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تركيب الحوض يف الجهاز
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التخزين

الحفاظ عىل البيئة

الضامن وخدمة ما بعد البيع

استكشاف األعطال

يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربايئ وتركه ليك يربد.. 1
يُرجى التأكد أن جميع أجزاء الجهاز نظيفة وجافة.. 2

ال تتخلص من الجهاز مع النفايات املنزلية عندما تقرر اإلستغناء عنه، يُرجى تسليمه اىل نقطة التجميع إلعادة التدوير. فأنت 
تساهم يف الحفاظ عىل البيئة

: تيفال  موقع  زيارة  يرجى  مشاكل،  حدوث  حالة  يف  أو  املعلومات  لطلب  أو  البيع،  بعد  ما  خدمات  إىل  الحاجة  حال   يف 
www.tefal.com أو االتصال مبركز خدمة العمالء يف بلدك. ميكنك العثور عىل رقم الهاتف يف كُتيّب الضامن الدويل. إذا مل يكن 

هناك مركز لخدمة العمالء يف بلدك، يرجى اإلتصال مبوزع تيفال املحيل.

إذا واجهت مشاكل مع جهازك، يُرجى زيارة موقعنا عىل الشبكة :  www.tefal.com  للتشاور، وطرح األسئلة للحصول عىل 
اإلجابات ، أو اتصل مبركز خدمة العمالء يف بلدك.

Er 5 إذا كان التيار الكهربايئ عندك يف
املنزل ضعيفاً، سوف يؤدي ذلك اىل 

انخفاض مستوى فعالية الطهي. 

اتصل بالجهة املسؤلة عن التيار الكهربايئ.

Er 6 إذا كان التيار الكهربايئ عندك يف
املنزل قوياً، سوف يقوم املنتج 

بحامية نفسه من أخطار السخونة 
املفرطة.

اتصل بالجهة املسؤلة عن التيار الكهربايئ.

*حسب املوديل
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نصائح

التنظيف

يجب تنظيف الوحدة بعد كل استخدام.
الحوض والسلة مطليان بطالء غري الصق. ال تستعمل أدوات الطهي املعدنية، وال مواد التنظيف الكاشطة، ألن من شأنها 

إتالف الطالء الغري الصق. 
افصل املنتج عن التيار الكهربايئ واتركه ليك يربد متاماً.. 1

مالحظة: افصل الحوض عن الجهاز لرسعة التربيد
 مُيسح السطح الخارجي للجهاز بقطعة قامش رطبة.. 2
يُنظّف الحوض والسلة باملاء الساخن مع سائل غسل االطباق واسفنجة غري كاشطة.. 3

ميكنك استخدام سائل إزالة الشحوم للتخلص من بقايا األوساخ.
مالحظة: الحوض والسلة آمنني للتنظيف يف جالية الصحون.

نصيحة: إذا التصقت األوساخ يف السلة أو يف أسفل الحوض، امأل الحوض باملاء الساخن وسائل غسل االطباق. ضع 
السلة يف الحوض وانقع الحوض والسلة ملدة 10 دقائق.

يُنظّف الجزء الداخيل من الجهاز باملاء الدافئ واسفنجة غري كاشطة.. 4
ال تغمر جسم الجهاز يف املاء.. 5
تُنظف عنارص التسخني بفرشاة التنظيف إلزالة بقايا الطعام.. 6

عادة ما تتطلب املكونات الصغرية الحجم وقتاً أقرص قليال يف التحضري من املكونات األكرب حجامً.	 
 يُضبط وقت الطهي حسب كمية املواد الغذائية: كمية أكرب من الغذاء تتطلب وقتا أطول قليال يف الطهي، وكمية صغرية 	 

تتطلب وقتا أقرص قليال.
 تحريك املكونات الصغرية أثناء الطهي تُحّسن يف النتيجة النهائية، وميكن أن تساهم أيضاً يف تجانس أفضل يف طهي 	 

للمكونات.
 	.Fry Delight XL ال تُعّد املكونات الغنية بالدهون، مثل النقانق، يف 
 	.Fry Delight XL الوجبات الخفيفة التي ميكن خبزها، ميكن أيضا أن يتم طهيها يف
 ميكنك أيضا استخدام Fry Delight XL لتسخني املكونات لتسخني املكونات أضبط درجة الحرارة لغاية 160 درجة 	 

مئوية، واضبط املؤقت عىل مدة بني 5 و 10 دقائق. 

.Er :* جدول رموز األخطاء

 Er. 1
Er. 2 أو

تحقق من وجود وتحديد املواقع الصحيحة لجميع األجزاء القابلة عطب يف الجهاز.
للفصل التحقق من عدم وجود أجسام غريبة يف كل األجزاء 

املتحركة.
بعد التحقق من عدموجود أجسام غريبة يف قناة التهوية، إذا 

استمر الخطأ، أعرض الجهاز عىل مركز خدمة معتمد.

 Er. 2
Er. 3 أو

ميكن أن يحدث هذا الخطأ إذا تم 
تخزين املنتج ملدة طويلة يف درجة 

حرارة منخفضة.

اترك املنتج ليبقى يف حرارة الغرفة ألكرث من 15 درجة مئوية ملدة 
ساعة واحدة قبل إعادة التشغيل.

إذا استمر الخطأ، أعرض الجهاز عىل مركز خدمة معتمد.

Er 4 ُزّود هذا املنتج بجهاز استشعار
للخطأ يف درجة الحرارة 

أعرض الجهاز عىل مركز خدمة معتمد.

توضع قطع البطاطس يف السلة.. 5
مالحظة: لتجنب وصول فائض الزيت  اىل قعر الحوض ، ننصح بعدم هّز الحوض لوضع قطع البطاطس يف السلة. 

تُطهى قطع البطاطس حسب ما تورده »اإلعدادات«.. 6
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اللحوم والدواجن

صدور 

الدجاج
80016

160 درجة 

مئوية
نعم

رشائح 

سمك 

السلمون 

الطازجة

37 قطع
160 درجة 

مئوية
ال

تحضري رقائق البطاطس منزلياً.

للحصول عىل أفضل النتائج، ننصح باستخدام البطاطس املطبوخة مسبقا )عىل سبيل املثال، املجمدة(. إذا كنت ترغب يف 
إعداد البطاطس محلية الصنع، يرجى اتباع الخطوات التالية.

استعمل تشكيلة من البطاطس املوىص بها لتحضري التشيبس.. 1
تُقرش البطاطس وتُقطع  اىل اصابع بسامكة حوايل 1 سم.. 2
تُغسل قطع البطاطس تحت املاء وتُجفف باملناشف الورقية . 3
يُسكب ½ ملعقة كبرية من الزيت يف وعاء، وتوضع فوقها قطع البطاطس وتخلط حتى يتم تغليفها بالزيت.. 4

)g( الكمية
الوقت 

)دقائق( *

الحرارة 

)درجة 

مئوية(

وضعية الطهي 

ذات الصلة

تحريك 

الطعام أثناء 

الطهي

 معلومات

إضافية

سناك

810  قطعساموسا
200 درجة 

مئوية
جاهزة للطهيال2

ناجيت 

الدجاج 

املُثلّجة

200-4008
200 درجة 

مئوية
نعم2

أصابع 

كروكنت 

املُثلّجة

616 قطع
200 درجة 

مئوية
نعم

معجنات

كعكة 

الشوكوالتة
60025

160 درجة 

مئوية
استعامل القوالب5

* من املستحسن إضافة 3 دقائق عىل وقت التسخني التمهيدي ملدة الطهي املشار إليها.
للقيام بذلك، ميكنك استعامل وضعية الطهي رقم 6 ، مام يُتيح لك تسخني متهيدي رسيع للجهاز.

وضعية الطهي رقم 7 ، تُحافظ عىل املكونات دافئة ملدة 30 دقيقة 

www.tefal.com راجع موقع وصفات الطهي عىل االنرتنت
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اإلعدادات

سوف يساعدك الجدول أدناه بتحديد اإلعدادات األساسية للمكونات التي تريد تحضريها. مالحظة: املعطيات املدرجة أدناه 
ليست سوى مؤرشات. ميكن أن تختلف حسب املنشأ، والحجم، والعالمة التجارية، وشكل املكونات . 

الحرارة 

)درجة 

مئوية(

وضعية 

الطهي 

ذات 

الصلة

تحريك الطعام 

أثناء الطهي

وضعية الطهي 

ذات الصلة

تحريك 

الطعام أثناء 

الطهي

معلومات إضافية

بطاطس ورقائق البطاطس 

رقائق 

البطاطس 

املُثلّجة

100022
200 درجة 

مئوية
نعم1

سامكة رقائق 

البطاطس : 

x 8 8 ملم

رقائق 

البطاطس 

السميكة 

املُثلّجة

100019
200 درجة 

مئوية
نعم1

سامكة رقائق 

البطاطس : 

x 10 10 ملم

رقائق 

البطاطس 

 الطازجة

 x 10 10(

ملم(

120026
200 درجة 

مئوية
نعم

أضف نصف )1/2( 

ملعقة صغرية  من 

الزيت

اللحوم والدواجن

رشائح  

اللحم 

املفروم 

املُثلّج

4006
180 درجة 

مئوية
نعم4

دجاجة 

كاملة
1200

55
160 درجة 

مئوية
2 يُضاف ملعقتان ال

)2( صغريتان من 

الزيت 5
200 درجة 

مئوية

افخاد 

الدجاج
530 قطع

170 درجة 

مئوية
نعم3



8

 افتح درج الجهاز ، وضع املكونات يف السلة. . 3
مالحظة: ال متأل السلة لغاية الحد األقىص، وال تتجاوز الكمية املبينة يف الجدول )انظر فقرة »اإلعدادات«(، ألن هذا 

قد يؤثر عىل نوعية النتيجة النهائية.
اغلق الدرج.. 4

ال تستخدم الحوض إن مل تكن السلة بداخله. 
مالحظة: 5 إشارات صوتية ُمتتالية تعني أن الحوض ليس يف مكانه الصحيح يف الجهاز.

تحذير: اترك الحوض ليك يربد قبل التعامل معه. احمل السلة دامئاً من مقبضها.
لبدء الطهي، ميكنك اختيار وضعية الطهي األوتوماتييك، أو اضبط الجهاز عىل الطهي يدوياً. . 5

b. عند اختيارك الضبط اليدوي :
 اضبط درجة الحرارة املطلوبة باستخدام الرمز + و- عىل شاشة العرض الرقمية. ترتاوح درجة الحرارة بني 60 و 200 	 

درجة مئوية.
العرض 	  الرمز + و- عىل شاشة  باستخدام  الوقت  ، واضبط  الزر  بالضغط عىل   املطلوب  الطهي   ثم اضبط وقت 

الرقمية. ترتاوح مدة املؤقت بني 0 و 60 دقيقة
 اضغط عىل زر التشغيل لبدء الطهي حسب درجة الحرارة والوقت املحدد. تبدأ عملية الطهي. يتم عرض درجة الحرارة 	 

املختارة ووقت الطهي عىل شاشة العرض بالتناوب.
a. عند اختيارك الضبط أوتوماتيكياً:

اضغط عىل  لعرض رقم وضعية الطهي. 	 
 اضغط عىل الرمز +، - أو عىل الزر  عىل شاشة العرض الرقمية إلختيار وضعية الطهي   )رشح لوضعيات الطهي  	 

يف فقرة »اإلعدادات«(. 
ثبّت وضع الطهي بالضغط عىل زر التشغيل. بذلك تبدأ عملية الطهي.	 
يبدأ الطهي. يتم عرض درجة الحرارة املختارة ووقت الطهي عىل شاشة العرض بالتناوب. 	 

 تحتاج بعض املكونات إىل التحريك أثناء الطهي ) انظر فقرة » اإلعدادات«  (. لتحريك املكونات، افتح درج الجهاز، . 6
وارفع السلة بواسطة مقبضها، وحركها اهتزازياً. ثم، ضع السلة يف الحوض، واغلق الدرج. ثم اضغط عىل زر التشغيل 

ملتابعة عملية الطهي
 عندما يحني انتهاء وقت الطهي، يُطلق الجهاز إشارة صوتية ويتوقف عن التشغيل. إرفع السلة من الجهاز ووضعها . 7

عىل سطح مقاوم للحرارة.
أفرغ السلة يف وعاء أو طبق.. 8

نصيحة: إلزالة املكونات الضخمة أو الهشة، استخدم ملقات الطعام.
 عند انتهاء عملية الطهي، تكون املكونات والوعاء ساخنني. حسب املكونات التي توضع يف Fry Delight XL ، ميكن . 9

أن يترسب البخار من الحوض.
عندما ينتهي طهي الطعام يف السلة، ميكنك إعادتها اىل الجهاز. . 10

مالحظة: بعد 15 دقيقة من عدم التفعيل، يتحول املنتج اىل وضعية السكون. بالضغط عىل زر  يعود املنتج لوضعية 
التشغيل.
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وصف أجزاء املنتج

قبل االستخدام للمرة األوىل

التحضري لإلستعامل

استخدام الجهاز

A .سلة
B .مقبض السلة
C .حوض
D .مخرج هواء
E .شاشة رقمية تعمل باللمس

F .سلك الكهرباء
G .زر وضعية الطهي
H .زر الحرارة
I .- أزرار + أو
J .زر التشغيل

تُزال جميع املواد من التعبئة والتغليف.. 1
تُزال أية ملصقات أو عالمات عىل الجهاز.. 2
تُنظف السلة والوعاء باملاء الساخن و سائل غسل االطباق باسفنجة غري كاشطة.. 3

مالحظة: ميكنك أيضا تنظيف هذه األجزاء يف جالية الصحون.
مُيسح داخل وخارج الجهاز بقطعة قامش رطبة.. 4

يوضع الجهاز عىل سطح مستقر، أفقي ومسطح. ال تضع الجهاز عىل سطح غري مقاوم للحرارة.. 1
توضع السلة بشكل صحيح يف الحوض.. 2
Fry Delight XL تعمل بتيار الهواء الساخن  ال متأل الوعاء بالزيت أو أية سوائل أخرى. . 3

ال تضع أي يشء عىل الجهاز. هذا يعطل تدفق الهواء ويؤثر عىل نتيجة الطهي بالهواء الساخن مل يُعّد هذا الجهاز 
للعمل يف مكان ُمنعزل. يجب وضع الجهاز عىل سطح عمل مستقر أو عىل منضدة املطبخ القادرة عىل تحمل حرارة 

ال تقل عن 90 درجة مئوية.

Fry Delight XL مناسبة  إلعداد مجموعة واسعة من املكونات. سوف يساعدك موقع وصفات الطهي عىل االنرتنت
 www.tefal.com معرفة املزيد عن هذا الجهاز. أوقات الطهي للمكونات األساسية معروضة يف فقرة »اإلعدادات«

أوصل املقبس الكهربايئ بالتيار . 1
 ابدأ مبرحلة التسخني التمهيدي إذا اقتىض األمر للقيام بذلك، اضغط عىل زر التشغيل الذي سوف ييُضء عند التوصيل . 2

بالتيار. سوف تُعرض درجة الحرارة عند اإلستعامل للمرة األوىل 60 درجة مئوية. 
اضبط درجة الحرارة املطلوبة باستخدام الرمز + و- عىل شاشة العرض الرقمية. 	 
اضغط مرة ثانية عىل زر التشغيل لبدء التسخني التمهيدي. 	 
يظهر رشيط الرسم البياين ، الذي يُبنّي لك التقدم يف درجة الحرارة إىل مستوى الحرارة املطلوبة. 	 
سوف تُطلق إشارة صوتية عند الوصول اىل  الدرجة الحرارة إىل املستوى املطلوب. 	 
اكتامل مرحلة التسخني التمهيدي. 	 

وضعية الطهي األوتوماتييك

 رقائق البطاطس املُثلجة. 1
 الوجبات الرسيعة املُثلجة. 2
 دجاج. 3
 لحوم. 4

خبز. 5
 التسخني التمهيدي. 6
 الحفاظ عىل الطعام ساخنا. 7


