
 

 

 

 قاليــــــــــة 

 تعليمات التشغيل

 



 هذا الجهاز مصصم لالستخدام املنزلي واالماكن املشابه مثل : 

 حديقة املنزل  -

 تجهيز وجبات اإلفطار  -

 اماكن األقامة والغرف الفندقية  -

الشركة املصنعة غير مسؤلة عن اي اضرار او تلفيات ناتجة عن سوء االستخدام او عدم 

 قة صحيحة وفقا للشروط والتعليمات املذكورة بهذا الكتيب تركيب الجهاز بطري

برجي مالحظة ان الجسم الخارجي للجهاز يصبح ساخنا اقناء استخدام لذا يجب  -

 8االنتباه بعدم مالمسة االجزاء الساخنة للجهاز  مع الحفاظ علي االطفال دون 

 سنوات بعيدا عن الجهاز  للحفاظ علي سالمتهم 

اسب لالستخدام من قبل االفراد الذين لديهم اعاقة حركية أو هذا الجهاز غير من -

ذهنية وكذلك من ليس لديهم دارية كافية ما لم يتم وضعهم تحت املراقبة اثناء 

 استخدام الجهاز لضمان استخدامه بطريقة صحيحة وكذلك لسالمتهم 

علي  تنبيه : يجب توخي الحذر اثناء عملية الطهي وخاصة تلك األطعمة التي تحتوي  -

مواد دهنية او  تلك التي تتطلب استخدام الزيت عند الطهي والتي قد تتناثر 

أثناءعملية القلي وفي حالة انبعاث السنة اللهب يجب علي الفور فصل الجهاز مع 

وضع غطاء فوق اناء القالية ويحذر مطلقا سكب املاء فوق  الزيت املغلي ملا فيه في 

 ذلك من خطورة . 

خدام إناء القالية في تحزين اي اغراض اخري وال تقم باستخدام تنبيه : عدم است -

 البخار لتنظيف الجهاز 

عدم استخدام الجهاز كجهاز للتبية ) تايمر خارجي ( للتبيه الغراض اخري وكذلك ال يمكن 

 استخدام كنظام تحكم ألي اجهزة اخري 



 

 عميلنا العزيز  

والتي تم تصميمها ا يسعدنا ان نهننئكم علي اختيارك ألحد منتجاتن

بعناية شديدة ومصنعة من أجود الخامات والتي تم اختبارها بدقة 

 فائقة كي تلبي كافة احتياجاتك لعملية الطهي . 

يرجي قراءة وإتباع التعليمات املذكورة بهذا الكتيب للحصول علي 

افضل مستوي من االداء ونتائج صحيحة وذلك عند البدء في 

 امل ان يلقي رضائكم استخدام الجهاز الذي ن

 

 

 محتويات الكتيب 

 تعليمات املسستخدم 

 6التركيب                                                                                  

  6اإلستخدام                                                                            

  7يانة                                                                الص                 

 

 

 تعليمات التركيب 

 8التركيب                                                                                   

   8            وضع الجهاز                                                                

  8التوصيالت الكهربائية                                                         

 

 

 املواصفات التقنية 

 فولت  230شدة التيار الكهربي                                        

 واط  2300قوة التيار الكهربي                                          

  H05RN-F (3X1.5 sq.mm)ابل الكهرباء                                         ك

 

  



 تعليمات املستخدم 

جميع العمليات املتعلقة بالتركيب بما في ذلك التوصيل الكهربي  التركيب 

يجب ان تتم بواسطة فني متخصص ووفقا للقوانين املقررة 

الجهاز من خالل لف مفتاح التحكم في ( يتم تشغيل 1) صورة . اإلستخدام 

 200درجة وحتي  40اتجاه االمام لضبط حرارة القالية بدءا من 

 درجة مئوية 

ستض ئ ملبة الثرموستات اثناء تشغيل الجهاز  وعند انطفائها فان 

ذلك يشير الي وصول درجة حرارة الزيت الي الدرجة التي تم 

ضبطها 

ء تشغيل الجهاز . كما ان اما اللمبة الثانية تظل مضيئة اثنا

القالية مزودة بنظام ثرموستات للحفاظ علي درجة حرارة الزيت 

وكصمام امان يفصل الجهاز اوتوماتيكيا في حالة وجود اي عطل 

 درجة مئوية  220ويمنع ارتفاع درجة حرارة الزيت فوق 

إن طريقة استخدام الجهاز بسيطة للغاية وللحصول علي افضل 

 ح بإتباع التعليمات التالية : نتائج ممكنة ينص

عند بدء استخدتم القالية الول مرة  ينصج بتنظيف اناء  -

القالية قبل وضع الزيت داخل االناء 

عدم تشغيل القالية بدون وضع السخان داخل اناء القلي  -

عدم تشغيل القالية بدون وضع الزيت داخل اناء القلي  -

استخدام الزيوت النباتية املناسبة للقلي وتجنب احرص علي  -

 استخدام الزيوت املستخرجة من البذور او عباد الشمس 

لتر  2تتراوح كمية الزيت الذي يتم وضعه داخل اناء القلي من  -

لتر كحد أقص ي وفي حالة انخفاض مستوي  2.7كحد ادني وحتي 

 الزيت عن الحد االدني يجب اضافة مزيد من الزيت 

صح بان يكون الكمية املضافة من نفس نوع املستخدم منذ وين

البداية علما بان يوجد مؤشر لبيان الحد األدني واالقص ي وذلك 

  بالجانب الراس ي إلناء القلي  

ولكن يجب فلترة الزيت بين يمكن استخدام الزيت لعدة مرات  -

 كل عملية الطهي والتي تليها وذلك إلزالة اي شوائب 

الزيت بشكل معتاد نظرا النه بالرغم من القيام  بفضل تغيير  -



بفلترة الزيت بشكل جيد اال انه قد يتبقي بعض الجزيئات 

 الضيئلة التي تشكل خطورة اثناء عملية القلي 

قبل وضع األطعمة املراد طهيه داخل اناء القالية تاكد من  -

جفاف االناء بشكل تام وانتظر لحين وصول حرارة الزيت الي 

 املطلوبة  الدرجة

بالنسبة لألطعمة املجمدة فإنه يفضل اذابة االطعمة في درجة  -

 حرارة الغرفة العادية ثم وضعها في الزيت علي درجة حرارة عالية 

بعض األطباق ) البطاطس املقلية ( تحتاج للتجهيز املسبق  -

درجة ثم معاودة  160وذلك من خالل طهيا علي درجة حرارة 

 درجة  180درجة حرارة القلي مرة اخري علي 

قد تحتاج اثناء عملية الطهي اضافة بعض امللح او البهارات  -

ولكن بقدر االمكان تجنب  اضافة تلك املواد داخل القالية 

مباشرة نظرا الن اختالط ذرات امللح بالزيت عند درجة حرارة 

 عالية يقلل من جودة الزيت 

ز الخدمة قم في حالة حدوث اي عطل فقبل االتصال علي مرك -

اوال بفحص ترموستات االمان من خالل الضغط علي املفتاح 

الخاص بها وذلك بعد ازالة اناء الزيت وفك صمام االمان 

 املوجود بمقدمة الجزء الداخلي . 

  

 قبل القيام باي عملية قم بفصل الجهاز عن التيار الكهربي  الصيانة  

كنة يجب تنظيف وللمحافظة علي سالمة الجهاز الطول فترة مم

 القالية بشكل دوري مع تذكر  النقاط التالية : 

االجزاء االستيل / االينامل باستخدام مواد يجب تنظيف  -

التنظيف مناسبة ) املتوفرة باالسواق( والتي ال تحتوي علي اي 

مواد كاوية او مزيلة وتجنب املنتجات التي تحتوي علي مادة 

 الكلور مثل املبيضات ..وغير ذلك 

 تجنب ترك اي مواد مؤكسدة او قلوية علي سطح القالية  -

 ) الخل ، امللح ، عصير الليمون ، وغير ذلك ( 

 



 تعليمات خاصة بفني التركيب 

هذه التعليمات خاصة بفني التركيب املختص واملسؤل عن  التركيب

ما يتطلب من تعديالت وعملية الصيانة وذلك عملية التركيب و 

 والنظم املقررة  وفقا للقوانين

عند القيام باي من تلك العمليات يجب فصل الجهاز عن التيار 

الكهربي 

( الجهاز مصمم للتركيب في مسطح الرخام كما هو 2)صورة . وضع الجهاز

 موضح بالتعليمات الخاصة بعملية التركيب 

قم بلصق شريط العازل املوجود مع الجهاز وذلك حول حواف 

 منطقة تركيب الجهاز 

توصيالت 

الكهرباء 

قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربي تأكد من : 

مطابقة للقدرة املدونة علي  قدرة التيار الكهربي داخل منزلك -

 استيكر املواصفات امللصق باسفل الجهاز 

عملية التوصيل تتم بواسطة مقبس الكهرباء املتثبت بالجدار  -

وفقا للقوانين املقررة . 

وجود كابل توصيل الكهرباء بالجهاز فانه يجب  في حالة عدم

مناسبة ملواصفات الجهاز املدونة علي استخدام كابل وفيشة 

ملصق املواصفات املوجود اسفل الجهاز . مع الحرص علي عدم 

مالمسة كابل الكهرباء الي اسطح ساخنة تزيد درجة حرارتها عن 

 درجة حرارة الغرفة العادية 

بمصدر التيار الكهرباي مباشرة يجب في حالة توصيل الجهاز 

تركيب مفتاج متعدد وذو قدرة مناسبة لشدة التيار الكهربي عند 

ووفقا ملعايير التركيب ) مع فصل  IIIالحمل الزائد من الفئة 

الطرف االرض ي األصفر/األخضر ( كما يجب تركيب فيشة 

 الكهرباء في مكان يسهل الوصول اليه 

ير مسؤلة عن اي اضرار ناتجة عن ملحوظة : الشركة املصنعة غ

 عدم اتباع تعليمات التركيب املذكورة في هذا الكتيب 

في حالة تلف كابل التوصيل الكهربائي يجب استبداله من اقرب 

مركز خدمة معتمد ومن خالل الفني املختص 
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