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A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE

USO PREVISTO

-

AVVERTENZE DI SICUREZZA
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO.

-

 Pericolo per i bambini

-

-
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 Pericolo dovuto a elettricità
-

-

 Pericolo di danni derivanti da altre cause
-

-

-

 Avvertenza relativa a ustioni
-

-

 Attenzione - danni materiali
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CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI
INTRODUZIONE

-

Accessorio Fonduta
-

Accessorio Pietra

DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIO 

A - Base
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IT PRIMA DELL’USO

Attenzione - Rischio di danni materiali

Quando usate l’apparecchio per la prima volta può accadere che emani un leggero odore 
e un po’ di fumo. Questo è da ritenersi normale.

Montaggio
Pericolo - Rischio di ustioni

Pericolo - Rischio di ustioni

Preriscaldamento

Attenzione - Rischio di danni materiali

-
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ISTRUZIONI PER L’USO

Pericolo - Rischio di ustioni

Per preparare la fonduta

Per usare il piano di pietra refrattaria
-

DOPO L’USO

-

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pericolo - Rischio di shock elettrico

Attenzione - Rischio di ustioni.
-
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IT Pulizia della base
Pericolo - Rischio di shock elettrico

Attenzione - Rischio di danni materiali

-

Pulizia degli accessori

MESSA FUORI SERVIZIO

SUGGERIMENTI

CONSIGLI PER LA TUA FESTA GRILL

-
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WITH REGARD TO THIS MANUAL

INTENDED USE

IMPORTANT SAFEGUARDS
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

 Danger for children
-
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 Danger due to electricity

 Danger of damage originating from other causes

 Warning of burns

 Warning – material damage

-

-

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
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INTRODUCTION

Fondue accessory

Stone accessory

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

A - Base
B - Spaces for raclette pans
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BEFORE USE

Caution - Risk of material damage

a bit of smoke. This is normal.

Assembling
Danger - Risk of burns

Danger - Risk of burns

Pre-heating

Caution - Risk of material damage



13

E
N

INSTRUCTIONS FOR USE

Danger - Risk of burns

To prepare the fondue

To use the refractory stone plate

AFTER USE

CLEANING AND MAINTENANCE

Danger - Risk of electric shock

Caution - Risk of burns.

Cleaning the base
Danger - Risk of electric shock

Caution - Risk of material damage
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-

Cleaning the accessories

SETTING THE MACHINE OUT OF SERVICE

-

TIPS

-

TIPS FOR YOUR GRILL PARTY

-
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A PROPOS DU MANUEL

UTILISATION PRÉVUE

CONSEILS DE SÉCURITÉ
LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

-

 Danger pour les enfants
-

-
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 Danger électrique

-

-

 Dangers provenant d’autres causes
-

-

 Avertissements sur les brûlures

-

 Attention - dégâts matériels
-
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CONSERVER CES INSTRUCTIONS
INTRODUCTION

Accessoire Fondue
-

Accessoire Pierrade

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

A - Base
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AVANT UTILISATION

Attention - Risque de dégâts matériels

Montage
Danger - Risque de brûlures

-

Danger - Risque de brûlures
-

Préchauffage

Attention - Risque de dégâts matériels

-



19

FR

MODE D’EMPLOI

Danger - Risque de brûlures
-

-

-

APRÈS UTILISATION

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Danger - Risque d'électrocution

Attention - Risques de brûlures.

Nettoyage de la base
Danger - Risque d'électrocution
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Attention - Risque de dégâts matériels
-

Nettoyage des accessoires

MISE HORS SERVICE

-

SUGGESTIONS

-

CONSEILS POUR RÉUSSIR VOTRE GRILLADE ENTRE AMIS

-

-
-
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ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

VORGESEHENER GEBRAUCH

-

WICHTIGE HINWEISE
DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM LESEN.

-

-

-

 Gefahr für Kinder

-

-
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-

 Gefahr wegen Strom
-
-

-

 Schadensgefahr wegen anderer Ursachen

-

 Hinweise zu Verbrühungsgefahr
-

 Achtung - Sachschäden
-
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-

-

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG STETS GUT AUFBEWAHREN
EINLEITUNG

Fonduezubehör

Steinzubehör

GERÄTEBESCHREIBUNG
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VOR DEM GEBRAUCH

Achtung - Sachschadenrisiko
-

-
was Rauch ausgibt. Das ist absolut normal.

Montage
Gefahr - Verbrennungsrisiko

-
-

Gefahr - Verbrennungsrisiko

Vorheizung

Achtung - Sachschadenrisiko
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Gefahr - Verbrennungsrisiko
-
-

-

Die Vorbereitung der Fondue

Die Verwendung der Hitzesteinplatte

-

NACH DEM GEBRAUCH

REINIGUNG UND WARTUNG

-

Gefahr - Stromschlagrisiko
-

Achtung - Verbrennungsrisiko.

Reinigung des Sockels
Gefahr - Stromschlagrisiko

Achtung - Sachschadenrisiko
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Reinigung des Zubehörs

AUSSERBETRIEBSETZUNG

-
-

TIPPS

-

TIPPS FÜR DEN GRILLFEST

-

-

-
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A PROPÓSITO DE ESTE MANUAL

-

USO PREVISTO

ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD
LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

-

-

 Peligro para los niños
-

-
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 Peligro debido a electricidad
-

-
-

-

 Peligro de daños debidos a otras causas

 Advertencia relativa a quemaduras
-

 Atención – daños materiales
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GUARDAR SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES
INTRODUCCIÓN

-

Accesorio Fondue

Accesorio Piedra

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

A - Base
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ANTES DEL USO

Atención - Riesgo de daños materiales
-

Cuando se usa el aparato por primera vez puede que exhale un olor ligero y un poco de 
humo. Esto es normal.

Montaje
Peligro - Riesgo de quemaduras

-

Peligro - Riesgo de quemaduras

Precalentamiento

Atención - Riesgo de daños materiales

-

-
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INSTRUCCIONES DE USO

Peligro - Riesgo de quemaduras
-

Para preparar la fondue

Para utilizar el plano de piedra refractaria
-

DESPUÉS DEL USO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Peligro - Riesgo de electrocución
-

Atención - Riesgo de quemaduras.
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Limpieza de la base
Peligro - Riesgo de electrocución

Atención - Riesgo de daños materiales

-

Limpieza de los accesorios

PUESTA FUERA DE SERVICIO

-

SUGERENCIAS

RECOMENDACIONES PARA SU PARRILLA PARTY

-

-
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A PROPÓSITO DESTE MANUAL

-

USO PREVISTO

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES
LER CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES.

-

 Perigo para as crianças
-

-



34

P
T

-

 Perigo devido à electricidade

-

-

 Perigo de danos devidos a outras causas
-

-

-

 Aviso relativo a queimaduras

 Atenção - danos materiais
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-

-

-

CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES
INTRODUÇÃO

Acessório Fondue

-

Acessório Pedra

DESCRIÇÃO DO APARELHO

A - Base
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ANTES DO USO

Atenção - Risco de danos materiais
-

-
ça. Isto deve ser considerado normal.

Montagem
Perigo - Risco de queimaduras

Perigo - Risco de queimaduras
-

Pré-aquecimento

Atenção - Risco de danos materiais

-



37

P
T

INSTRUÇÕES PARA O USO

Perigo - Risco de queimaduras

-

Para preparar o fondue
-

Para usar o tabuleiro de pedra refratária

-

APÓS O USO

-

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Perigo - Risco de choque elétrico

Atenção - Risco de queimaduras.
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Limpeza da base
Perigo - Risco de choque elétrico

Atenção - Risco de danos materiais

-

Limpeza dos acessórios

PÔR O APARELHO FORA DE SERVIÇO

SUGESTÕES

-

-

CONSELHOS PARA A SUA FESTA GRILL
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OVER DEZE HANDLEIDING

-

BEDOELD GEBRUIK

-

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN
LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR.

-

 Gevaar voor kinderen

-
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 Gevaar als gevolg van elektriciteit

-

 Risico op schade door andere oorzaken
-

-

 Waarschuwing voor verbrandingsgevaar
-

 Let op – schade aan materialen



41

N
L

-

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ALTIJD
INLEIDING

Fondue-accessoire

Steengrill-accessoire
-

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

G - Steengrill
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VOOR HET GEBRUIK

Let op – Gevaar voor materiële schade

-
lucht afgeeft. Dat is normaal.

Montage
Gevaar - Risico voor brandwonden

Gevaar - Risico voor brandwonden

Voorverwarming

Let op – Gevaar voor materiële schade
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GEBRUIKSAANWIJZING

Gevaar - Risico voor brandwonden

Om de fondue klaar te maken

Om de steengrill te gebruiken

-

NA HET GEBRUIK

REINIGING EN ONDERHOUD

-

Gevaar - Risico voor elektrische schok
-

Let op - Gevaar voor brandwonden.

De basis schoonmaken
Gevaar - Risico voor elektrische schok

Let op – Gevaar voor materiële schade
-
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-

De accessoires schoonmaken
-

BUITENWERKINGSTELLING

-

TIPS

-

TIPS VOOR UW GRILLFEEST
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بخصوص هذا الكتّيب
عىل الرغم من أن األجهزة مصنوعة حسب املقاييس املحددة من قبل مجموعة الدول األوروبية، ومحميّة يف جميع 

األجزاء التي ممكن أن تشكل مصدر للخطر، يجب قراءة هذه التنبيهات بحرص واستعامل الجهاز فقط للغرض الذي 
صنع من أجله، ملنع وقوع الحوادث واألرضار. احتفظ بهذا الكتيّب لالطالع عليه يف املستقبل وعند الحاجة. أرفق هذه 

التعليامت مع الجهاز يف حالة بيعه أو إهدائه للغري.

الغرض من الجهاز
يجب استعامل هذا الجهاز من أجل:

- أطهي الطعام من خالل استعامل الحجر املقاوم للحرارة املورّد مع الجهاز.
- حّرض الراكليتي والفوندو من خالل استعامل املقايل الصغرية والقدر املورّدة مع الجهاز.

- أطهي الطعام من خالل استعامل صفيحة الطهي املورّدة.
ال تتحمل الرشكة املصنعة أي مسئولية عن أي نوع من األرضار الناتجة عن استعامل الجهاز بشكل خاطئ أو ألغراض 

مختلفة عن األغراض التي صنع من أجلها. زيادة عىل ذلك، يؤدي االستعامل الغري الئق للجهاز إىل إبطال شهادة 
الضامن، مهام كانت صيغتها.

تنبيهات األمان
اقرأ بحرص التعليامت قبل االستعامل.
• يستخدم هذا الجهاز فقط لألغراض املنزلية.

• ال تتحمل الرشكة املصنعة أي مسئولية عن األرضار الناتجة عن استعامل الجهاز بشكل خاطئ أو ألغراض مختلفة 
عن األغراض املبينة يف هذا الكتيب.

• ينصح االحتفاظ مبواد التغليف األصلية، ألن الصيانة املجانية ال تتضمن العطب الناتج عن تغليف املنتج مبواد غري 
الئقة أثناء نقله إىل مركز الصيانة املرّخص.

أو صدمات  أخطار حريق  وقوع  إىل  يؤدي  أن  الجهاز، ميكن  صانع  من  موردة  وغري  الئقة  غري  معدات  • استعامل 
كهربائية أو إلحاق الرضر باألشخاص.

باملواد  بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٤ واملتعلقة  الصادرة  الدول األوروبية رقم ١٩٣٥/٢٠٠٤  لنظم مجموعة  • الجهاز مطابق 
املالمسة لألغذية..

 خطر عىل األطفال
• ميكن استعامل هذا الجهاز من قبل األوالد الذين تزيد أعامرهم عن ٨ سنوات رشيطة أن يتم مراقبتهم من قبل 
الشخص املسؤول عنهم أو إذا تلّقوا التعليامت املتعلقة باستعامل الجهاز بشكل أمني وقادرين عىل إدراك األخطار 

القامئة..
• أعامل التنظيف والصيانة التي تأيت ضمن مهام املستخدم، يجب أن ال يقوم بها أوالد تقل أعامرهم عن ٨ سنوات، 

ورشيطة أن يتم مراقبتهم من قبل الشخص املسؤول عنهم.
• يجب حفظ الجهاز والكبل الكهربايئ بعيداً عن األطفال الذين تقل أعامرهم عن ٨ سنوات.

• ضع الجهاز يف مكان ال يسمح لألطفال بالوصول إىل األجزاء الساخنة.
• يجب عدم السامح لألطفال باللعب بالجهاز.

• ال ترتك مواد التغليف يف متناول األطفال، ألنها تشكل مصدر خطر عليهم.

 خطر بسبب الكهرباء
• ميكن استعامل الجهاز من قبل األشخاص تالذين ال ميلكون كامل قواهم الفيزيائية أو الحّسية أو العقلية، رشييطة أن 
يتم مراقبتهم من قبل الشخص املسؤول عنهم أو إذا تم تعليمهم عىل استعامل الجهاز بشكل آمن وأدركوا األخطار 

املعرضني لها أثناء االستعامل.
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• يف حالة التخلص من املنتج نهائيا عىل شكل نفايات، اقطع الكبل الكهربايئ ليك تجعله غري صالح لالستعامل. اجعل 
األجزاء الخطرية من الجهاز غري مؤذية.

• اسحب القابس من املأخذ الكهربايئ يف أوقات عدم استعامل الجهاز وقبل القيام بأي عملية صيانة أو تنظيف..
• ال تغطس الجهاز يف املاء أو يف سوائل أخرى.

• يجب عدم مالمسة األجزاء املشحونة بالكهرباء للامء: خوفا من حدوث عطل متاس كهربايئ.
• ال ترتك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.

 أخطار تعود ألسباب أخرى
• اختار مكان مضاء بالقدر الكايف ونظيف، وبحيث يكون من السهل الوصول إىل املأخذ الكهربايئ.

• ال ترتك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.
• يجب وضع الجهاز عىل سطح مستقر أثناء االستعامل والراحة.

• يجب عدم استعامل الجهاز، يف حالة سقوطه عىل األرض وبدى عليه عالمات تلف واضحة. ال تستعمل الجهاز إذا 
كان الكبل أو القابس الكهربايئ متلفان أو إذا كان الجهاز نفسه متلف.. جميع عمليات اإلصالح، مبا فيها استبدال 
كبل التغذية الكهربائية، يجب أن تتم فقط من قبل مركز الخدمات التابع لرشكة Ariete أو من قبل خرباء مخولني 

من قبل رشكة Ariete، لتاليش وقوع أي خطر.

 تنبيهات تتعلق باالحرتاق
• يجب عدم ملس األجزاء املعدنية الخارجية أثناء استعامل الجهاز، خوفاً من االحرتاق.

• يجب إجراء جميع عمليات التنظيف عندما تربد األجزاء الساخنة من الجهاز.
• ال تحرك الجهاز عندما يتواجد بداخله أطعمة ساخنة وزيت وجبنة وغريها.

 تنبيهات – أرضار مادية
• ضع الجهاز داخل بيئة مضاءة بالقدر الكايف، وبحيث ميكن الوصول بسهولة إىل املأخذ الكهربايئ.

• ال تضع الجهاز عىل سطوح ساخنة جداً أو بالقرب من اللهب الحر خوفا من تلف هيكله.
• يجب عدم مالمس الكبل الكهربايئ لألجزاء الحارة من الجهاز.

• ال تستعمل املاكينة يف الهواء الطلق.
• ال ترتك الجهاز معرّض للعوامل الجوية (املطر والشمس وغريها).

• يجب عدم تغذية الجهاز بواسطة موقّت (تامير) خارجي أو بواسطة أجهزة يتم التحكم عن بعد.
للتخلص من املنتج بالشكل الصحيح، وحسب ما تنص عليه التعليامت األوروبية رقم ١٩/٢٠١٢/EU ، يرجى 

قراءة الورقة الخاصة لهذا الغرض واملرفقة مع املنتج.

احتفظ دامئا بهذه التعليامت

مقدمة
نهنئك عىل رشاء Ariete Raclette Party Time ونّرحب بك يف عامل رائع من املرح عىل املائدة. بواسطة هذا املنتج 

وبفضل الحجر املقاوم للحرارة، ميكنك طهي السمك واللحوم و/أو الخضار بشكل متجانس وبدون إضافة الزيت.
ميكنك االستمتاع بأكلة الركليتي السويرسية أو اخرتاع املشاوي التي تريدها.

ملحق الفوندو
ميك إعداد الفوندو أو الصينية أو البورغينيون داخل القدر الصغري ضمن التقيد مبستويات الحد األدىن MIN واألقىص 

MAX عند التعبئة.
أغطس املكّونات بواسطة الشوك الصغرية (لحم أو سمك أو خضار أو خبز) وتناولها وهي ساخنة.

ملحق الحجر
إذا كنت ال ترغب باستعامل القدر الصغري (E)، استبدله قبل اإلشعال بالحجر املستدير املقاوم للحرارة واملورّد مع 

الجهاز من أجل الطهي بدون استعامل الزيت.
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مواصفات الجهاز
G - الحجر املقاوم للحرارةA - قاعدة

H - شوكة (6 شوك مورّدة)B - املساحات الخاصة مبقايل الركليتي

I - مقالة ركليتي (6 مقايل مورّدة)C - مرتكزات معدنية

L - إشارة ضوئية تدل عىل تشغيل الجهازD - صفيحة للطهي

M - قبضة تعديل درجة الحرارةE - قدر

F - غطاء

قبل االستعامل
تنبيه – خطر إلحاق أرضار مادية

ال تضع الجهاز أو الكبل الكهربايئ بالقرب من أو فوق طبّاخات كهربائية أو مواقد غاز حارّة أو بالقرب من 
أفران امليكروويف.

يجب أن ال يتدّىل الكبل الكهربايئ عن الطاولة أو السطح. يجب اتخاذ الحيطة خوفا من أن يقوم طفل بشد 
كبل التغذية الكهربائية وقلب الجهاز.

ال تضع الجهاز بالقرب من سطوح أو مواد أو أوعية تحتوي عىل عنارص قابلة لالشتعال.

عندما تستعمل الجهاز ألول مرة، ميكن أن يصدر عنه رائحة خفيفة وقليل من الدخان. وهذا يشء طبيعي.
1 أغسل املعّدات بواسطة املاء الساخن واملنظّف. جّفف بشكل جيد.

2 نظّف القاعدة بواسطة قطعة قامش رطبة، ثم جّفف.

الرتكيب
خطر التعرض للحروق

خطر مالمسة السطوح الحارّة. ميكن أن تصل درجة حرارة امللحقات إىل مستويات عالية. ال تلمس السطوح 
الحارة بيديك. استعمل قّفازات فرن.

١ ضع صفيحة الطهي عىل املرتكزات املعدنية (C) املتواجدة عىل القاعدة.
.(D) عىل وسط صفيحة الطهي (E) ٢ ضع قدر إعداد الفوندو

٣ ضع الغطاء (F) عىل القدر.
ميكن وضع الحجر املقاوم للحرارة (شكل ٥) بدًال من القدر. ضع الحجر مع مراعاة أن يكون الحّز باتجاه األعىل.

خطر التعرض للحروق
خطر مالمسة املقاومة. إذا مل تستعمل قدر الفوندو، ضع الحجر املقاوم للحرارة عىل وسط صفيحة الطهي 

(شكل ٥). بهذا الشكل تحصل عىل سطح طهي أكرب، وبنفس الوقت تتالىش سقوط الطعام الساخن عىل 
القاعدة .

التسخني األويل
قبل استعامل الجهاز، يجب تسخينه مسبقاً.
١ أطيل صفيحة الطهي بطبقة من الزيت.

٢ ضع قليل من امللح عىل سطح الحجر املقاوم للحرارة.

تنبيه – خطر إلحاق أرضار مادية
ال تضع مطلقاً زيت أو دهون أخر عىل الحجر املقاوم للحرارة.

MIN عىل الحد األدىن (M) ٣ ضع قبضة تعديل درجة الحرارة
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.(L) ٤ أدخل القابس يف املأخذ الكهربايئ. تشعل اإلشارة الضوئية التي تدل عىل عمل الجهاز
.MAX ٥ ضع قبضة تعديل درجة الحرارة عىل الدرجة القصوى

 .MAX ٦ سخن الصفيحة ملدة ١٠ دقائق مع مراعاة أن تبقى قبضة تعديل درجة الحرارة عىل الدرجة القصوى
 (L) عىل درجة الحرارة املطلوبة. تطفأ اإلشارة الضوئية (M) عند االنتهاء من تسخني الصفيحة، ضع القبضة

التي تدل عىل عمل الجهاز.
ميكنك اآلن إعداد الركليتي.

تعليامت االستعامل
خطر التعرض للحروق

خطر مالمسة السطوح الحارّة. ميكن أن تصل درجة حرارة امللحقات إىل مستويات عالية. ال تلمس السطوح 
الحارة بيديك. استعمل قّفازات فرن.

١ ضع األطعمة عىل صفيحة الطهي.
٢ إلعداد الركليتي، امأل املقايل (I) بالجبنة. ضع املقايل يف املساحات املخصصة وتحت صفيحة الطهي.

من أجل إعداد الفوندو
٣ ضع القدر عىل وسط صفيحة الطهي. امأل القدر (E) بالجبنة  . تقيّد مبستويات الحد األدىن MIN والحد 

.MAX األقىص

من أجل استعامل الحجر املقاوم للحرارة
٤ ضع الحجر املقاوم للحرارة عىل وسط صفيحة الطهي. ضع األطعمة عىل الحجر املقاوم للحرارة.

٥ لِّف قبضة تعديل درجة الحرارة (M) وضعها عىل درجة الحرارة املطلوبة. تشعل اإلشارة الضوئية التي تدل 
.(L) عىل عمل الجهاز

٦ استعمل الشوك (H) املوردة لتغطيس األطعمة (خبز وخضار وغريها) داخل الفوندو.
أثناء عملية الطهي، تشعل اإلشارة الضوئية وتطفأ بشكل دوري ليك تحافظ عىل درجة الحرارة املختارة.

تنبيه: أبعد الطعام املتواجد عىل الصفيحة (D) من خالل استعامل ملوق من الخشب

بعد االستعامل
١ ضع قبضة تعديل الحرارة (L)عىل مستوى الحد األدىن "MIN". تطفأ اإلشارة الضوئية التي تدل عىل تشغيل 

الجهاز.
٢ افصل القابس عن املأخذ الكهربايئ.

التنظيف والصيانة
يتم الحفاظ عىل كفاءة الجهاز لفرتة طويلة من الوقت من خالل عمليات التنظيف والصيانة املنتظمة.

خطر التعرض إىل صدمة كهربائية
يجب القيام بجميع عمليات التنظيف املبينة الحقا، عندما يكون الجهاز مطفأ وبعد فصل القابس الكهربايئ 

عن املأخذ الكهربايئ.

ال تغسل ملحقات الجهاز داخل غّسالة األواين. ال تستعمل ماء متدفق بشكل مبارش.

تنبيه – خطر االحرتاق.
يجب القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة عندما يكون الجهاز بارد بشكل تام.
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تنظيف القاعدة
خطر التعرض إىل صدمة كهربائية

ال تغطس القاعدة داخل املاء.

تنبيه – خطر إلحاق أرضار مادية
ال تستعمل منظّفات قويّة أو مذيبات ميكن أن تؤدي إىل تلف البالستيك.

ال تغطس الحجر املقاوم للحرارة يف املاء وهو ساخن: خوفا من تشكيل شقوق عند استعامله يف املرات 
الالحقة.

نظّف الجهاز من خالل استعامل قطعة قامش رطبة وغري حاكّة، بعد أن ترطبها بشكل خفيف باملاء وبقطرات قليلة 
من منظّف غري قوي.

تنظيف امللحقات
يجب تنظيف جميع امللحقات املتسخة بالطعام بشكل منتظم ويف كل مرة يتم فيها استعاملها.  أغسل امللحقات باملاء 

الساخن ومبنظّفات غري قوية. ال تستعمل قطع اسفنج حاكّة.

إيقاف املاكينة عن العمل
١ افصل القابس عن املأخذ الكهربايئ.

٢ قُّص كبل التغذية الكهربائية.
يف حالة عط الجهاز، يجب فصله عن الشبكة الكهربائية. اقطع الكبل الكهربايئ عندما تريد التخلّص من الجهاز.

يف حالة تحطيم الجهاز بعد انتهاء عمره، يجب العمل يف هذه الحالة عىل فرز املواد املصنوع منها والتخلص منها 
حسب تركيبتها وحسب النظم والقوانني املحلية السائدة يف بلد االستعامل.

اقرتاحات
إذا مل تجد جبنة الركليتي، ميكنك استعامل أنواع أخرى من الجبنة مثل Grey Alp Cheese و Grey Alp Cheese و 

.Emmental
السمك ومثار البحر مناسبة للشوي. عىل الرغم من ذلك، يجب أن تقوم بشويها عىل درجة حرارة عالية جدا ألن 

بروتيناتها تتأثر بالحرارة .

نصائح لحفلة املشاوي
قطّع اللحم عىل شكل رشائح أو قطع صغرية. اشويها ملدة ٢ - ٤ دقائق من كل جانب، وذلك حسب سمكها. انقع 

اللحم بالخل أو الليمون واألعشاب القوية الرائحة قبل الطهي’ إذا كنت تفضل ذلك.
قطّع الخضار مثل البصل والطامطم الصغرية والفلفل األخرض، ثم اشويها ملدة ٣ – ٥ دقائق.

ضع الجبنة يف مقايل الركليتي، ثم ضعها تحت الصفيحة ويف الحيّزات الخاصة بها. انتظر إىل حني أن تنصهر الجبنة 
(٢ – ٣ دقائق).

عندما تنصهر الجبنة، أضفها إىل اللحم والخضار وقّدمها وهي ساخنة!
إلعداد مقبّالت finger food، ميكن شوي قطع من الخبز أو التورتة وحشوها باملكونات املشوية..

ليك تزيد من لذة الطعام، ميكن أن تضيف إىل جبنة الركليتي املتواجدة يف املقايل الصغرية مكونات مختلفة: فلفل 
أخرض وطامطم وزعرت وأعشاب قوية الرائحة وزيتون ولحم خنزير مقّدد وغريها. افتح خيالك للعديد من اإلمكانيات!


