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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 تكون یجب أن یكون مكتوباً بعنایة لتثبیت، واستخدام وصیانة المنتجات التي قمت بشرائھا. یجب 
الدارة الكھربائیة مناسبة للمنتج. األخطاء الناتجة عن الدارة الكھربائیة تقع تحت مسؤولیتكم. یرجى 

االتصال بمزود الخدمة المعتمد لمزید من المعلومات حول الموضوعات التي لدیك شكوك بھا أو عدم 
 استیعاب.

ند طلب الخدمة في المرة القادمة لھذا نتمنى لك الحصول على أفضل أداء من المنتج. سوف یتم تكلیفك ع
 المنتج.

 . وصف المنتج والغرض منھ3

تم إنتاج الجھاز لقلي الرقائق المستخدمة في خدمات المطبخ الصناعیة (خدمات الطعام الجماعي 
 والمطاعم واألماكن السیاحیة والبوفیھات وغیرھا)



 تفاصیل السالمة .4

 ھرتز. 60-50فولت ~  230-220كھرباء یعمل الجھاز على  •
 في حالة تلف الكابالت الكھربائیة یرجى االتصال بالخدمة. •
 یجب إیقاف تشغیل الجھاز قبل وصلھ بالكھرباء. •
یجب إزالة المواد الصلبة والسائلة القابلة لالشتعال (قطعة قماش، أنواع الكحول، المواد البتروكیماویة  •

 ستیكیة والستائر) من المنطقة التي یتم فیھا تشغیل الجھاز.والمواد الخشبیة والمواد البال
 ال تنظف المنتج تحت تدفق وضغط المیاه. •
 یمكن أن یستخدم الجھاز جنبا إلى جنب مع منتجاتنا األخرى في نفس سلسلھ المنتج. •

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

 وتشغیل الجھاز.
 تم إنتاج الجھاز الستخدامھ ألغراض صناعیة ویجب استخدامھ من قبل شخص متعلم جیدا. •
 یجب عمد محاولة إصالح الجھاز إال من قبل الخدمة المعتمدة. •
صمامات الغاز وقاطع الدارة في حال حدوث أي لھب بجوار الجھاز في موقع قریب، یرجى اغالق  •

 دون أیة ذعر. استخدام طفایة حریق. ال تستخدم الماء إلطفاء اللھب.
 یجب توصیل الجھاز إلى مأخذ أرضي خارجي. تأكد من أن لدیك خط أرضي في دارة الكھرباء. •
 ینبغي لجمیع المستخدمین قراءة دلیل المستخدم. •
 أبعده عن األطفال. •
 ھ الرئیسي.ال تستخدم الجھاز لغیر ھدف •
 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. •
 خزان الزیت.ال تقم بتشغیل الجھاز إذا لم یكن ھناك أي زیت في  •
 ال تشكب الماء في الجھاز وال تضع أشیاء قابلة للعصر. •
 قم بتبدیل الزیت فقط عندما یكون الجھاز والزیت باردین. •
 الرجاء استخدام قفازات مقاومة للحرارة. •



 استخدام الجھاز .5

 اول استخدام: .5.1

 ال تشغلھ في حالة تلف فیھ.. فك الجھاز من علبتھ وافحص ما اذا كان. معطوب أو ال •
 انزع أشرطة الحمایة في حال وجودھا. •
 نظف بعنایة أجزاء الجھاز التي تمس الطعام مباشرة. •
 ال تنظف الجھاز في غسالة األطباق. •

 االستعمال: .5.2

 أدخل مقبس الكھرباء. •
 فعّل مفتاح تشغیل (موجود في بعض النماذج) •
 دقیقة وفقا لقدرة النموذج. 30التسخین حوالي درجة مئویة. یستغرق  250-200ّعین الحرارة إلى  •
سوف ینطفئ ضوء مؤشر الحرارة عندما یصل إلى درجة حرارة الطھي ویمكنك الطھي في درجة  •

 الحرارة ھذه.
 ضع الطعام الذي سوف یتم قلیھ في السلة ثم في الجھاز. •
 قد تختلف فترة القلي بحسب خصائص الطعام. •
 من أجل االستخدام المستمر.یجب تغییر زیت القلي بشكل منتظم  •
 یجب تعلیق السلة لتصفیة الزیت بعد قلي الطعام. •
 ال تستخدم الزیت الصلب. یجب استخدام الزیت السائل فقط. •
 قم بتبدیل الزیت فقط عندما یكون الجھاز والزیت باردین. •
 یجب أّال تنخفض نسبة الزیت عن الحد األدنى. •
 ام، یرجى تحدید قیمة حرارة أعلى.إذا كانت الحرارة لیست كافیة لطھي الطع •
 درجة مئویة بعد انتھاء الطبخ لتوفیر الطاقة. 150یمكن تعیین مؤّشر الحرارة إلى  •
 یرجى إیقاف مؤّشر الحرارة بعد االنتھاء من الخدمة. •
 انزع قابس الكھرباء عندما تنتھي من االستخدام. •
 شغل الجھاز على سطح مستو. •
 .یجب تنظیف مزراب الزیت المنسكب •
 في النماذج ذات الصنبور، یجب أن یتم سكب الزیت من الصنبور. •
یحتوي الجھاز على حساس حرارة لألمان. وھو موضوع في الطرف األسفل من مكان حساس  •

 الحرارة. اضغط ذلك القضیب الصغیر إذا كان الجھاز ال یسخن الزیت. ثّم تأّكد من سالمة الجھاز.

 التنظیف: .5.3

 مقبس قبل التنظیف.انزع قابس الكھرباء من ال •
 ال تسمح بتدفق المیاه داخل الجھاز. نظف القطعة الرئیسیة بقطعة قماش مبللة. •
 ال تنظف الجسم الرئیسي تحت الماء المتدفق. •
 یجب تنظشف الجھاز جیدا وإعادة تعلیبھ إن كان سیتوقف عن الخدمة لفترة طویلة. •
 السلّة وإال فسوف تتأكسد.یجب تنظیف خزان الزیت والسلة بشكل جید ویجب تشحیم  •



 النقل والتحریك .5.4

 انزع قابس الكھرباء من المقبس قبل حمل الجھاز. •
 یمكن أن یتم حملھ من قبل البشر. •
 ال نتوء أو تسقط الجھاز أثناء حملھ. •

 التركیب: .5.5

 ستخدام الجھاز.وینبغي أن تكون منضدة الحمل متوازیة مع األرض ولھا أرجل قابلة للتعدیل عند ا •
یجب فحص الدارات الكھربائیة من قبل شخص مخول ویجب أن یكون متصال بقاطع دارة یرتفع على  •

 سم. 170األقل 
 میلي أمبیر. 30وینبغي أن یكون في دارة الكھرباء قاطع تسرب عیار  •
 یجب أن یتم استخدام الجھاز مع دارة كھرباء ذات خط أرضي. •

 االستخدام الكفؤ .5.6

 تشغیل الجھاز عندما عدم استخدامھ.یجب إیقاف  •
 حافظ على نظافة الجھاز بشكل دائم. •
 یرجى مراعاة التوجیھات المكتوبة في دلیل المستخدم. •
 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

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

 ال تستخدم حمض النیتریك أو أي نوع من المواد الكیمیائیة لتنظیف الجھاز. •
 یجب تنظیف الجھاز بعد كل استخدام. ال تسكب الماء أو الزیت على األجزاء الكھربائیّة. •
 تنّظف األجزاء الكھربائیّة تحت الماء المتدفّق.ال  •
 قم بتزییت السلة بعد تنظیفھا بالماء المتدفق وإال فسوف تتأكسر. •



 الصیانة: .6.2

 قبل القیام بأي صیانة انزع قابس الجھاز من الكھرباء. •
 یجب أن یتم استبدال األجزاء البالیة بأجزاء أصلیة. •
 نة الدوریة من قبل المستخدم.ینبغي إجراء الصیا •
 شھرین تقریباً وفقا لتردد االستخدام. 2نوصي بالصیانة  كل  •
 وسوف یتحمل المستخدم ھذه التكالیف حتى لو كان الجھاز في الضمان. •

 عمر الجھاز .6.3

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

 واألخطاءحلول العیوب  .6.4

في حال عدم عمل الجھاز بالرغم عن توصیلھ بالكھرباء! -1

 تحقق من قاطع الدارة الرئیسي، •
 تحقق من الكابالت الكھربائیة في الجھاز، •
 تحقق من مقیاس الحرارة ومفتاح التشغیل / اإلیقاف، •
 بنفسك.إذا كانت المشكلة ال تزال موجودة، یرجى االتصال بالصیانة المعتمدة. ال تحاول إصالحھ  •

الجھاز ال یسخن الزیت؛ -2

اضغط القضیب الصغیر على الجانب السفلي من مكان الحساس الحراري إلعادة ضبط الجھاز  •
 للتسخین.

 الخدمة ونقطة قطع التبدیل .6.5

REMTA MAKİNA İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 
 Akçaburgaz Mah. 4. Cad. 153. Sok. No:23 Esenyurt / İstanbulالعنوان: 
+902128862711ھاتف: 

servis@remta.com.tr  •www.remta.com.tr 

 یمكنك أن تجد جمیع معلومات االتصال بشأن خدماتنا في الرابط أدناه.

www.remta.com.tr/yetkili-servisler 
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المقالة الكھربائیّة 

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

رقم تسلسلي: صنع في تركیا. 

7. المواصفات التقنیة والتسمیات 

 R90 (3 lt) :رمز المنتج
نموذج: أحادیة الغطاء المقالة الكھربائیّة 

 220 - 230 V 50-60 Hz : ................................................  الجھد
 11A : ......................................... التیار االسمي

 2500W : ................................................. الطاقة
  I / IP 20 : ............................................ فئة المنتج

الوزن ................................................. : 4,5 كغ 
 200x620x335 mm : ................................................. األبعاد

تحذیر! دارة كھرباء أرضیة،   سطح ساخن



مقبض
 غطاء 

صفیحة التعلیق

 خّزان الزیت

صفیحة اإلمساك

 الجسم الرئیسي

 وصف األجزاء .8

 

 وحدة التشغیل 
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