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AR مقالة فيتا
تعليمات مهمة من أجل السالمة

يرجى قراءة التعليمات بدقة واالحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
 يمكن لألطفال في عمر 8 سنوات فما فوق واألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية أو العقلية أو األشخاص عديمي الخبرة استخدام هذا  ■

 الجهاز، بشرط مراقبتهم عن كثب أو أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام هذا المنتج بطريقة آمنة ويفهمون أخطاره المحتملة. يجب
عدم قيام األطفال بإجراءات التنظيف وصيانة المستخدم إال إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وخاضعين للمراقبة. يتعين عدم لعب األطفال 

بهذا الجهاز. حافظي على هذا الجهاز وسلك الطاقة بعيًدا عن متناول األطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات. 
 هذا الجهاز مصمم لالستخدام المنزلي فقط. وغير مخصص لالستعمال في أماكن مثل: ■

–   مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى؛   
المزارع؛  –   

غرف الفنادق أو االستراحات ومناطق المعيشة األخرى؛  –   
فنادق المبيت اإلفطار؛  –   

 يستخدم هذا الجهاز في تسوية األطعمة بالحرارة. تجنب استخدامه في أي أغراض غير الغرض المخصص له. ■
 ال تضع الجهاز على عتبات النوافذ أو ألواح تصفية الحوض أو األسطح غير المستقرة أو على مواقد الكهرباء أو الغاز أو في المناطق  ■

المجاورة لهم. ال تضع الجهاز إال على سطح مستقر وجاف ومستوي.
 قبل توصيل الجهاز بمقبس الكهرباء، تأكد من أن الجهد االسمي على ملصق التصنيف الخاص به يطابق الجهد الكهربائي للمقبس. ال  ■

توصلي الجهاز إال بمأخذ مؤرض بشكل مناسب.

تنبيه:
هذا الجهاز غير مصمم ليتم التحكم فيه باستخدام جهاز مبرمج أو مفتاح مؤقت خارجي أو جهاز تحكم عن بعد.

 ال تستعمل الجهاز إال بالملحقات األصلية من الشركة المصنعة. ■
 ال تستخدمي الجهاز بالقرب من مواد قابلة لالشتعال مثل الستائر أو مناشف المطبخ أو األسطح الخشبية وما إلى ذلك.  ■
 لضمان دوران الهواء بشكل كافي خالل التشغيل، يجب أن تتوفر فسحة فارغة ال تقل عن 15 سم حول كل جوانب الجهاز. ال تضع أي  ■

شيء على الجهاز وال تغطي فتحات التهوية.
 تجنب مالمسة البخار الساخن، الذي يتم إطالقه من فتحات التهوية أثناء تشغيل الجهاز.  ■
 ال تمأل السلة القابلة لإلزالة فوق عالمة الحد األقصى. تأكد من أن الطعام الذي تم وضعه في السلة القابلة لإلزالة ال يالمس عنصر  ■

التسخين.
 ال تمأل المقالة القابلة لإلزالة بالزيت. ملء المقالة بالزيت يمكن أن يؤدي إلى حدوث مواقف خطرة. يستند هذا األسلوب للقلي الصحي  ■

على مبدأ تدوير الهواء الساخن الذي ال يتطلب استخدام الزيت. يمكن إضافة كمية صغيرة من الزيت ال لشيء إال لغرض إضفاء النكهة 
على الطعام.

 ال تستخدم الجهاز لقلي األطعمة ذات المحتوى المرتفع من الدهون.  ■

تنبيه: السطح الساخن

 عندما يكون الجهاز في وضع التشغيل، قد ترتفع درجة حرارة األسطح التي يمكن لمسها. تجنب لمس السطح الساخن. وإال، فقد تتعرضي  ■
لإلصابة بحروق. استخدم المقبض إلزالة وحمل المقالة والسلة الساخنة. ال تضع المقالة والسلة الساخنة على األسطح المقاومة للحرارة. 

عند إزالة المقالة خارج الجهاز، كن حذرا جدا حتى ال تحرق نفسك بالبخار الذي يتم يتصاعد من الطعام. 
 في حالة اشتعال النار في الطعام بداخل الجهاز، قم فورا بإيقاف تشغيله عن طريق تحريك المؤقت إلى الوضع 0 وفصله من مقبس  ■

الطاقة. قبل إخراج المقالة، انتظر حتى يختفي الدخان الذي يخرج من فتحات التهوية.
 ال تسكب الماء المثلج في المقالة الساخنة.  ■
 احرص دائًما على إيقاف الجهاز وفصله من مقبس الكهرباء في حالة تركه دون إشراف وبعد االنتهاء من استخدامه وقبل التنظيف. اسمح  ■

بانخفاض درجة حرارة الجهاز قبل تحريكه أو تنظيفه.
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 وكذلك ال تغمر الجهاز في الماء أو في أية سوائل أخرى.  ■
 تجنب وضع األشياء الثقيلة على سلك الطاقة. تأكدي من عدم تدلي سلك الطاقة من حافة الطاولة ومن أنه ال يالمس سطًحا ساخًنا.  ■
 قم بفصل الجهاز من مقبس الطاقة عن طريق سحب قابس سلك الطاقة بلطف وليس عن طريق سحب سلك الطاقة. وإال، قد يؤدي ذلك  ■

إلى تلف السلك أو المقبس. 
 استبدل سلك الطاقة في مركز خدمات مهني في حالة تلفه. يحظر استخدام الجهاز إذا كان سلك الطاقة تالًفا. ■
 لتجنب خطر اإلصابة بالصدمات الكهربائية، تجنب إصالح الجهاز أو إجراء أي تعديالت عليه بنفسك. قم بإجراء جميع اإلصالحات  ■

أو التعديالت في مركز صيانة معتمد. العبث بالجهاز مخاطرة تعرضك لخطر إلغاء حقوقك القانونية الناشئة عن األداء غير المرضي 
أو ضمان الجودة.
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AR مقالة فيتا 
دليل المستخدم

 يرجى قراءة دليل المستخدم بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، حتى لو كنت معتاًدا بالفعل قبل ذلك على ■ 
استخدام أنواع مماثلة من األجهزة. ال تستخدمي الجهاز إال وفًقا للطريقة الموضحة في دليل المستخدم. 

احتفظي بدليل المستخدم في مكان آمن بحيث يمكن استرجاعه بسهولة الستخدامه في المستقبل. 
 نوصي باالحتفاظ بالعبوة الكرتونية األصلية ومواد التغليف وإيصال االستالم وبيان مسؤولية الموزع ■ 

وبطاقة الضمان طوال فترة المسؤولية القانونية عن الجودة أو األداء غير المرضي. في حالة النقل، 
نوصي بتعبئة الجهاز في الكرتونة األصلية للشركة المصنعة.

وصف الجهاز
فتحات اإلمداد بالهواء والتهوية  A1

قرص ضبط درجة الحرارة في النطاق 80–200 درجة مئوية  A2
مؤشر الطاقة  A3

مؤقت لمدة 30 دقيقة   A4
يد بها زر زر لتحرير السلة القابلة لإلزالة من المقالة  A5

مقالة قابلة لإلزالة ذات سطح غير قابل لاللتصاق  A6
سلة قابلة لإلزالة ذات سطح غير قابل لاللتصاق )غير معروضة(  A7

موجودة داخل المقالة.  
مؤشر التسخين  A8

عنصر التسخين والمروحة )غير معروضان(  A9
موجودان داخل الجهاز.  

فتحات العادم ودخول الهواء )غير معروضة(  A10
تقع في الجزء الخلفي من الجهاز.  

قبل االستخدام ألول مرة 
 قبل أول استخدام، أخرجي الجهاز وملحقاته من مواد التعبئة. ■ 
تحت ■  الطعام  مع  لالتصال  والمخصصة   )A7 والسلة   A6 )المقالة  لإلزالة  القابلة  األجزاء   اغسلي 

بعناية،  وجففيها  النظيفة  المياه  تحت  أشطفها  ثم  المطبخ.  منظفات  إضافة  مع  الجاري  الدافئ  الماء 
وضعهيا في مكانها.

 وصلي الجهاز بمأخذ طاقة وضعيه في وضع التشغيل وهو فارغ بتحريك قرص ضبط درجة الحرارة ■ 
ناتجة  محتملة  روائح  أي  دقائق إلزالة  مدة 10  على   A4 المؤقت  وتعيين  األقصى،  الحد  إلى   A2

عن التصنيع. 

مالحظة: 
عند أول تشغيل، يمكن أن تنبعث كمية صغيرة من الدخان. وهذا أمر طبيعي تماًما، وسوف 

يختفي في غضون فترة قصيرة.

 في نهاية الوقت المحدد سيصدر صوت عن الجهاز وسيتم إيقافه تلقائياً.■ 
 افصلي سلك الطاقة من مقبس الطاقة وأتيحي الفرصة للجهاز لكي يبرد.■ 

تشغيل الجهاز 
1.  ضعي الجهاز على سطح ثابت ومستوي ونظيف. اسحبي المقبض A5 إلخراج المقالة القابلة لإلزالة 
 .A7 خارج الجهاز. ضعي الطعام الذي ترغبين في معالجته بالحرارة في السلة A7 ومعها السلة A6
 .A7 عند وضع الطعام بداخلها، ال تتجاوزي عالمة الحد األقصى الموجودة على السلة القابلة لإلزالة
لضمان تحقيق أفضل النتائج، يجب االلتزام بالحد األدنى والحد األقصى من كمية الطعام المبينة في 

الجدول الذي يوصي بأزمنة القلي. 

تنبيه:
.A6 ال تقومي أبدا بوضع المواد الغذائية مباشرة في المقالة

2.  ادخلي المقالة القابلة لإلزالة A6 مع السلة المليئة A7 مرة أخرى إلى الجهاز ووصلي سلك الطاقة إلى 
مقبس الطاقة. 

3.  ضعي قرص التحكم في درجة الحرارة A2 على درجة الحرارة المطلوبة مع ضبط المؤقت A4 على 
التشغيل وسوف تضيء أضواء  الجهاز على وضع  سوف يضع   A4 المؤقت  التشغيل. ضبط  وقت 
 A9 التسخين  وأن عنصر  يعمل  الجهاز  أن  المؤشرات  إضاءة  تبين  أيضا.   A8 و   A3 المؤشرات 
 .A8 ترتفع درجة حرارته. عند الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، سوف ينطفئ ضوء المؤشر
أثناء التشغيل، سوف يضيئ مصباح مؤشر التسخين A9 وينطفئ بشكل متقطع تلقائيا. وهذا يدل على 
إلى  الغذائية  المواد  من  الزائدة  الدهون  يتم تصريف  المحددة.  الحرارة  درجة  الحفاظ على  استمرار 

 .A6 المقالة

مالحظة: 
به ألوقات  الموصى  الجدول  إلى  الرجوع  يمكنك  والوقت،  الصحيحة  الحرارة  لضبط درجة 

القلي. 

4.  قد تتطلب بعض األطعمة التدفئة المسبقة للجهاز. وهذا يستغرق حوالي 3 إلى 4 دقائق. ضعي قرص 
التحكم في درجة الحرارة A2 على درجة الحرارة المطلوبة مع ضبط المؤقت A4 على 4 دقائق. 
انتظري حتى ينطفئ ضوء المؤشر A8. وهذا يدل على الوصول إلى درجة الحرارة المحددة. ثم، 
اخرجي المقالة A6 مع السلة A7 بعناية من الجهاز وضعيها على سطح مقاوم للحرارة. تجنبي لمس 
 A7 مع السلة المليئة A6 بالغذاء. ادخلي المقالة القابلة لإلزالة A7 السطح الساخن. قومي بملء السلة

مرة أخرى في الجهاز واضبطي وقت التشغيل.
الجهاز  من   A6 المقالة  اخرجي  الطهي.  عملية  أثناء  الطعام  من  معينة  أنواع  تقليب  يتم  أن  5.  يجوز 
وضعيها على سطح مقاوم للحرارة. ألسباب تتعلق بالسالمة، خالل هذا الوقت، يكون عنصر التسخين 
A9 في وضع إيقاف التشغيل ولكن المؤقت A4 سيكون مستمرا في العد التنازلي حتى نهاية وقت 
التشغيل. كن حذراً بشكل خاص من عدم لمس السطح الساخن ومن أن تحرق نفسك على البخار الذي 

يتصاعد من الطعام. اضغط على الزر الموجود في المقبض A5 )انظر الشكل ب( لتحرير السلة القابلة 
لإلزالة A7 وقم برفعها مع الضغط على المقالة A6. كن حذراً من الدهون الساخنة أو العصارات 
التي قد تتساقط من بعض األطعمة. قم بعناية بهزها من جانب إلى جانب لتحريك الطعام تم ضعها مرة 
 ،A6 موضوعة بشكل صحيح في موضعها في المقالة A7 لكي تكون السلة .A6 أخرى في المقالة
من الضروري أن تنزلق اليد A5 إلى مكانها. وهذا ُيشار إلىه عن طريق نقرة مسموعة. ادخلي المقالة 
 .A9 مرة أخرى إلى الجهاز. وهذا سيؤدي إلى استئناف تشغيل عنصر التسخين A7 مع السلة A6

6.  لتسخين األغذية، اضبطي درجة الحرارة على 150 درجة مئوية والمؤقت A4 على 10 دقائق. 
7.  في نهاية الوقت المحدد سيصدر صوت وسيتوقف الجهاز تلقائياً. إليقاف تشغيل الجهاز قبل األوان، 

حركي المؤقت A4 إلى الموضع 0.
8.  عند توقف الجهاز، أخرجي المقالة A6 منه. اضغطي على الزر الموجود في المقبض A5 )انظر 
الشكل ب( لتحرير السلة القابلة لإلزالة A7 ، وأخرجيها وأفرغي محتوياتها. يجوز استخدام أدوات 
المطبخ المصنوعة من السليكون أو الخشبية إلزالة المواد الغذائية من السلة A7. لمنع إلحاق الضرر 
بالسطح المعالج الذي ال يلتصق في السلة القابلة لإلزالة A7 ، نوصي بعدم استخدام أدوات المطبخ 

المعدنية
9.  عند االنتهاء من استخدامه، تأكدي من أنه تم إيقاف تشغيل الجهاز. قومي بفصله من مقبس الكهرباء، 

وأتيحي وقت كافي لكي يبرد، ثم نظفيه وفًقا للتعليمات الواردة في فصل التنظيف والصيانة.

المدد الزمنية الموصى بها للقلي
مالحظة التحريك أثناء 

القلي
وقت القلي درجة الحرارة الحد األدنى 

واألقصى 
للطعام

نوع المادة 
الغذائية

نعم 9–16 دقيقة 200 °م  400–100
غرام

البطاطس 
المقلية المجمدة 

7 × 7 ملم

أضيفي نصف 
ملعقة صغيرة 

من الزيت

نعم 16–20 دقيقة 200 °م  400–100
غرام

البطاطس 
المقلية المنزلية 
10 × 10 ملم

أضيفي نصف 
ملعقة صغيرة 

من الزيت

نعم 18–22 دقيقة 180° م  400–100
غرام

شرائح 
البطاطس 

المنزلية

ال 10–14 دقيقة 180° م  400–100
غرام

شرائح لحم 
الخنزير

ال 7–14 دقيقة 180° م  400–100
غرام

لحم الهامبرغر 
المفروم

ال 18–22 دقيقة 180° م  400–100
غرام

أوراك الدجاج

تسخين أولي 
للجهاز

نعم 8–10 دقائق 200 °م  400–100
غرام

ملفوفات الربيع

تسخين أولي 
للجهاز

نعم 6–10 دقائق 200 °م  400–100
غرام

ناجتس الدجاج 
المجمدة

تسخين أولي 
للجهاز

ال 6–10 دقائق 200 °م  400–100
غرام

أصابع األسماك 
المجمدة

ال 10 دقائق C° 160  400–100
غرام

الخضروات 
المحشوة 
المخبوزة

استخدم وعاء 
الكعك

ال 20–25 دقائق 160° م 300 غرام الكعك

استخدام وعاء 
الخبز

ال 20–22 دقيقة 180° م 400 غرام الكيش الفرنسي

استخدام قوالب 
المافينز

ال 15–18 دقيقة 200 °م 300 غرام المافينز

مالحظة: 
األوقات المبينة في الجدول إرشادية فقط وقد تختلف تبعاً لحجم وكمية الطعام والذوق الشخصي 

الخاص بك.
عجين الكعك، الكيش الفرنسي المافينز، إلخ، يجب أن توضع أوال في وعاء خبز مناسب يمكن 

 .A7 أن يدخل في السلة القابلة لإلزالة

التنظيف والصيانة
 قبل التنظيف، افصلي الجهاز من مقبس الطاقة وأتيحي له فترة زمنية ليبرد. سوف يبرد الجهاز بشكل ■ 

أسرع عندما يتم إخراج الوعاء A6 والسلة A7 خارجه. 
 نوصي بتنظيف الجهاز فورا بعد أن يبرد إلى أسفل لمنع مخلفات الغذاء من الجفاف عليه. وسيكون ■ 

من الصعب إزالتها في وقت الحق. 
 اغسل المقالة A6 مع السلة A7 تحت الماء الجاري مع إضافة منظفات غسل األطباق المحايدة. ثم ■ 

اشطفي هذه األجزاء تحت المياه النظيفة وجففيها بعناية، وضعهيا في مكانها.
 إذا لم تنجحي في إزالة مخلفات األغذية، التي التصقت على السلة A7 أو المقالة A6، قومي بملء ■ 

المقالة A6 بماء دافئ مع إضافة منظف غسل أطباق محايد ووضع السلة A7 فيها. اسمحي للماء 
والمنظفات أن تعمل لمدة 10 دقائق تقريبا بهدف نقع قصاصات الغذاء. ثم نظفي القطعتين بالطريقة 

المعتادة.
 احرصي على أال تتراكم مخلفات الطعام على المقالة A6 والسلة A7. قبل االستخدام مرة أخرى، ■ 

يجب أن يكون كال الجزأين نظيفين.
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 امسحي سطح الجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة في محلول من الماء الدافئ ومنظفات المطبخ ■ 
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طفيف ثم باشري تجفيف كل القطع. 
 وكذلك ال تغمر الجهاز في الماء أو في أية سوائل أخرى.■ 
أي ■  لتنظيف  ذلك  إلى  وما  مذيبات،  أو  كاشطة  تنظيف  منتجات  أو  الفوالذي  الصوف  تستخدمي   ال 

جزء من الجهاز.

المواصفات الفنية
نطاق الجهد الُمقّدر......................................................................... 220–240 فولت
...................................................................................50/60 هرتز التردد الُمقّدر 
......................................................................... 1350 واط الُمدخالت الُمقّدرة للطاقة
.............................................................................. 60 ديسيبل )أ( مستوى الضجيج 

إن مستوى الضجيج المسموح به لهذا الجهاز هو 60 ديسيبل )أ(، وهو يمثل المستوى أ من طاقة الصوت 
 .pW 1 مقارنة بطاقة الصوت المرجعية

نحتفظ بحقنا في تغيير النص والمواصفات الفنية.

تعليمات ومعلومات التخلص من مواد التغليف المستخدمة
قومي بالتخلص من مواد التغليف المستخدمة في الموقع المخصص للنفايات في البلدية.

التخلص من األجهزة الكهربائية واإللكترونية المستعملة
يعني هذا الرمز الموجود على المنتج أو المستندات األصلية أنه ال يصح التخلص من 
المنتجات اإللكترونية والكهربائية في المخلفات العامة للبلدية. لكي تتخلصي من هذه 
نقاط  إلى  تسلمها  أن  بشكل صحيح، يجب  تدويرها  تعيدي  أو  تجدديها  أو  األجهزة 
التجميع المحددة. أو بدالً من ذلك، يمكنك في بعض دول االتحاد األوروبي أو الدول 
األوروبية األخرى إرجاع أجهزتك إلى متاجر التجزئة المحلية عند شراء أي منتج 

من المنتجات الجديدة المعادلة.
الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  في  األجهزة  لهذه  الصحيح  التخلص  يساعد  فسوف 
المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة،  السلبية  الوقاية من اآلثار  الثمينة وكذلك في 
والتي يمكن أن تحدث نتيجة للتخلص غير السليم من المخلفات. ارجعي إلى السلطات المحلية أو منشأة 

التجميع للحصول على المزيد من التفاصيل.
وفًقا للوائح الوطنية، قد يتم فرض عقوبات على التخلص غير الصحيح لهذا النوع من النفايات.

بالنسبة للكيانات التجارية في دول االتحاد األوروبي
له  التابعة  المورد  أو  التجزئة  تاجر  إلى  فارجعي  إلكتروني،  أو  التخلص من جهاز كهربائي  أردت  إذا 

للحصول على المعلومات الالزمة.
التخلص من المنتج في أي بلد آخر خارج االتحاد األوروبي

هذا الرمز ساري في االتحاد األوروبي. إذا أردت التخلص من هذا المنتج، ارجعي إلى المجلس المحلي أو 
تاجر التجزئة التابعة له للحصول على المعلومات الالزمة حول طريقة التخلص الصحيحة.

هذا المنتج يفي بجميع متطلبات الئحة االتحاد األوروبي األساسية ذات الصلة.


