدي االستخدام غير الصحيح إلى اإلصابة . 6
 بحروق. يجب التأكد من إحكام إغالق القدر قبل التشغيل. يرجى الرجوع إلى قسم

“دليل االستخدام األول”.

 ال تستخدم القوّة بتاتًا لفتح قدر الضغط، وال تفتحه قبل التأكّد من أنّ الضغط الداخلي. 7
قد انخفض بالكامل. يرجى الرجوع إلى قسم “دليل االستخدام األول”.

 ال تستعمل أبدًا قدر الضغط بدون إضافة المياه إليه فذلك قد يؤدّي إلى إلحاق ضرر. 8
كبير به.

ال تمأل القدر بكميّة تتخطّى 2/3 من سعته؛ ولدى طبخ الموادّ الغذائيّة التي يتضاعف . 9
حجمها أثناء الطبخ، كاألرزّ أو الخضروات المجففة، ال تمأل القدر بأكثر من نصف سعته.

استعمل مصدر/مصادر الحرارة المناسب)ة( بحسب “دليل االستخدام األول”.. 10

بعد طهي لحوم بجلدها )مثل اللسان(، والتي يمكن أن تنتفخ تحت أثر الضغط، ال تثقب . 11
قطع اللحم طالما أنها منتفخة، فقد يؤدي هذا إلى اإلصابة بحروق.

قد يبقى سطح عنصر التسخين ساخنًا بعد االستخدام، فال تلمسه.. 12

1
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اطّلع على الدليل الكامل والفيديوهات الخاصة بكيفية التشغيل والوصفات المتاحة على االنترنت على الموقع 
instantpotME.com

instantpotME.com سجل منتجك اليوم على  

DUO TM
قدر الضغط المتعدد االستخدامات ديو

 المحافظة على
 السالمة والصيانة

والكفالة

إجراءات حماية هامة
العناية والتنظيف

اكتشاف األخطاء وإصالحها
الكفالة

معلومات االتصال
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