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تعلیمات العنایة واالستخدام

ن المقالة لبضع ثواٍن قبل  سِخّ
 الطھي على درجة حرارة
 منخفضة إلى متوسطة قبل

 إضافة بعض الزیت أو الزبد
 للحصول على أفضل نتائج

للقلي

 استخدم دوًما إعدادات الحرارة
 المناسبة لمكونات الطعام.تفاِد
 التسخین الزائد لمنع احتراق

 الطعام أو الزیت على المقالة.
 وال تسمح أبًدا بانبعاث الدخان

من الزیت أو احتراقھ

 نوصي بغسل المنتج بالیدین
 إلطالة عمر الطبقة الخارجیة،

 مع العلم بأن أواني الطھي
 یمكن غسلھا بأمان في غسالة

 األطباق (باستثناء األواني ذات
المقبض الخشبي

 استخدم دوًما إعدادات الحرارة
 المناسبة لمكونات الطعام.تفاِد
 التسخین الزائد لمنع احتراق

 الطعام أو الزیت على المقالة.
 وال تسمح أبًدا بانبعاث الدخان

..).من الزیت أو احتراقھ .

اإلجراءات الوقائیة الھامة 1)

دلیل االستخدام2)

ینبغي قراءة جمیع معلومات السالمة بعنایة وبدقة قبل استخدام ھذا المنتج

قبل االستخدام أول مرة

• ال تسمح لألطفال باالقتراب من سطح الطھي أثناء الطھي. 
• لتفادي وقوع إصابات، توخ الحذر دوًما عند التعامل مع أواني الطھي الساخنة. 

• ألغراض السالمة، ال تترك أواني الطھي أبًدا دون متابعة أثناء استخدامھا وتأكد من عدم امتداد المقابض فوق حافة موقد أو شعلة ساخنة.
•  قد تصبح األغطیة والمقابض ساخنة أثناء الطھي لمدة طویلة. ولذلك توخ الحرص عند نزع األغطیة أو رفع األواني بواسطة المقابض. وإذا لزم

 األمر، استخدم دوًما قفازات فرن جافة أو حوامل باردة.
• راجع التعلیمات دوًما قبل استخدام األواني التي تحتوي على مقابض مصنوعة من الباكلیت، أو مقابض ملفوفة بالسیلیكون، أو 

استخدام  األغطیة الزجاجیة بداخل الفرن.
• قد یتغیر لون المقابض المصنوعة من االستانلس ستیل حال استخدامھا داخل الفرن، غیر أن ذلك ال یؤثر على سالمة أو أداء أواني الطھي.

• ال تُستخدم بداخل المیكروویف.
• ال تغمر األغطیة الساخنة أو أواني الطھي الساخنة في الماء البارد.

• انزع جمیع مواد التغلیف والملصقات. یُرجى إرسال النفایات إلعادة تدویرھا على النحو المالئم. 
• اغسل األواني بماء دافئ وصابون، ثم اشطفھا وجففھا تماًما بقطعة قماش ناعمة. 

 :GreenPanTM توصیات للحیلولة دون تشوه منتج 
• ال تترك أواني الطھي الفارغة أبًدا على موقد ساخن، حیث قد یؤدي ذلك إلى تلف آنیة الطھي وسطح الطھي. 
• ال تستخدم  أواني الطھي في السلق أو الطھي الجاف. 

!

.

ذا كانت أواني الطھي المصنوعة من االستانلس ستیل لدیك مزودة بتكنولوجیا

:قبل االستخدام أول مرة

:EvershineTM

 على عدم تغیر ألوان أواني الطھي المصنوعة من االستانلس ستیل خالل االستخدام المعتاد على الموقد Evershine تعمل تكنولوجیا 
 وبداخل الفرن حتى درجة حرارة تصل إلى 300 درجة مئویة. غیر أن مقابض االستانلس ستیل لیست مزودة بھذه التكنولوجیا، ولذلك فقد یتغیر

. لونھا عند استخدام األواني داخل الفرن، غیر أن ذلك ال یؤثر على أداء أواني الطھي

•



توصیات لتوفیر استھالك الطاقة والحصول على أفضل نتائج للطھي والقلي : 
• اطھُ الطعام على موقد لھ قطر قاعدة مماثل للمقالة التي تستخدمھا. 
• عند الطھي على موقد یعمل بالغاز، اضبط الشعلة بحیث ال تُصدر اللھب على جوانب المقالة. 

• الحاصلة على براءة اختراع على توزیع الحرارة بكفاءة عالیة، ولذلك تعتبر إعدادات الحرارة مھمة. اخفض ThermolonTM تعمل طبقة
إعدادات الحرارة للمحافظة على استھالك الطاقة وتقلیل تشبع األطعمة والزیوت بالكربون

• استخدم دوًما إعدادات الحرارة المناسبة لمكونات الطعام. 

 توصیات عند االستخدام داخل الفرن 

 أواني طھي / غطاء زجاجي مع:

 فیما یختلف عن المواقد الكھربائیة أو المصنوعة من السیرامیك، تكتشف المواقد السطحیة الحثیة القدر أو المقالة فقط على الحافة الخارجیة بواسطة
المغناطیسات الكھربائیة. حتى یتسنى للموقد الكشف عن القدور أو المقلیات باستخدام تكنولوجیا الحث، یجب أن یالمس قاع القدر أو المقالة الحافة

الخارجیة للموقد.

وفي حاالت استثنائیة قد ال یتعرف الموقد على المقالة، وعندئذ یمكنك أن تُجرب النصائح التالیة:

 تعمل تكنولوجیا الحث بشكل فعال فقط إذا كان حجم قاعدة أواني الطھي المناسبة للموقد الحثي مالئًما لحجم الملف الموجود أسفل القاعدة
الزجاجیة للموقد السطحي الحثي (انظر الرسم التوضیحي). وفي حالة استخدام موقد أكبر من أواني الطھي، فقد ال یتم التعرف على األواني وال

یتم التسخین.

ضع أواني الطھي على الموقد ذي الحجم المناسب .1

إذا لم یكن لدیك موقد مناسب لقاعدة أواني الطھي، فاختر موقًدا أصغر حجًما.

ضع أواني الطھي على موقد أصغر حجًما .2

توصیات الستخدام أواني الطھي على الموقد السطحي الحثي

.

مقبض استانلس ستیل مقبض الباكلیت  مقبض استانلس ستیل
ملفوف في سیلیكون مقبضمقبض خشبي

WOOD-BE

 آمن لالستخدم داخل الفرن
 (یتحمل الغطاء الزجاجي
 درجة حرارة تصل إلى

)220 درجة مئویة

 غیر آمن لالستخدام داخل
الفرن

 آمن لالستخدام داخل الفرن
 حتى درجة حرارة 160

درجة مئویة

 آمن لالستخدام داخل الفرن
 حتى درجة حرارة 200

درجة مئویة

 غیر آمن لالستخدام داخل
 الفرن / غیر آمن لالستخدام

في غسالة األطباق



العنایة والتنظیف3)
• اترك أواني الطھي تبرد ثم نِظّفھا جیًدا عقب كل استخدام. 
• ویمكن غسلھا داخل غسالة ThermolonTM ذات طبقة السیرامیك غیر الالصقة GreenPanTM یسھل تنظیف منتجات  

 األطباق (باستثناء في حالة ما إذا كان المقبض خشبیًا). للمحافظة على األداء غیر الالصق ألواني الطھي، یوصى بغسلھا بماء دافئ وصابون،
،وشطفھا ثم تجفیفھا بفوطة. ویجب العلم أن طبقات السیرامیك غیر الالصقة قد تتحلل حال غسلھا في غسالة األطباق بسبب محتوى الملح المرتفع

والُمبیِّض والفوسفات التي تحتوي علیھا بعض منظفات غساالت األطباق.
• قد یتغیر لون المسامیر أو الحواف المصنوعة من األلومینیوم حال غسلھا في غسالة األطباق، غیر أن ذلك لن یؤثر على أداء المقالة. 
• ال تستخدم قطع التنظیف الحادة المصنوعة من االستیل أو الصوف أو النایلون. 
• قد تتكون بقایا (تُسمى الكربنة) على الطبقة غیر الالصقة نتیجة لتعریض األواني للحرارة العالیة لفترات طویلة أثناء الطھي باستخدام 
ل بتالشي المیزة غیر الالصقة. إذا حدث ذلك،    الدھون أو الزیوت. قد تؤدي الحرارة العالیة إلى تشبع الزیت والدھون بالكربون، وھو ما قد یُعِجّ
فأفرغ أي طعام متبق، وضع بعض الماء الدافئ في المقالة واجعلھ یغلي بسرعة، وعندئذ سیمكن التخلص من بقایا الطعام بسھولة بواسطة إسفنجة

 مبللة بالصابون.
• بالنسبة للحروق األكثر صعوبة، نوصیك باستخدام إسفنجة الرغوة المصنوعة من میالمین، وھي متاحة في أغلب متاجر البقالة واألجھزة

واألدوات  المنزلیة.
• ال تستخدم ُمنظف الفرن، أو المنظفات الكاشطة، أو المنتجات المحتویة على الكلور الُمبیض. ال تثقب الطبقة غیر الالصقة. 
• من الترسبات حتى ال تخدش سطح الطھي GreenPanTM احرص على التأكد من خلو سطح الطھي ومنتج. 

تخزین المقلیات:
 قد یؤدي تخزین الملقیات إلى جانب األدوات المعدنیة الحادة إلى خدشھا أو قطع سطح الطبقة غیر الالصقة وحواف أواني الطھي. احرص دوًما

  على تكدیس أواني الطھي غیر الالصقة بعنایة، وال تضع األغطیة ذات الحواف الحادة بداخل أواني الطھي. نوصیك باستخدام واقیات مقلیات
.GreenPan

نتمنى لك طھیًا ممتعًا!
 

.GreenPan یتواجد موظفو خدمة العمالء لدینا لمساعدتك حال وجود أیة أسئلة لدیك بشأن منتجات 
info@cookware-co.com:خدمة العمالء
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إذا لم یكن لدیك موقد أصغر من قاعدة أواني الطھي، فنوصیك بوضع أواني الطھي على حافة الموقد، حیث یسمح ذلك بحدوث التالمس بین أبعد
أجزاء خارجیة للقاعدة ولملف الحث.

ال تضع أواني الطھي في منتصف الموقد تماًما .3

تفقَّد األواني للتعرف على قُطر القدر أو المقالة المناسب لكل موقد.

توصیات لطھي أفضل األطعمة:
• اترك الطعام یسخن حتى یصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل الطھي.

• ابدأ بإضافة بعض الزیت أو الزبد المناسب للقلي قبل تشغیل الحرارة. 
• من الطبیعي أن تتعرض أواني الطھي وطبقة السیرامیك غیر الالصقة للبلى والتلف. ومن الطبیعي أیًضا مع مرور الوقت أن تقل خصائص

 المقالة المضادة لاللتصاق. ویتم التعجیل بھذه العملیة من خالل تعریض السطح غیر الالصق لحرارة عالیة لفترات طویلة، وھو ما یؤدي إلى  
 غیر الالصقة والحاصلة على براءة اختراع تحمل ارتفاع الحرارة العرض ThermolonTM تشبع الطعام والزیوت بالكربون. یمكن لتكنولوجیا

الذي یصل إلى 450 درجة مئویة لفترات قصیرة، وھي میزة توفر األمان. وھذا یعني أنھ إذا تعرضت أواني الطھي للسخونة المفرطة بشكل
عرضي، فلن تنبعث أدخنة سامة. فضالً عن ذلك، لن تظھر أیة فقاعات ھوائیة على الطبقة الخارجیة أو تتعرض للتقشیر.

• ال یزال باإلمكان استخدام أواني الطھي قویة التحمل ھذه إذا ما استُھلكت خصائصھا غیر الالصقة تماًما، ولكن سینبغي استخدام 
كمیة أكبر من الزبد أو الزیت.

طھي الزیوت والدھون:
ن الزیت العالیة). • نوصي باستخدام الزیت أو الزبد المناسب للخبز والقلي (مثل الزیوت ذات درجة تدخُّ

• افحص ملصق الزبد أو الزیت للتأكد من أنھ مناسب للطھي. 
• ال تستخدم أیًا من أنواع رشاشات زیت الطھي، بما في ذلك رشاشات األیروسول والرذاذ والضخ. 

األدوات:
 غیر الالصقة شدیدة التحمل الخاصة بأواني الطھي، ولكن یوصى باستخدام األدوات ThermolonTM یمكنك استخدام األدوات المعدنیة مع طبقة

الخشبیة أو المصنوعة من النایلون أو السیلیكون إلطالة ُعمر المقالة. ولكن یجب العلم بأن ھذه الطبقة ال تتحمل األشیاء الحادة أو
 القطع (مثل الشوك والسكاكین).

راجع دوًما دلیل التعلیمات والصیانة الخاص بالموقد السطحي الحثي الخاص بك .4


