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 .التقدیم1
 عزیزي المستخدم؛

شكراً لك على اختیار منتجاتنا والثقة بنا. منتجاتنا تستخدم في الكثیر من المدن المحلیّة مثل اختیارك. تم 
بضرورة قراءة دلیل المستخدم بعنایة للحصول على تصنیع منتجاتنا وفقا للمعاییر القیاسیة نرجو التذكیر 

أفضل أداء مقابل لتوقعاتكم والستخدامكم المنتجات لفترة طویلة، كما یرجى التأكد من أن المستخدمین 
 اآلخرین یقرؤونھ أیضاً. یرجى االنتباه إلى القواعد المكتوبة أدناه قبل استدعاء موّظفي الخدمة.

 .تحذیرات2

دلیل بعنایة والتأكد من قراءتھ من قبل المستخدمین اآلخرین، قبل أن یتم تثبیت المنتج یرجى قراءة ھذا ال
وتشغیلھ ألول مرة. یخرج المنتج عن الضمان إذا تم تشغیلھ دون قراءة دلیل المستخدم. دلیل المستخدم 

أن یكون خط یجب أن یكون مكتوباً بعنایة لتثبیت، واستخدام وصیانة المنتجات التي قمت بشرائھا. یجب 
الغاز الموصول بالجھاز موافقاً للتشریعات.. األخطاء الناتجة عن خط الغاز تقع تحت مسؤولیتكم. یرجى 

االتصال بمزود الخدمة المعتمد لمزید من المعلومات حول الموضوعات التي لدیك شكوك بھا أو عدم 
ك عند طلب الخدمة في المرة استیعاب. نتمنى لك الحصول على أفضل أداء من المنتج. سوف یتم تكلیف

 القادمة لھذا المنتج.

 . وصف المنتج والغرض منھ3

تم إنتاج الجھاز لطھي شطائر التوست أسطح الجھاز لتقدیم الوافل التوست المستخدم في خدمات المطبخ 
 الصناعیة (خدمات الطعام الجماعي والمطاعم واألماكن السیاحیة والبوفیھات وغیرھا)



 التفاصیل المرتبطة بالسالمة .4

 یجب قراءة دلیل االستخدام قبل وصل الغاز وتركیب الجھاز. •
 یجب أن یكون خط الغاز ومكان التركیب موافقاً للقانون •
سم على األقل بینھم ویجب  50في حال تشغیل الجھاز باستخدام اسطوانة الغاز، یجب ترك مسافة  •

 االرتفاع.توحید مستوى 
 یجب تشغیل الجھاز في وحدة تنفس ذات تدفّق ھوائي جیّد. •
یجب عدم وجود أیّة مواد قابلة لالشتعال بالقرب من الجھاز عندما یعمل (مواد خشبیة أو بالستیكیة،  •

 مواد بتروكیمیائیّة، ستائر، ألبسة، إلخ.)

 االستخدام اآلمن

یتم استخدامھ فقط من قبل أشخاص مؤّھلین قد تم تصمیم ھذا الجھاز لألغراض التجاریّة ویجب أن  •
 قرأوا وفھموا دلیل االستخدام بشكل جیّد.

قد یشّكل الزیت الصادر عن الجھاز طبقة دھنیة على األرض، لذلك یجب أن یتم التنظیف في الوقت  •
 المناسب.

 ال تنظف المنتج تحت تدفق وضغط المیاه. •
 تنا األخرى في نفس سلسلھ المنتج.الجھاز یمكن أن تستخدم جنبا إلى جنب مع منتجا •

 سم بین كل منتج. 30یجب أن یكون ھناك على األقل 
یجب أن یكون موجودا في مكان مناسب للتعلیمات وجید التھویة. یرجى مراجعة التعلیمات قبل  •

 توضیع وتشغیل الجھاز.
ص مؤّھلین قد تم تصمیم ھذا الجھاز لألغراض التجاریّة ویجب أن یتم استخدامھ فقط من قبل أشخا •

 قرأوا وفھموا دلیل االستخدام بشكل جیّد.
 یجب عمد محاولة إصالح الجھاز إال من قبل الخدمة المعتمدة. •
في حال حدوث أي لھب بجوار الجھاز في موقع قریب، یرجى اغالق صمامات الغاز وقاطع الدارة  •

 دون أیة ذعر. استخدام طفایة حریق. ال تستخدم الماء إلطفاء اللھب.
 ینبغي لجمیع المستخدمین قراءة دلیل المستخدم. •
 أبعده عن األطفال. •
 ال تستخدم الجھاز لغیر ھدفھ الرئیسي. •
 ال تغلق فتحات تدفق الھواء في الجھاز. •
 یجب أن یكون الجھاز موجودا على سطح غیر قابل لالشتعال. •
 ال تشغلھ بجانب اآلالت الساخنة. •
 .یجب أن یتم تشغیلھ في مكان جید التھویة •
 ال تشغل الجھاز تحت أشعة الشمس مباشرة. •

 أمن الصیانة والتنظیف

 ال تستخدم الماء المضغوط أثناء تنظیف الجھاز. •



 یجب تنظیف الجھاز عند عدم االستخدام. في حال استخدام أیة  •
وتنشیفھا بشكل جید قبل منظفات قابلة لالشتعال على أسطح الجھاز، یجب أن یتم تنظیف ھذه األسطح 

 االستخدام األول التالي لھذا التنظیف.
 تتم صیانة الجھاز فقط من قبل األشخاص المرخص لھم. •

 أمن الحرائق وتسرب الغاز

في حال حدوث أي لھب بجوار الجھاز في موقع قریب، یرجى اغالق صمامات الغاز وقاطع الدارة  •
 دون أیة ذعر. استخدام طفایة حریق.

 الماء إلطفاء اللھب. یؤدّي الماء إلى نشر الحریق بشكل أسرع. ال تستخدم
إذا شممت رائحة غاز، أغلق منافذ الغاز واتصل باألشخاص المختّصین. تأّكد من تھویة المكان بشكل  •

 جیّد.

 استخدام الجھاز .5

 اول استخدام: .5.1

 فیھ.و ال. ال تشغلھ في حالة تلف فك الجھاز من علبتھ وافحص ما اذا كان. معطوب أ •
 انزع أشرطة الحمایة في حال وجودھا. •
نظف بعنایة أجزاء الجھاز التي تمس الطعام مباشرة. نّظف الزیوت عن الجھاز باستخدام القماش.  •

 شغّل الجھاز إلحراق الرواسب.
 زیّت أسطح الطھي لمنع الصدأ في ا لجھاز. وإال فسوف یخرج الجھاز عن الضمان. •

 االستعمال: .5.2

جھاز بأسطوانة الغاز باستخدام منّظم الضغط. صل الخرطوم بمأخذ دخول یجب أن یتم توصیل ال •
 الجھاز باستخدام ملقط. تفّحص الوصلة باستخدام كاشف تسّرب الغاز.

 غیر مناسب لالستخدام المنزلي. •
 افتح صمام الغاز وأشعل المحراق باستخدام الوّالعة. •
 المطلوبة.یجب وضع الطعام بین سطحي الطھي ضمن درجة الحرارة  •
 تأّكد من النار الموجودة على المحارق في الثقوب. •
 عند االنتھاء من الطھي قم بإغالق صمام الغاز. •
 إذا شممت أیّة غاز، أغلق صمام الغاز في الجھاز. •
 أغلق كافّة صّمامات الغاز ومنّظم الضغط في الجھاز بعد انتھاء الطھي. •
الموجودة في أسطوانة الغاز إلى سد صمامات الغاز وقد ال تدّور أسطوانة الغاز. قد تؤدّي األوساغ  •

 یتوقّف الجھاز عن العمل.
 یجب تنظیف سطوح التسخین بشكل جید . •
 ال تستخدم منّظم الضغط القابل للضبط. فقد یؤدّي ھذا إلى حریق. •
 ثانیة\مم 500میلي بار  50ثانیة و \مم 300میلي بار  30استخدم منظم الضغط الذي یختلف عن  •
 أن یكون الجھاز موجودا على سطح مستوي.یجب  •



 یجب أن یكون الجھاز موجودا على سطح غیر قابل لالشتعال. •
 الرجاء استخدام قفازات مقاومة للحرارة. •

 التنظیف: .5.3

 انزع وصلة الغاز قبل التنظیف. •
 یجب تنظیف سطوح الطبخ بشكل جید للغایة بعد كل استخدام. •
 سطوح التسخین وال فسوف یتعرض الجھاز للصدأ. یجب أن یتم تزییت •
 یجب تنظیف حامل الزیت بعد كل استخدام. •
 ال تسمح بتدفق المیاه إلى أجزاء الغاز. نظف القطعة الرئیسیة بقطعة قماش مبللة. •
 ال تنظف الجسم الرئیسي تحت الماء المتدفق. •
 لفترة طویلة. یجب تنظشف الجھاز جیدا وإعادة تعلیبھ إن كان سیتوقف عن الخدمة •

 النقل والتحریك .5.4

 انزع وصلة الغاز قبل النقل. •
 یمكن أن یتم حملھ من قبل البشر. •
 ال نتوء أو تسقط الجھاز أثناء حملھ. •

 التركیب: .5.5

 وینبغي أن تكون منضدة الحمل متوازیة مع األرض ولھا أرجل قابلة للتعدیل عند استخدام الجھاز. •
سم عن الجھاز وأن تبعد األشیاء القابلة  5عال على األقل یجب أن تبعد األجزاء الغیر قابلة لالشت •

 سم عن الجھاز. 20لالشتعال على األقل 
 انتبھ إلى قوانین مكافحة الحریق. •
 یجب أن یكون الجھاز موجودا على سطح غیر قابل لالشتعال. •
 یجب تفّحص تفاصیل السالمة وحالة الوصلة قبل تركیب الجھاز. •
 متناسباً مع قیم الغاز والنوع المكتوب على علبة الجھاز.یجب أن یكون التركیب  •
 ال تقم بتركیب الجھاز مع متطلّبات أخرى تختلف عن تلك المكتوبة على الجھاز. •
في حال نیّة استخدام الجھاز مع نوع مختلف من الغاز، یجب تغییر الحاقن ویجب كتابة قیم النتیجة  •

 على البطاقة.
 خدام فقط في األمكان المفتوحة، فھو یعمل فقط بإسطوانة البروبان.إن كان الجھاز مناسباً لالست •

ال یمكن تشغیل الجھاز في مكان مغلق. یعتبر ذلك تصّرفاً مخالفاً للقانون وتعود مسؤولیتھ على 
 المستخدم.

 االستخدام الكفؤ .5.6

 یجب إیقاف تشغیل الجھاز عندما عدم استخدامھ. •
 حافظ على نظافة الجھاز بشكل دائم. •
 مراعاة التوجیھات المكتوبة في دلیل المستخدم. یرجى •
 مئویة. 24یمكن الحصول على أفضل أداء من المنتج في درجة حرارة  •
 درجة مئویة. 40و + 5-یمكن للجھاز العمل بین  •



 التنظیف والصیانة .6

 التنظیف: .6.1

األطباق وتجفیفھ بعد كل نھایة یجب تنظیف السطح الخارجي باسفنجة عن طریق استخدام منظفات  •
 خدمة اعتبارا من أول استخدام.

 ال تستخدم حمض النیتریك أو أي نوع من المواد الكیمیائیة لتنظیف الجھاز. •
 بعد تنظیف الجھاز، یجب أن یتم تزییت السطوح. •

 الصیانة: .6.2

 قبل بدء الصیانة أغلق صمام الغاز في الجھاز. •
 بأجزاء أصلیة. یجب أن یتم استبدال األجزاء البالیة •
 ینبغي إجراء الصیانة الدوریة من قبل المستخدم. •
 شھرین تقریباً وفقا لتردد االستخدام. 3نوصي بالصیانة  كل  •
 وسوف یتحمل المستخدم ھذه التكالیف حتى لو كان الجھاز في الضمان. •
 یجب تنظیف فتحة الحاقن بشكل جید. •
أن یتم ضبط خالط الھواء من قبل شخص  یجب تنظیف خاتم ضبط الھواء وعدم تركھ لینسد. یجب •

 مختص.

 عمر الجھاز .6.3

 سنوات إذا تم استخدامھ وفقا للتوصیات الواردة في دلیل المستخدم. 10عمر الجھاز حوالي 

 حلول العیوب واألخطاء .6.4

 یتم توصیل الجھاز بخط الغاز ولكنھ ال یعمل! -1

 تفّحص وصلة أسطوانة الغاز. •
 احداً ذو قیمة خاطئة.تفّحص منّظم الضغط وال تستخدم و •
 افتح صمام الغاز وأشعل بالوّالعة وتفّحصھ. •
 قد یكون الحاقن متّسخاً. اتصل بالدعم التقني, •
 إذا كانت المشكلة ال تزال موجودة، یرجى االتصال بالصیانة المعتمدة. ال تحاول إصالحھ بنفسك. •

 الخدمة ونقطة قطع التبدیل .6.5
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 :اإلنتاج تاریخ
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 صنع في تركیا.

 الكھربائیة الخبز تحمیص آلة
 R74 رمز المنتج:

 الغاز على شریحة 16 التوست آلة نموذج:
 Kcal 1500  : .............................................................. الطاقة

  I / IP 20 : ..........................................................فئة المنتج
 كغ 20,3 : .............................................................. الوزن
 450x440x270 mm : .............................................................. األبعاد

    TR / G30 30 mbar : ......................................................... بلد الوجھة
 تم تصمیمھ لالستخدام الخارجي.

 الطلق.مناسب لالستخدام في الھواء 
 دلیل االستخدام

ال تقم بالتشغیل دون القراءة 16 - 2422

REMTA MAKİNA • AKÇABURGAZ MH. 4.CD 153. SK. NO:23 
ESENYURT / İSTANBUL / TURKEY  • :902128862711ھاتف+

 المواصفات التقنیة والتسمیات .7

 

 سطح ساخن

 انتبھ! ھام جداً 
 غ 30*یستخدم بمنّظم 

 بالجھاز!* ال تربط خرطوم الغاز 
 * قم بفصل الجھاز عن الغاز أثناء عدم استخدامھ.

http://www.remta.com.tr/
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