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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

نرررررررررررررحنت نررررررررررروّدت أنت نرررررررررررررساعررررررررررررردكرررررررررررررمت فيت حرررررررررررررلت الرررررررررررررشاكرررررررررررررلت التيت قررررررررررررردت ترررررررررررررتاعرضرررررررررررررونت لرررررررررررررها، ت 
ومرررررررررروجررررررررررودونت لهرررررررررررذات الرررررررررررغرضت يررررررررررومررررررررررريراتً بررررررررررريت الرررررررررررساعرررررررررررةت الرررررررررررتاسررررررررررراعةت صرررررررررررباحرررررررررررراً ت 

والررررررررررررررررررسادسررررررررررررررررررةت مررررررررررررررررررساًءت علىت الرررررررررررررررررراعنوانت الررررررررررررررررررتالي :

مقّدمة

الزبون الحترم،

شكراً لختياركم شركتنا وشرائكم سكي تاندير!

 نرجو منكم أن تقرؤوا هذه النشرة بدقة وهدوء، وأن تنتبهوا إلى تاعليمات المان الواردة في النص
في فصل "تاعليمات المان".

إن الاعمل بهذه التاعليمات هو الساس ل:

الستخدام المن للسكي،•

الحصول على نتائج عمل جيدة ،•

تشغيل السكي بدون أعطال قدر المكان.•

  بنا. نحن نساعدكم فيهذه النشرة، اتصلواإذا كانت لديكم أسئلة لم تجدوا إجابًة عليها في 
الجابة عليها.

 إن منتجاتنا في تطّوٍر دائم، ولهذا قد تجدون اختلفراً بي السكي التي لديكم والنماذج الصررورة
في نشرة الرشادات هذه.

 نحن نوّد أن نساعدكم في حل الشاكل التي قد تتاعرضون لها، وموجودون لهذا الغرض يوميراً بي
الساعة التاساعة صباحراً والسادسة مساًء على الاعنوان التالي:

    Ümit GmbH    www.tandir.de

    Rischbleek 2
    38126 Braunschweig
    GERMANY
    Tel.  0049 531 23 44 78-0
    Fax. 0049 531 23 44 78-20
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

مررررررقدمررررررة

    Ümit GmbH    www.tandir.de

    Rischbleek 2
    38126 Braunschweig
    GERMANY
    Tel.  0049 531 17770
    Fax. 0049 531 13796

كما أننا نرحّب بكل إشارٍة واقتراح لتحسي النتج.
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

نرررررررررررررحنت نررررررررررروّدت أنت نرررررررررررررساعررررررررررررردكرررررررررررررمت فيت حرررررررررررررلت الرررررررررررررشاكرررررررررررررلت التيت قررررررررررررردت ترررررررررررررتاعرضرررررررررررررونت لرررررررررررررها، ت 
ومرررررررررروجررررررررررودونت لهرررررررررررذات الرررررررررررغرضت يررررررررررومررررررررررريراتً بررررررررررريت الرررررررررررساعرررررررررررةت الرررررررررررتاسررررررررررراعةت صرررررررررررباحرررررررررررراً ت 

والررررررررررررررررررسادسررررررررررررررررررةت مررررررررررررررررررساًءت علىت الرررررررررررررررررراعنوانت الررررررررررررررررررتالي :

:في حال وجود أسئلة أو حاجة لقطع التبديل نرجو منكم أن تزودونا بالاعلومات التالية

موديل السكي•

رقم السكي.•

نتمنى لكم كّل التوفيق والنجاح.

  2004 Ümit GmbH

Südstrasse 14-15
D–38100 Braunschweig

 كّل الحقوق محفوظة. لتجوز طباعة هذه النشرة أو طباعة أجزاء منها إل بموافقة خطيّة من شركة
أوميت. 
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

ترررررررررطابرررررررررقت الررررررررراعايرررررررررير

تطابقت الاعايير

CE : الرمز1الصررورة رقم 

 وبالتالي فهي CE سكي تاندير مزودة بالرمز
تتطابق مع التاعليمات والاعايير التالية:

تاعليمات
 تاعليمات دول الجموعة

الوروبية
98/37/EG (آلت)، اللحق IIA

89/336/EWG (EMV( 31/92، الاعّدل ب/EWG   68/93و/EWG

73/23/EWG 68/93 (توتر منخفض)، ماعّدل ب/EWG      

ماعايير تنسيقية
EN 292-1: 1991 أمان اللت – 

الفاهيم الساسية والقواعد الاعامة لبناء اللت وتشكيلها

الجزء الول: الصطلحات الساسية، الطرق والساليب

EN 292-2: 1991
+A1: 1995

أمان اللت – 

الفاهيم الساسية والقواعد الاعامة لبناء اللت وتشكيلها

الجزء الثاني: القواعد الفنية الساسية والواصفات

EN 12267: 1996 آلت تصنيع الواد الغذائية – الناشير اللية الدوارة – متطلبات الّصحة والمان

EN55014-1: 2003 إمكانيات التحّمل الكهرومغناطيسي – 

 التطلبات الواجب توفرها في أدوات وأجهزة الستخدام النزلي، الدوات الكهربائية
وماشابهها من الجهزة الكهربائية.

الجزء الول: إنذارات اضطراب عمل الجهاز

EN55014-2: 2002 إمكانيات التحّمل الكهرومغناطيسي – 

 التطلبات الواجب توفرها في أجهزة الستخدام النزلي، الدوات الكهربائية
وماشابهها من الجهزة الكهربائية.

 مقاومة العطال واضطرابات الاعمل – الاعيار الخاص باستخدام الجهاز في النازل
)Corrigendum: 1997من قبل الاعائلت (بما في ذلك

EN61000-3-2: 2001   –)EMV(إمكانيات التحّمل الكهرومغناطيسي 

 القيم الحّدية – القيم الحديّة لتيارات التذبذب الاعالية (تيار الدخول للجهاز، أصغر
 أمبير لكل ناقل)16أو يساوي 

EN61000-3-3: 2002   –)EMV(إمكانيات التحّمل الكهرومغناطيسي 

 القيم الحدية – تحديد تذبذبات التيار والتشويشات في شبكات التزويد الاعامة
  أمبير للناقل، والتي16بالتوتر النخفض  للجهزة ذات التيار الصغر أو الساوي ل 

لتخضع إلى شروط توصيل خاصة. 
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

ترررررررررطابرررررررررقت الررررررررراعايرررررررررير

ماعايير تنسيقية
EN 60335-1: 2002 أمان الجهزة الكهربائية الخاصة بالستخدام النزلي والغراض الخرى الشابهة.

الجزء الول: الشروط الاعامة

(IEC 60335-1:2001, النسخة اللانية); ماعّدل  EN 60335-1:2002

EN 60335-2-14: 2003 أمان الجهزة الكهربائية الخاصة بالستخدام النزلي والغراض الخرى الشابهة.

: شروط خاصة بآلت الطبخ14-2الجزء 

 (IEC 60335-2-14:2002, النسخة اللانية); ماعّدل  EN 60335-2-14:2003

EN 60204-1: 1997 أمان اللت –

التجهيزات الكهربائية لللت

الجزء الول: الشروط الاعامة
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1 Tandir -Messer

Ümi t  GmbH    www.tand ir .de

مسائلت عامة1

الاعنوان،ت طلبت قطعت التبديلت وخدمةت الزبائن1.1

    Ümit GmbH
    Südstr. 14-15
    38100 Braunschweig
    Germany
    Tel.  0049 (0) 531 17770 
    Tel.  0049 (0) 531 44477         Homepage :  www.tandir.de
     Fax. 0049 (0) 531 13796        E-Mail : mail@tandir.de

ت تاعديلتت الحتوى1-2

 نحتفظ بحقنا في إجراء تاعديلت في محتوى هذه النشرة، كما أن شركة أوميت ليست
 مسؤولة عن وجود أخطاء فيها. إننا غير مسؤولي عن الضرار الباشرة التي قد تحصل
 أثناء توريد الجهاز أو نتيجة عدم  الستخدام الصحيح لنشرة الستخدام الرفقة، وذلك

 بالقدار الذي يسمح به القانون.  

 

ت حقوقت الطبعت والنشر1-3

 إن حقوق طبع وتوزيع نشرة الستخدام هذه ملك لشركة أوميت. إن نشرة إرشادات
الستخدام مخصصة فقط للمستخدم والشخاص الاعاملي لديه. 

ليسمح لكليراً ول جزئيّراً

تصويرها•

توزياعها•

أو وضاعها بشكٍل غير قانوني تحت تصرف طرٍف ثالث•

 يمكن ان يتاعرض مخالف هذه التاعليمات للملحقة الجزائية 
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Tandir -Messer Fehler:
Refe-
renz
nicht

gefun-
den

مررررررررررررواصررررررررررررررفات فررررررررررررررنيّة

مواصفاتت فنيّة2

ت الواصفاتت الفنيةت لجهازت الشحن2-1

جهد الدخل 230VAC~ ± 10% / 50Hz

جهد الخرج ca. 30VDC 4,414; الدوران على الفاضي VDC الشحن أو التفريغ

تيار الشحن 850mA ± 10%

تيار التفريغ 300mA ± 10%

شحنة البقاء 270mA + 10% نبضي
الوزن مع غطاء الشحن 950 ًغرام تقريبا

ت الواصفاتت الفنيةت لجهازت الشحنت علىت الطاولة2-2

جهد الدخل 230VAC / 50/60Hz

جهد الخرج 15VDC, 6A

المان T 6,3A

الوزن 2650 غرام تقريبراً 

ت قوةت الضجةت الصادرةت 2-3

في مكان الاعمل EN ISO 11201 حسب
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3 سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

شررررررررروطت قررررررررانررررررونررررررررية

ت الشروطت القانونية3

الستخدامت التفقت معت الشروطت القانونيةت 3-1

 تستخدم سكي تاندير لتقطيع اللحوم الوجودة على شكل طبقات (الشاورما) أو اللحوم
 الفرومة على الناعم فقط، حيث يتم تحريكها أثناء الستخدام عموديراً، أي من العلى

للسفل. 

ومن أجل الستخدام الطابق للقواعد يجب تنظيف السكي وصيانتها بشكل دوري.

ت السؤوليةت والضمان3-2

 اتصلوا بنا مباشرة إذا كان لديكم استفسارات أو حقوق لها علقة بضمان الجهاز. يشمل
  الشحن، آلةالبطارية، الحولة ذات الكابل، جهازضمان سكي تاندير مع القطع التاباعة لها (

 الشحذ الثنائية) كل الخطاء التي لها علقة بمواد تركيب الجهاز وإنتاجه وذلك لدة قدرها
  شهراً. تحسب هذه الدة بدءاً من التاريخ الوجود على فاتررورة الحساب. ويمكن12

الستفادة من استمارة الضمان، فقط حي نقدمها مربوطة مع وصل الشراء. 

 تكمل كل النواقص والعطال التي يتم اكتشافها والتثبت منها خلل فترة الضمان الذكررورة
 وذلك حسب الشروط النصوص عنها في الستمارة. لتطبق شروط الضمان إذا كان

 النقص أو الاعطل  ناتجراً عن عدم مراعاة الستخدم لتاعليمات التشغيل في هذه النشرة
 والخاصة بوظائف الجهاز أو عند استخدامه للجهاز بشكٍل ليتطابق مع القواعد النصوص
 عليها أو عندما يحصل الذى من شخٍص غريب. ويكون الستخدم هو السؤول عن إصلح

الاعطل أو إتمام النقص في الحلت الذكررورة.   

 من قبلنا بتغييرما في الجهاز أو تاعييره. إنناياعتبر الضمان صالحراً إذا قامت جهة موكلٌة 
 نقوم بتصليح الجهاز طالا أن الضمان صالح. أما الكان الذي نقوم فيه بتنفيذ الضمانات

أو إصلح الجهاز فنحن نحدده. 

 تملك استمارة الضمان صفًة قطاعية، فهي تلغي كل ماسبقها من ضمانات غير مباشرة أو
 ضمانات شفهية أو كتابية أخرى. وهي الصدر الوحيد لحقوق الشاري بخصوص الجهاز،
 كما أنها الضمان الوحيد القدم من قبلنا. وبهذا نلغي هنا كافة الضمانات غير الباشرة

والناتجة عن استاعمال الجهاز. 

 إننا غير مسؤولي ول بحاٍل من الحوال عن أية أعطاٍل جانبية أو تالية قد تنتج عن أو لها
علقة باستاعمال أو استخدام النتج الذي قمنا بتوريده.
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 3

الشرررررررررررروطت الرررررررررررقانرررررررررونرررررررررررية

ت عمليةت إرجاعت الجهازت للبائعت وإجراءاتها3-3

 يجب أن تقدم كل الطلبات الخاصة بضمان الجهاز خلل فترة الضمان الاعطاة وأن تصل
إلينا في الوقت الحدد للضمان. 

 إن إرسال أحد الجهزة أو الدوات إلى التصليح أو للماعايرة لدينا يحتاج إلى موافقتنا
  السبقة.

 كل مادة مرسلة إلى الفحص أو التصليح الضمون  أو إلى الفحص والتصليح الضمون
ماعراً يجب أن تخضع  للتأمي في وسيلة النقل الحددة من قبلنا.

  نحن الذين نحدد من هو السؤول عن سبب وطبياعة نشوء الاعطل والقرار النهائي بشأن
ذلك. 

لتقبل الرساليات أو الطرود التي لم يدفع بريدها. 
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Fehler:
Refe-
renz
nicht

gefun-
den

Tandir -Messer

ترررررررررررررررررراعررلرريررمررات المرررررررررررررررررران

تاعليماتت المان3

يرجىت النتباهت إلىت تاعليماتت المانت التالية،ت لكيت نتجنبت أذىت اللةت وجرحت الستخدم!

خطرت الجرح!

ت الدائريةت الحادة،ت يجبت النتباهت الشديدت خاصًةت فيت ...ت بسببت الحركةت الحرةت لشفرةت السكي
الحالتت التالية:

ت (استخدمت الجواربت اليدوية شفرة السكي الدائرية من علبتها إخراجعند •
،الخاصةت بالحماية!)

ت ت (يجبت أولًت نزعت البطاريةت أوت الحولةت معشفرة السكي الدائريةت فّكت وتنظيفت عند•
الكابل)،

.          (يجبت تشغيلت السكيت قبلت القطعت مباشرةً) بالسكي الاعملعند •

.   منت دونت أنت تكونت شفرةت السكيت مغطاةليجوز إطلقراً تشغيل الجهاز 

باعيداتً عنت متناولت أيديت الطفال!احفظوا الجهاز 

ت ت تفصلت السكيت عنت التيارت الكهربائيت وت تسحبإل باعد أنت صيانةت الجهازت وتنظيفهت لتجوز
  وكذلك1-5في الفصل تاعليماتت المانت .  تجب مراعاة البطاريةت أوت الحولةت معت الكابل
ت .10في الفصل تاعليماتت إصلحت العطالت 

ت ت مفتاحت التشغيلت أوت علبةت البطارية(ليجوز إطلقراً أن يتاعرضت الجهازت فيت الاءت لتغطسوا
للرطوبة)

.قبلت نزعت غطاءت السكي دائمراً سحبت البطاريةت أوت الحولةت ذاتت الكابليجب 

 ،أداةت الجلخ عند استخدام 2-9يجب بالضرورة النتباه إلى التاعليمات الواردة في الفصل 
والتي يمكن الحصول عليها مع السكي عند الطلب. 
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 4

ترررررررررررررررررراعرلريرمراتت المرررررررررررررررررران

  بشكل جيد وذلك حسب الرشادات الواردة في الفصلعلىت القل الجهازت يوميراتً مرةا نظفو
. لخطرت الاعدوىت بالمراض، وإل فإنكم تاعرضون زبائنكم 8-4
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5 سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

الررررررررررررررررررتررجررهرريزات

التجهيزات1

ت مقاييست رؤوست تركيبت الشفرات5-1

 : مقاييس رؤوس تركيب2الصررورة رقم 
الشفرات الخاصة بسكاكي تاندير 

 تتكون سكي تاندير من الجسم الساسي ورأس
)2الجهاز (الصررورة رقم 

 ويمكن الحصول على رأس الجهاز بثلثة مقاييس
 مختلفة. عند شراء سكي تاندير نجد عليها أحد هذه

الرؤوس مركبراً. أما قطر الشفرة الدائرية فهو: 

 مم،100•

 مم أو 120•

 مم.140•

 يوجد شفرة دائرية الشكل مطاِبقة لكل
رأس تركيب، كما يوجد غطاء مناسب لها.

  لن فّكهفإنهت يفكت ويركبت منت قبلت الشركةت الصاناعةت فقط، لرأست تركيبت الشفرةبالنسبة 
وتركيبه يحتاج لدوات خاصة ولاعارف اختصاصية أيضراً. 
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 5

الررررررررررررررررررتررجررهرريزات

ت نماذجت الشفراتت الدائرية5-2

: شفرة منشار3الصررورة رقم 

: سكي مدورة4الصررورة رقم 

 يمكن تركيب عدة نماذج من الشفرات على سكي
تاندير: 

):3شفرة منشار (صررورة رقم •

 تستخدم لتقطيع اللحوم الوجودة على شكل
طبقات (الشاورما).

):4شفرة مدورة (صررورة رقم •

تستخدم لفرم اللحمة الناعمة. 
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5 سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

الررررررررررررررررررتررجررهرريزات

ت ملحقاتت الجهاز5-3

: سكي تاندير مع علبة البطارية5الصررورة رقم 

: سكي تاندير مع محولة ذات كابل6الصررورة رقم   
 توصيل ببريزة (التشغيل عن طريق الشبكة

(الكهربائية

 يمكن تشغيل سكي تاندير على بطارية
 ) أو5قابلة للشحن (الصررورة رقم 

 باستخدام محولة مع كابل وصل بالشبكة
).  6الكهربائية النزلية (الصررورة رقم 

 عند تشغيل الجهاز على الحولة ذات كابل
التوصيل يجب النتباه إلى مايلي:

 عدم قّص كابل التوصيل•
بالشبكة سهواً،

 عدم ملمسة كابل التوصيل•
لكان ساخن واحتراقه،

 عدم اتساخ الحولة بالدهون أو•
 تاعرضها للحرارة الزائدة أو

للرطوبة.
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 6

الرررررررررتركررررررررريب

التركيب4

: الجزاء الكونة للجهاز7لصررورة رقم ا    

الجزء التسمية الجزء التسمية
1 غطاء السكي اللنيومي  12 جسم الفتاح
2 برغي السكي 13 مفتاح متأرجح
3  الشفرة الدورة (متوفرة بثلثة

)قياسات مختلفة
14 غطاء الحماية للمفتاح

4  رأس تركيب الشفرة (متوفر بثلثة
قياسات مختلفة)

15 براغي (قطاعتان)

5 برغي رنديلة 16 وصلت تماس
6 قشاط ناقل مسن 17 قفل
7 ممسحة 18 مسكات
8 جسم الجهاز 19 براغي (ثل ث قطع)
9 20 قطع)4برغي مصلب ( بطارية أو محولة ذات كابل توصيل

10 محرك
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7 سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

الرررررررررررررررررتشغيل

التشغيل5

ت تشغيلت الجهازت الزودت ببطاريةت قابلةت للشحن7-1

ت ماعلوماتت عامةت عنت الشاحنت (شركةت أنزمان)7-1-1

احفظوا الجهاز باعيداً عن تأثير الرطوبة!

 لتستخدموا الجهاز في حالة وجود أعطاب ظاهرة في قالبه أو في كابل الوصل بالشبكة
الكهربائية.  

ليسمح بفتح الجهاز.

ليسمح بتصليح الجهاز إل من قبل الشركة الصاناعة (شركة أنزماّن)

  خلية نيكل/ ثنائية الاعدن بمجال ساعوي قدره12يصُلح جهاز الشحن للبطاريات ذات 
 ميللي أمبير ساعي.1000

 لتأخذ البطاريات الجديدة، والتي تبقى لفترٍة طويلٍة من دون استخدام، في البداية إل
جزءاً من ساعتها.   

 في الاعادة يجب أن تبقى البطارية دائمراً في جهاز الشحن، عندما يترك الجهاز لفترة
طويلة من دون استخدام (في الليل مثلً أو في عطلة نهاية السبوع).

 عليكم أن تتأكدوا دائمراً من تغذية الشاحن بتوتر الشبكة، وإل فقد يحد ث أن تتخرب
البطارية (مثلً عندما ل تفصل فاصمات حماية الشبكة في البناية).

 لتتركوا الجهاز مفتوحراً عندما تكون البطارية فارغة، مما يقود أيضراً إلى تخريب البطارية.

يقوم الشاحن بالوظائف التالية:

شحن مع مراقبة بتحكم مكروي،•

حماية إالكترونية ضد التفريغ الكلي للبطارية (تحت التفريغ)،•

 تحويل إلكتروني إلى وضاعية الشحن الحافظ للنبض (إبقاء البطارية مليئة•
وجاهزة للاعمل)،

وظيفة تفريغ إضافية (بكبسة زر) مع توصيل أوتوماتيكي من أجل الشحن.•

 يجب تصريف البطاريات التي انتهى استاعمالها في حاويات خاصة من أجل عمليات
إعادة تصنياعها.  
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 7

الرررررررررررررررررتشغيل

ت شحنت البطاريةت ثمت تركيبها7-1-2

: البطارية مع الشاحن8الصررورة رقم   

: تركيب البطارية9الصررورة رقم 

 قبل بدء الاعمل بشفرة السكي الدورة يجب أن.1
 تكون البطارية مشحونة (بالشاحن الررورد مع
 الجهاز) بشكٍل كافي. حيث يتم وصل كابل

 الحولة بالتيار الكهربائي (بالفيش) ثم توضع
 البطارية في الشاحن (كما في الصررورة رقم

 ). يبدأ الشحن بشكل أوتوماتيكي مباشرة8ً
 باعد وضع البطارية في مكانها في الشاحن

ووصله بالشبكة الكهربائية. 

 .يقّدر زمن الشحن بحوالي الساعة تقريبراً

  الوجودة على الشاحن:LEDتاعني الشارة .2

 باعد وصل البطارية بالتيار الكهربائي-
.ت الحمر باللونLEDالشارة تضيءت 

 يستمر الشحن طالا أن الشارة-
LED تضيءت بالحمر مازالت  .

 في اللحظة التي ينقلب فيها لون-
 ، ياعنيإلىت الخضر LEDالشارة 

ذلك أن البطارية امتلت.  

 إذا بقيت البطارية في الشاحن باعد امتلئها،.3
 تبدأ عملية الشحن للحفاظ على النبض (على
 الطاقة الخزنة)، هذا ياعني أن الجهاز يحافظ

 على البطارية مليئة وجاهزة للاعمل في كل
لحظة. 

 يتم تركيب البطارية الشحونة (أو الحولة ذات.4
 الكابل) في مقبض سكي تاندير حسب

، السهم).9(الصررورة رقم 

 ليمكن تركيب البطارية إل في اتجاه
 واحد ويسمعُ صوت حركة دخولها في

مكانها الصحيح.

  كغ20 إلى 10يمكن فرم أو تقطيع من 
 لحم ببطارية مشحونة (لحمة ناعمة الفرم

أو شاورما). 
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7 سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

الرررررررررررررررررتشغيل

ت تشغيلت الجهازت الزودت بمحولةت ذاتت كابلت توصيل7-2

من أجل اختيار فيش التوصيل الكهربائي الناسب، يجب النتباه للتي:

وصل الكابل بالفيش بطريقة لتؤدي إلى قطاعه سهواً،•

عدم ملمسة كابل التوصيل لكان ساخن واحتراقه،•

عدم اتساخ الحولة كثيراً بالدهون أو تاعرضها للحرارة الزائدة أو للرطوبة.•

: الحولة مع كابل10الصررورة رقم   
 .التوصيل

: إدخال  بريزة  الكابل11الصررورة رقم 

 نوصل الكابل بالأخذ الكهربائي (يجب أن.1
 تتطابق   قيمة الجهد الاعلمة على  الحولة مع
 جهد التزويد في الشبكة) ثم نصل الجهاز

). 10بالحولة  (أنظر الصررورة رقم 

 ليمكن تركيب البطارية إل في اتجاه
 واحد ويسمعُ صوت حركة دخولها في

مكانها الصحيح.
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 7

الرررررررررررررررررتشغيل

ت تاعييرت سماكةت القطعت 7-3

 : برغي الرنديلة لتاعيير12الصررورة رقم 
سماكة القطع

: سماكة القطع13الصررورة رقم   

 ، السهم)12بحّل أو ربط الرنديلة (الصررورة رقم .1
 نستطيع تاعيير سماكة القطع على شفرة السكي

الدورة.

 بتدوير الرنديلة باعكس اتجاه عقارب•
الساعة نحصل على سماكة أكبر.

 بتدوير الرنديلة باتجاه عقارب الساعة•
نحصل على سماكة أصغر. 

 ل تدّوروا البرغي زيادة عن اللزوم باعكس
 اتجاه عقارب الساعة، وإل فقد تاعرضون
 البرغي لخطر الخروج كليراً من الحلزنة

وبالتالي إلى حّل غطاء السكي!

 بتاعيير سماكة القطع زيادةً أو نقصانراً
 تتغير السافة بي شفرة السكي وجسمها

، السهم).13(الصررورة رقم 

يمكن تاعيير سماكة القطع في الجال

 مم. 10 إلى الاعشرة 0 من الصفر 

 إذا كانت السماكة قليلة جداً،•
فإّن اللحم ينسحق ويتفتت. 

 إذا كانت السماكة كبيرة جداً،•
 فإن استهلك اللحم يكبر من

دون حاجة لذلك. 
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7 سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

الرررررررررررررررررتشغيل

ت الاعملت بشفرةت السكيت الدائرية7-4

: مفتاح التشغيل والتوقيف.14الصررورة رقم 

 لقلع الجهاز عليكم بتشغيل مفتاح التشغيل واليقاف
، السهم).14" (الصررورة  رقم Iوضبطه على الوضاعية "

 انتبهوا عند تقطيع اللحمة على وضع
 الشفرة الدائرية للسكي مبتدئي في

 أعلى سفود اللحم (سواًء كانت اللحمة
 للفرم أم للشرحات)، باعد ذلك تحرك

 السكي بشكٍل مستقيم قاطاعًة باتجاه
السفل.

 يتم تشغيل السكي عند وجودها على
 سفود اللحم مباشرة، ثم تقفل فرروراً باعد

النتهاء من الاعمل بها. 

 تتجه حركة السكي أثناء تقطيع اللحم من
 العلى للسفل بشكٍل عمودي فقط.

 ليجوز مسك السكي أومسك سفود اللحم
باليد الثانية أثناء الاعمل. 

ت فّكت البطارية7-5

: طريقة فّك  البطارية15الصررورة رقم 

 لنزع علبة  البطارية أو الحولة يجب الضغط على زر
 القفال الحمر الوجود على جانب المسك (والبقاء عليه
 مضغوطراً)، ثم سحب البطارية أثناء ذلك (الصررورة رقم

15 .(
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 8

فرررررررررركت وتررررررررررنظيفت سرررررررررركيت تررررررررررانررررررررررديررررررررررر

فكت وتنظيفت سكيت تاندير6

ت نزعت غطاءت السكيت (غطاءت منت اللنيوم)8-1

خطرت الجرح!
لت تباعدوات غطاءت السكيت عنهات إطلقراتً مادامتت الشفرةت تدورت وموصولةت بالتيارت الكهربائي!!

يجبت نزعت البطاريةت أوت وصلةت الحولةت دائمراً!

: رنديلة من أجل فّك غطاء السكي16الصررورة رقم 

: فك غطاء السكي17الصررورة رقم   

 يوضع الجهاز باعيداً عن الرطوبة على أرضيٍة طرية.1
(مثلً طاولة مغطاة بورق).

 حّلوا الرنديلة باعكس اتجاه عقارب الساعة حتى.2
، السهم).16يفك غطاء السكي (الصررورة رقم 

 عندما تحل الرنديلة من علبة الحلزنة (الصررورة رقم.3
 ، السهم)، تستطياعون نزع غطاء السكي17

) أو هو ينفّك مبتاعداً من نفسه.  18(الصررورة رقم 

انتباه!

ت خطرت جرحت اليدي.ت شفرةت السكي
ً .ت الدائريةت حادةت جّدا

: غطاء السكي باعد فكه18الصررورة رقم 
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8 سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

فرررررررررركت وتررررررررررنظيفت سرررررررررركيت تررررررررررانررررررررررديررررررررررر

ت فكت وتركيبت شفرةت السكيت الدائرية8-2

 : يمكن حّل برغي19الصررورة رقم 
 السكي                       بواسطة

قطاعة نقود 

: باعد حّل برغي السكي20الصررورة رقم   
 نهائيراً

 : مسك وتثبيت الشفرة21الصررورة رقم 
الدائرية  بالكماشة الخاصة بها.

 تأكدوا من أن البطارية غير موجودة في الجهاز وأنه.1
ليس موصولً بالكهرباء عن طريق الحولة. 

  قطاعة نقود أو مفك براغي لحّل البرغي1استخدمو.2
 الوجود في وسط شفرة السكي (الصررورة رقم

19.(

أباعدوا البرغي..3

 التقطوا بثبات الشفرة الدائرية بواسطة كماشة.4
 خاصة بذلك (لقط ذو جنبي متصالبي مع إمكانية
 تاعيير فتحة كماشته حسب الطلب، أنظر الصررورة

).21رقم 

 لتمسك السكي باليد، انتبه من خطر
حصول جروح!

22



سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 8

فرررررررررركت وتررررررررررنظيفت سرررررررررركيت تررررررررررانررررررررررديررررررررررر

: رأس السكي من دون22الصررورة رقم   
  الشفرة

يمكن الن نزع شفرة السكي الدائرية.5

 : شفرة السكي الدائرية وهي23الصررورة رقم 
مرّكبة.

 يتم تركيب شفرة السكي الدائرية
بتسلسل عكسي لراحل فكها. 

 هناك كتابة على أحد جهتي الشفرة
 الدائرية، وهنا يجب بالضرورة النتباه
 عند تركيبها إلى أن تنظر جهة الكتابة

).23إلى العلى (الصررورة رقم 

 ثبتوا البرغي في وسط الشفرة  بمقدار
 قوة اليد فقط، إذ يثبت البرغي نفسه آليراً

خلل تشغيل السكي .   
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8 سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

فرررررررررركت وتررررررررررنظيفت سرررررررررركيت تررررررررررانررررررررررديررررررررررر

ت فّكت المسحةت 8-3

 تقوم المسحة بتنظيف تراكمات اللحم ومخلفاته عن شفرة السكي وبالتالي تمنع من توقف
السكي عن الاعمل. 

: فّك المسحة24الصررورة رقم   

 تجلس المسحة تحت شفرة السكي الدائرية ويتم.1
ضغطها على الشفرة بمساعدة لوالب. 

 باعد أن تفك الشفرة يمكن فك المسحة بسحبها.2
).23باتجاه السهم (أنظر الصررورة رقم 

يتم تركيب المسحة بتسلسل عكسي لراحل فكها..3
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 8

فرررررررررركت وتررررررررررنظيفت سرررررررررركيت تررررررررررانررررررررررديررررررررررر

ت كيفت تنظفت جهازك8-4

يجب تنظيف سكي تاندير بشكٍل جيد يوميراً عند انتهاء الاعمل بها!

 في حال وجود نواقص في الصحة الاعامة تاعرضون زبائنكم لخطر الاعدوى بالمراض!

قكوات القطعت التاليةت قبلت التنظيف:ت 

)1-8غطاء السكي (قارن مع الفصل •

)2-8شفرة السكي الدائرية (قارن مع الفصل •

).3-8المسحة (قارن مع الفصل •

ليجوز تغطيس الجهاز في الاء أو وضاعه للتنظيف تحت تيار الاء الجاري.

 ) وكذلك علبة البطارية13بشكل خاص يجب حفظ مفتاح التشغيل واليقاف (الصررورة رقم 
 باعيداً عن الرطوبة.

 يجب وضع جسم الجهاز عند تنظيفه بشكٍل تكون ماعه علبة البطارية باتجاه العلى، لكي
نمنع تسرب أي ماء إلى الداخل. 

 لتنظيف الجهاز!تحتويت علىت حموضلتستخدموا أية مادة منظفة 

. بخرقةت مبللة من الخارج مسحت الجهازيكفي عادةً 

ت نظفوات غطاءت شفرةت السكيت والشفرةت نفسهات وممسحةت الشفرةت بالاءت المزوجت بمادةت منظّفة
 (منظف جلي)! واستخدموا إضافًة لذلك فرشاة، لكي تباعدوا بقايا الدهون بشكلمنزليةت 

جيد.

 اللية.جليةت الطبخ في شفرةت السكيت وممسحةت الشفرةكما يمكن غسل 

، فقد تتلون مادته بلون غامق. الجليةت اللية في غطاءت السكيت اللنيومي غسل ليجوز
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8 سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

فرررررررررركت وتررررررررررنظيفت سرررررررررركيت تررررررررررانررررررررررديررررررررررر

ت تركيبت غطاءالسكيت (غطاءت منت اللنيوم)8-5

أخطارت الجروح!

يمنعت مناعراتً باتراتً تركيبت غطاءت السكيت طالات أنت الشفرةت مازالتت تدورت والجهازت مازالت موصولً

ت بالتيارت الكهربائي!!

يجبت دائمراتً نزعت البطاريةت منت الجهازت أوت بريزت الحولةت منت الشبكةت الكهربائية!

: تركيب غطاء السكي (الرحلة آ25الصررورة رقم  )

: تركيب غطاء السكي (الرحلة ب26الصررورة رقم  )

 لتركيب غطاء السكي يجب أولً إدخال الوصلة على.1
 رأس الجهاز في الثقب الخاص بذلك والوجود في

 ،26 ورقم 25غطاء السكي نفسه (الصررورة رقم 
أنظر السهم).

تحذير!

ت خطرت جرحت اليدي.ت شفرةت السكيت حادة
جداً!

 أدخلوا الوصلة على الجانب الخر لرأس الجهاز.2
 في الثقب الطولني الوجود لذلك (الصررورة رقم

27 .(

ج: تركيب غطاء السكي (الرحلة 27الصررورة رقم  )
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 8

فرررررررررركت وتررررررررررنظيفت سرررررررررركيت تررررررررررانررررررررررديررررررررررر

: إقفال غطاء السكي28الصررورة رقم   

 ادخل الرنديلة في مجرى القلووظ التحرك على.3
).28غطاء السكي (الصررورة رقم 

إذا لم يركب القلووظ :

 إضغط قليلً على غطاء السكي•
والرنديلة مع باعض

 ثم اضبط مجرى القلووظ•
التحرك على الرنديلة.

 

 إبرم الرنديلة لتثبيت غطاء السكي مع رأس الجهاز
 وإقفاله بشكٍل جيد.
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9 سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

صرررررررريانررررررررةت سرررررررركيت تررررررررانررررررررديررررررررر

ت صيانةت سكيت تاندير9

  كغ لحم. كما يجب تبديلها بشفرة جديدة50يجب جلخ الشفرة الدائرية باعد تقطيع حوالي 
  كغ لحمة300سم من قطرها. أما شفرة النشار فيمكن أن نقطع بها حتى 2عندما تفقد 

شاورما قبل أن نجلخها من جديد.

 لكي تاعطي السكي نتائج منتظمة في جودة التقطيع، يجب أن تسّن أو تشحذ الشفرة
.يوميّراًالدائرية 

الشحذت اليدويت لشفرةت سكيت تانديرت بحجرت الجلخت الخاصةت التوفرةت لدينا9.1

 ، لن الشفرةخطرت الجرحعند سّن الشفرة بحجر الجلخ الخاصة بذلك يجب النتباه إلى 
تدور حّرةً بدون غطاء.

 ليجوز حصر حجر الجلخ بي غطاء الشفرة والشفرة نفسها، الذي قد يؤدي إلى ميلن أو
تاعليق الشفرة. أما النتيجة فقد تكون التاعرض لاعس الصابع أو للجروح. 

)!30يجب تثبيت الجهاز وحجر الجلخ خلل شحذ السكي (الصررورة رقم 

 يجب حماية الاعيني بنظارات أو ماشابهها من أدوات الحماية خلل عملية جلخ شفرة
السكي، فالبرادة الصغيرة الناتجة عن الجلخ قد تجرح الاعي.

 : السافة بي غطاء شفرة29الصررورة رقم 
 السكي                                والشفرة

نفسها

 افتح غطاء السكي بواسطة الرنديلة (الصررورة رقم.1
 ، السهم) حتى يمكنك إدخال حجر الجلخ12

، السهم). 29بسهولة (الصررورة رقم 

 لكي نتأكد من عدم انفكاك غطاء السكي
 خلل عملية الجلخ نبرم الرنديلة بالتجاه
الاعكسي للفتح دورة واحدة على القل. 
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 9

صرررررررريانررررررررةت سرررررررركيت تررررررررانررررررررديررررررررر

: إيقاف الجهاز على جانبه وتثبيته30الصررورة رقم 

 : وضع حجر الجلخ على الوجه31الصررورة رقم 
السفلي لشفرة السكي

 20-15: زاوية الجلخ (حوالي 32الصررورة رقم 
درجة) عند سنها بحجر جلخ

 أوقف الجهاز على أحد جوانبه وثبته بقوة.2
).30(الصررورة رقم 

 ضع حجر الجلخ على الوجه السفلي لشفرة.1
).31السكي (الصررورة رقم 

 يجب أن تكون الزاوية بي حجر الجلخ
  درجة20-15وشفرة السكي الدائرية بي 

).31(الصررورة رقم 

 شغل الجهاز واضغط حجر الجلخ بشكٍل خفيف.2
على الجهة السفلية للشفرة. 

تقدر مدة الجلخ بحوالي الدقيقة. 

 نحصل على نتيجة جلخ جيدة حي نغمس
 حجر الجلخ كل خمس ثواني تقريبراً في

الاء. 
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9 سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

صرررررررريانررررررررةت سرررررررركيت تررررررررانررررررررديررررررررر

: تناعيم الشفرة باعد الجلخ33الصررورة رقم 

 ينتج عن عملية الجلخ على الوجه الاعلوي
للشفرة حواف ناتئة. 

 ولذلك نضع حجر الجلخ في النهاية بشكٍل مسطح.3
 أو مائل قليلً على الوجه الاعلوي للشفرة (الوجه

 الستوي الكبير)  ونضغطها بشكل خفيف. باعدها
 نشغل الجهاز لزالة هذه الحواف الناتئة (الصررورة

).33رقم 

 يستمر التناعيم وإباعاد الحواف الناتئة
عشر ثواني على أباعد حّد.

ت السّنت أوت الشحذت الليت لسكيت تانديرت بواسطةت آلةت الجلخت (أوبتسيونال)9-2

!تجهيزاتت سكيت تانديرت آلةت جلخت ثنائيةتستلمون ضمن 

 للحصول على ماعلومات إضافية حول طريقة الاعمل بآلة الجلخ الذكررورة  يرجى الطلع
على نشرة التشغيل والواصفات الرفقة!

فكت البطاريةت وشحنها9.2

ت فكت علبةت البطارية9-3-1

: فك علبة البطارية34الصررورة رقم 

 من أجل فك علبة البطارية نضغط على زر القفل
 ) ثم33الحمر على مقبض الجهاز (الصررورة رقم 

نسحب الاعلبة ويدنا مازالت ضاغطة على الزر. 
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 9

صرررررررريانررررررررةت سرررررررركيت تررررررررانررررررررديررررررررر

ت تفريغت البطارية9-3-2

 لكي نزيد من عمر البطارية يجب تفريغ هذه البطارية تمامراً بي الحي والخر ثم ناعيد
شحنها من جديد (يجب تجنب الوصول إلى حالة "أثر الذاكرة" عند التفريغ).

: الشاحن مع البطارية35الصررورة رقم 

 )35نضع البطارية في الشاحن (الصررورة رقم .1
وننتظر ظهور الضوء الحمر بشكٍل مستمر.

".Dischargeثم نضغط على الزر "تفريغ .2

  بلوني (أحمر وأخضر)، هذاLEDتضي الشارة .3
 ياعني أن عملية التفريغ قد بدأت، في النهاية

  يحصل التفريغ تلقائيراً.

  للحصول على ماعلومات1-7إنظر الفصل 
إضافية حول الشاحن. 
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10 سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر

ترررررررررررررررفاديت العرررررررررررررررطالت وإصرررررررررررررررلحرررررررررررررررها

تفاديت العطالت وإصلحها10

 تجدون في الجدول التالي العطال المكن حصولها لشفرة السكي الدائرية وأسباب هذه
العطال والمكانيات التوفرة لزالة هذه العطال وإصلحها. 

إصلحت الاعطل أسبابت الاعطل الاعطلت 

 يجب اختبار وجود المسحة في مكانها،
وإذا لم تكن مركبة فيجب تركيبها

المسحة غير مركبة الشفرة لتدور 

 تبديل عنصر حماية النبوب الزجاجي
في الحولة

 عنصر حماية النبوب الزجاجي في
الحولة ماعطل

 الجهاز ليقلع (التشغيل عن
 طريق الشبكة الكهربائية

 يجب اختبار بريزة التوصيل بالشبكةبوجود محولة)
بواسطة جهاز آخر

في التزّود بالكهرباءعطل 

 يجب فك البطارية وشحنها (أنظر
 )، استخدم البطارية2-1-7الفصل 

الحتياطية

 ليس في البطارية كمية كهرباء
كافية أو انها فارغة 

 الجهاز ليقلع (التشغيل عن
طريق البطارية)

 يجب جلخ شفرة السكي (انظر الفصل
)2-9 و 9-1

الشفرة غير حادة 

 يجب اختبار شفرة السكي إذا كانت تقطيع أو فرم سيء النوعية
 مركبة بشكٍل يكون فيه الوجه الكتوب

 )،2-1-7إلى أعلى (أنظر الفصل 
استخدم البطارية الحتياطية

الشفرة غير مركبة بشكل سليم

 يجب فك البطارية وشحنها (أنظر
 )، استخدم البطارية2-1-7الفصل 

الحتياطية

 ليس في البطارية كمية كهرباء
كافية أو انها فارغة

شفرة السكي تدور ببطء 
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سررررررركيت ترررررررانرررررررديرررررررر 11

الررررررررررررررررررترصرلريرحرات

التصليحات11

 الداخل أو الخارج وتبديل رأس تركيب شفرة السكي ليسمح بتصليح جسم الجهاز من 
إل عن طريق الشركة الصاناعة. 

 إذا قام الستخدم بإجراء تصليحات بنفسه، فإن الضمان يصبح لغيراً. إن الجهة الصاناعة
 ليست مسؤولة عن أية تصليحات غير نظامية على الجهاز أو عن الضرار التي قد تنتج

 عن مثل هذه التصليحات.
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