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مقدمة

شكرًا لك على اختيار هذه المقالة صغيرة الحجم من Lakeland. ولمساعدتك على االستفادة من هذا الجهاز بأقصى صورة ممكنة، 

إليها في  للرجوع  آمن  مكان  في  بها  األولى، واالحتفاظ  للمرة  المقالة  استخدام  قبل  اإلرشادات  هذه  لقراءة  لحظات  يُرجى قضاء بضع 

المستقبل.

المزايا

الغطاء . مقبض    .1
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للرؤية نافذة  مع  استيل  االستينلس  غطاء من    .5

الزيت حاوية    .6
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الحرارة درجة  في  التحكم  مفتاح    .8

القدرة: 240-220 فولت ~ 50 هرتز 1000 وات

سعة الزيت القصوى: لتر واحد

التدابير االحترازية المهمة

عند استخدام هذه المقالة، يُرجى اتباع تدابير السالمة األساسية التالية.

االستخدام. قبل  اإلرشادات  قراءة جميع  يُرجى    .1

الجهاز. على  المبين  ذلك  مع  الرئيسي  التيار  تطابق جهد  من  التحقق  المقالة، يُرجى  استخدام  قبل    .2

الخارجي. أو  التجاري  لالستخدام  غير صالحة  المنزلي فقط. وهي  لالستخدام  المقالة مخصصة  هذه    .3

أخرى  ملحقات  أية  استخدام  عن  ينجم  قد  المصنعة.  الجهة  توفرها  التي  الملحقات  بصحبة  فقط  المقالة  استخدام  4.   يجب 

نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو وقوع إصابة، ومن ثم يجب تفادي ذلك.

يرجى  يتشابك.  أو  ساخنة  أسطح  يلمس  تدعه  أو  العمل،  سطح  أو  المنضدة  حافة  عن  متدلًيا  الكهربائي  السلك  تترك  5.   ال 

التيار الكهربائي للمقالة بالقصر لتقليل خطر التعثر فوقه. وال نوصي باستخدام وصلة سلكية  مالحظة ما يلي: يتسم سلك 

أو سلك أطول مع هذا الجهاز.

فرن ساخن. من  بالقرب  أو  بداخل  منه، أو  بالقرب  الكهرباء أو  أو  بالغاز  يعمل  موقد ساخن  على  المقالة  تضع  ال    .6

المقالة. أو  القابس  أو  السلك  إلى  البلل  بوصول  تسمح  من حدوث صدمة كهربائية، ال  للحماية    .7

نقلها  أو  المقالة  رفع  تحاول مطلًقا  المقابض. وال  دوًما  األسطح؛ واستخدم  تلمس  أثناء االستخدام. فال  المقالة ساخنة  8.   تصبح 

إذا كانت تحوي زيًتا ساخنًا.

السلة". السلة. راجع "تركيب مقبض  على  مكانه بشكل محكم  في  المقبض  ثبات  لضمان  الحذر  بالغ  9.   توخ 

المقالة. في  الكبيرة  الطعام  قطع  أو  المائدة  أدوات  وضع  عدم  يُرجى    .10

التنظيف. قبل  تماًما  تبرد  دوًما  استخدامها. واتركها  وأثناء عدم  التنظيف  قبل  المقبس  من  المقالة  افصل    .11

نحو مناسب  لم يشرف عليهم شخص مسؤول على  ما  المعتلين  أو  األطفال  قبل  المقالة غير مخصصة لالستخدام من  12.   هذه 

للتأكد من استخدامهم لها بأمان. ويجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بها. ويجب أال تترك دون مراقبة خالل استخدامها.

يعمل  لم  أو  بالتلف  أصيب  أو  الجهاز  سقط  إذا  التلف، أو  عالمات  القابس  أو  التيار  سلك  على  ظهرت  إذا  المقالة  تستخدم  13.   ال 

مطلًقا  تعمد  االستبدال. ال  أو  لإلصالح  رقم 88100 015394 للترتيب  على  المساعدة  بخط  الصحيح. اتصل  النحو  على 

إلى إصالح المقالة بنفسك حتى ال تصاب بصدمة كهربائية.

يُرجى االحتفاظ بهذه اإلرشادات للرجوع إليها في المستقبل

هذا المنتج مخصص لالستخدام المنزلي فقط

 

قبل االستخدام للمرة األولى

اغسل السلة ومقبض السلة والغطاء في ماء دافئ وصابون )يمكن وضع السلة في غسالة األطباق(. ُصب الماء الدافئ والصابون في 

الماء لتنظيفها. جفف جميع األجزاء ثم قم بتركيب  بالماء النقي. ال يجب غمر المقالة في  الزيت وانقعها لمدة، ثم اشطفها  حاوية 

المقبض بالسلة. راجع "تركيب مقبض السلة".
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تركيب مقبض السلة

المقبض بإحكام  دوًما من توصيل  التالية. تنبيه: حرًصا على سالمتك، تأكد  اتباع الخطوات  القلي، يُرجى  المقبض على سلة  لتركيب 

بالسلة عند استخدام المقالة.

المنتصف. باتجاه  السلة  لمقبض  السفلي  الطرف  على  اضغط    .1

السلة. على  الموجودة  بالفتحات  للمقبض  السفلي  الطرف  بمحاذاة  قم    .2

الخطوات بشكل عكسي. هذه  المقبض، اتبع  بتحريره. لفك  قم  للخلف، ثم  المقبض  على  اضغط    .3

القلي

1.   ُصب زيت دوار الشمس النقي )أو أي زيت آخر( في حاوية الزيت، مع مراعاة المستويين األقصى MAX واألدنى MIN الموضحين. ال 

يجب استخدام المقالة إذا كان مستوى الزيت أقل من المستوى األدنى. وأقصى كمية من الزيت يمكن استخدامها هي لتر واحد.

الطهي". الحرارة. راجع "دليل  درجة  اضبط    .2

الزيت. يجري تسخين  أنه  ليوضح  التشغيل  الكهربائي. يضيء مؤشر  التيار  بمقبس  المقالة  ل  وصِّ   .3

4.   عندما ينطفئ المؤشر، أنزل السلة الُمحملة بالطعام إلى حاوية الزيت بحرص وأغلق الغطاء. تنبيه: لتفادي تناثر الزيت الساخن، 

ال يجب قلي ما يزيد على 200 جرام من الرقائق في المرة الواحدة.

أدناه. هو موضح  الزائد كما  الزيت  بتصفية  للسماح  الحاوية  حافة  على  وعلقها  السلة  الطعام، ارفع  يتم طهي  أن  بمجرد    .5

تلميح مفيد

يفضل قلي الطعام الذي يحتوي على محتوى عاٍل من الماء مع رفع الغطاء خالل بعض الدقائق األولى حتى يكون مقرمًشا.

دليل الطهي

الفطر  140-130 درجة مئوية

السمك  180-170 درجة مئوية

الدجاج  180-170 درجة مئوية

حلقات البصل  190 درجة مئوية

رقائق البطاطس  200-190 درجة مئوية

العناية والتنظيف

عند قلي الطعام كل مرة – وخاصة األطعمة المغطاة بطبقة من الردة أو الدقيق – نوصيك باتباع هذه الخطوات للحصول على أفضل 

أداء من المقالة.

التيار. بمصدر  المقالة  توصيل  عدم  من  وتأكد  تماًما  يبرد  الطهي  زيت  اترك    .1

المناسبة. الحاوية  في  بحرص  الزيت  ُصب    .2

3.   اغسل السلة ومقبض السلة والغطاء جيًدا بماء ساخن وصابون. ُصب الماء الساخن والصابون في حاوية الزيت وانقعها لفترة. 

تخلص من أي شحوم عنيدة باستخدام منظف غير كاشط، ثم اشطفها بماء نقي. ال يجب غمر المقالة في الماء لتنظيفها. 

الجزء الوحيد الذي يمكن غسله في غسالة األطباق بأمان هو السلة. جفف جميع األجزاء.

أو الكاشطة على اإلطالق في  المعدنية  المنتجات  4.   استخدم قطعة قماش ناعمة لمسح الجزء الخارجي للمقالة. وال تستخدم 

عملية التنظيف.

5.   يمكن إعادة استعمال زيت الطهي أو تصفيته وإعادة استعماله. يُرجى التأكد من تصفية أية أجزاء صغيرة من الطعام المقلي 

والتخلص منها.

ويجب  بنفسك.  للمقالة  الخارجي  الغالف  فتح  مطلًقا  تحاول  ال  كهربائية،  صدمة  حدوث  أو  حريق  نشوب  خطر  6.   لتفادي 

رقم على  المساعدة  بخط  االتصال  يُرجى  المعلومات،  من  لمزيد  معتمدين.  فنيين  بواسطة  فقط  اإلصالح  عمليات  �إجراء 

.015394 88100

إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

انضمت Lakeland شأنها شأن العديد من كبار بائعي التجزئة اآلخرين إلى خطة تمكن العمالء من اصطحاب أجهزتهم الكهربائية 

غير المرغوبة إلى مراكز إعادة التدوير المنتشرة في أنحاء الدولة. تفضل بزيارة موقع www.recycle-more.co.uk للعثور على 

أقرب مركز إعادة تدوير إليك.

يجب أن يظل المقبض متصالً في جميع األوقات عند استخدام المقالة.



التوصيالت الكهربائية

يتعين تأريض هذا الجهاز

 

هذا الجهاز مزود بقابس ذي 3 سنون مجهز بمصهر حسب معيار BS1363 وهو صالح لالستخدام في جميع المنازل المزودة بمقابس 

والتخلص  فصله  لديك، فيجب  الكهربائي  التيار  مآخذ  مع  لالستخدام  صالًحا  المرفق  القابس  يكن  لم  الحالية. وإذا  المواصفات  تتبع 

منه بحرص. لتفادي اإلصابة بصدمة كهربائية، ال تقم بتوصيل القابس المفصول بالمقبس.

تركيب قابس جديد

إذا كنت في حاجة لتركيب قابس جديد ألي سبب كان، فيجب توصيل الوصالت الكهربائية المرنة على النحو المبين هنا. تتخذ األسالك 

الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز ألوانًا وفًقا للرموز التالية:

 

                                                                                                                       

)N( قم بتوصيل السلك األزرق بالطرف المحايد

)E( قم بتوصيل السلكين األخضر واألصفر بالطرف األرضي

)L( قم بتوصيل السلك البني بالطرف المكهرب

استخدام مصهر 13 أمبير

 

إذا لم تكن ألوان األسالك الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز متوافقة مع العالمات الملونة التي تحدد األطراف في القابس، فتابع 

يجب  األخضر.  اللون  ذي  أو  )األرضي(   E بحرف المميز  بالطرف  واألصفر  األخضر  اللونين  ذي  السلك  توصيل  يجب  التالي.  النحو  على 

بالطرف  البني  اللون  ذي  السلك  توصيل  األسود. ويجب  اللون  ذي  بحرف N )محايد( أو  المميز  بالطرف  األزرق  اللون  ذي  السلك  توصيل 

المميز بحرف L )مكهرب( أو ذي اللون األحمر.

 BS1362 قبل إعادة تركيب غطاء القابس، تأكد من عدم وجود أي قطع أو أطراف شاردة من األسالك بداخل القابس. استخدم مصهر

13 أمبير. يجب استخدام المصهرات المعتمدة من قبل BSI أو ASTA فقط. إذا لم تكن متأكًدا تماًما بشأن القابس أو المصهر الذي 

يتعين استخدامه، فارجع دوًما إلى فني كهرباء معتمد.

مالحظة: بعد استبدال أو تغيير مصهر في قابس مشكل لديه غطاء مصهر، يجب إعادة تركيب الغطاء على القابس؛ وال يتعين استخدام 

الجهاز  الكهربائية. هذا  األدوات  بديلة من متجر  أغطية مصهر  الحصول على  دون غطاء المصهر. وفي حالة فقده، يمكن  الجهاز من 

)توجيه   EEC 89/336و المنخفض(  الجهد  )توجيه   EEC 73/23 التالية:  المشتركة  األوروبية  السوق  توجيهات  مع  متوافق 

التوافق الكهرومغناطيسي(.

E

Earth(green/yellow)

L

N

Neutral (blue)

13
am

p 
FU

S
E

13amp fuse

Live(brown)

0007

احملايد )أزرق(

األرضي )أخضر/أصفر(

املكهرب )بني(

�مصهر 
13 أمبير


