
  
  

  يوجين
  

  فرن ميكرويف
  

  دليل المستخدم
  : موديل 

  
  
  

 
  .وحافظ عليها بعناية فالميكرووياستخدام فرن اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل  

  
  .الممتازةلك الفرن عدة سنوات من الخدمة  يقدمالتعليمات، سوف  بإتباعاذا قمت 

  
  

  .احتفظ بهذه التعليمات بعناية
  
  

 صنع في الصين
  

UMW30GST



  
  حتياطات تجنب التعرض المحتمل ا

  للطاقة العالية في الميكروويف
  

ال تحاول تشغيل هذا الفرن عندما يكون باب الفرن مفتوحا حيث ان ذلك اإلجراء يمكن ان يؤدي الى )  أ
  .يجب عدم التالعب بأقفال السالمة.  التعرض الضار الى طاقة الميكروويف

  
لفرن والباب آما ال يجب تراآم  األتربة او بقايا المنظف على ال تضع أي شيء بين الوجه األمامي ل) ب

  .أسطح الفرن
  
في حالة حدوث ضرر الى الباب او غلق الباب، ال يجب تشغيل المايكروويف حتى يتم : تحذير) ج

  .اصالحه من قبل شخص متخصص
  

  ملحق
لضرر ويؤثر على عمر اذا لم يتم المحافظة على الجهاز بحالة جيدة ونظيفة، يمكن ان يتعرض سطحه ل

  .موقف خطيرالجهاز ويؤدي الى 
  
  
  

  :المواصفات
   موديل
  هيرتز 60 -ف 220  الجهد

  واط 1450  ):ويفومايكر(طاقة الدخول 
  واط 900  ):ويفومايكر(طاقة الخروج 

  واط 1000  )شواية(الطاقة المعايرة 
  لتر 30  :سعة الفرن

  ملم 315  :قطر القرص الدوار
  ملم 325.7×420× 520  :الخارجية االبعاد

  آجم  15.5حوالي   :صافي الوزن
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  تعليمات هامة للسالمة
  .او الحرائق او إصابة األشخاص او التعرض للطاقة العالية للميكروويف  خطر الحروق لتقليل: تحذير

  :عند استخدام األجهزة الكهربائية، يجب إتباع احتياطات السالمة األساسية شاملة ما يلي
  

  .ال يجب تسخين السوائل او األطعمة األخرى في حاويات مغلقة حيث إنها عرضة لالنفجار: تحذير: تحذير - 1
من الخطر على أي شخص بخالف الشخص المختص اجراء أي خدمة او اصالح تنطوي على ازالة : تحذير - 2

  .الغطاء الذي يحمي من التعرض لطاقة الميكروويف
بحيث يتمكن باستخدام الفرن بدون اشراف عند اطالعهم على التعليمات الكافية  لألطفاليسمح فقط : تحذير- 3

  .الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويدرك مخاطر االستخدام غير السليم
جهاز في نمط توافقي، يجب على االطفال استخدام الفرن تحت اشراف الكبار بسبب تولد عند تشغيل ال: تحذير - 4

  .درجات الحرارة
  .استخدم فقط االوعية المناسبة للفرن - 5
  .يجب تنظيف الفرن بشكل منتظم وازالة أي رواسب لألطعمة - 6
  "ويفواالحتياطات لتجنب التعرض المحتمل للطاقة العالية للميكر"اقرأ واتبع  - 7
  لعند تسخين الطعام في حاوية بالستيك او ورقية، يجب مراقبة الفرن حيث من الممكن ان يحدث اشتعا - 8
  .اذا لوحظ دخان ، افصل الجهاز وحافظ على الباب مغلقا إلخماد أي لهب - 9

  ال تسرف في طهي االطعمة -10
وال تترك المنتجات الورقية  او أوعية طهي الطعام في . ال تستخدم تجويف الفرن ألغراض التخزين -11

  التجويف عند عدم استخدامه
  .رقية او البالستيكية قبل وضعها في الفرنازالة المقابض المعدنية من الحاويات الو -12
  رآب الفرن فقط وفقا لتعليمات الترآيب المقدمة -13
بعض المنتجات مثل البيض الكامل و العبوات المغلقة وبرطمانات الزجاج المغلقة قد تنفجر ولذلك ال يجب  تسخينها  -14

  .في هذا الفرن
ال تستخدم مواد آيميائية . خدمه آما هو مبين في الدليلاستخدم الجهاز للغرض المحدد ألجله فقط، واست -15

م لالستخدام الصناعي او مآما انه غير مص. هذا الجهاز مصمم لتسخين او طهي او تجفيف الطعام. تسبب التآآل
  في المختبر

ث دال تشغل هذا الجهاز اذا آان هناك ضرر بالسلك او إصبع الوصل، اذا لم يكن يعمل بشكل صحيح او ح -16
إذا حدث ضرر لسلك الكهرباء، يجب استبداله من قبل المصنع او وآيل الخدمة او شخص مؤهل . به ضرر

  .لتجنب الخطر
  ال تخزن او تستخدم هذا الجهاز خارج المباني -17
  .ال تستخدم الفرن قريبا من الماء او حمام السباحة -18
. ون االسطح عرضة للسخونة اثناء االستخدامقد تكون درجة حرارة االسطح عالية عند تشغيل الجهاز وتك -19

  .ابعد السلك بعيدا عن االسطح الساخنة وال تغطي أي فتحات بالفرن
  .ال تترك السلك معلقا على الحافة -20
ان عدم المحافظة على نظافة الفرن يمكن ان يؤدي الى تدهور حالة السطح ويؤثر سلبا على حياة الجهاز  -21

  .وخطورة الموقف
  .هز محتويات زجاجات االرضاع و برطمانات اغذية االطفال قبل تناولها لتجنب الحروق يتم -22
يمكن ان ينتج عن تسخين الميكروويف للمرطبات الغليان الذي يؤدي الى االنفجار، لذلك يجب االنتباه عند التعامل  -23

   مع العبوة
ذوي االعاقة الحرآية او الجسدية او العقلية ، او ) شامال االطفال( قبل اشخاصال يجب استخدام هذا الجهاز من  -24

تخدام الجهاز من قبل شخص مسئول عن سنقص الخبرة والمعرفة ما لم يقدم لهم االشراف او التعليمات المتعلقة با
  .سالمتهم
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 .قيامهم باللعب بالجهاز يجب مراقبة االطفال للتأآد من عدم -25
  .ا لم يختبر اوالفي خزانة م فالميكروويلن يتم وضع فرن -26
ليس الغرض من األجهزة ان تعمل بمؤقت خارجي او نظام ريموت آنترول مستقل -27

.  

  0قد يسخن البا او السطح الخارجي عندما يتم تشغيل الجهاز -28
  .يتم وضع السطح الخلفي للجهاز مقابل جدار -29

  
  لتقليل خطر اصابة االشخاص

  تأريض الترآيب
  

  خطر
ان لمس بعض المكونات الداخلية يمكن ان يسبب ضرر شخصي خطير آما ال تحاول : ئيةخطر الصدمة الكهربا

  .تفكيك الجهاز
في حالة قصر الدائرة الكهربائية، فان التأريض يقلل مخاطر الصدمة الكهربائية من خالل . يجب تأريض الجهاز

يجب توصيل القابس في . ريضان الجهاز مجهز بسلك تأريض مع قابس تأ. تقديم سلك مهرب للتيار الكهربائي
  .مقبس مع الترآيب والتأريض الصحيح

  
  

  تحذير
ال تحاول . ان االستخدام غير الصحيح للتأريض يمكن ان يؤدي الى صدمة آهربائية: خطر الصدمة الكهربائية

  .توصيل مخرج حتى يتم ترآيب وتأريض الجهاز
  

مات التأريض مفهومة او اذا آانت هناك شكوك حول يمكن استشارة آهربائي أو فني خدمة مؤهل اذا لم تكن تعلي
  .من ثالثة اسالك فقط تمديداذا آان من الضروري استخدام سلك، استخدام . تأريض الجهاز

  
  .يتم تقديم سلك آهرباء قصير لتقليل مخاطر السلك الطويل - 1
  
  :تمديد للسلكفي حالة استخدام مجموعة سلك او  - 2
  ء للسلك عن الجهازيقل معدل الكهربا أاليجب ) 1
  اسالك 3يجب ان يكون سلك التمديد من ) 2
  .شده او يمكن السقوط عليه لألطفاليجب عدم وضع السلك الطويل على اعلى الجهاز بحيث يمكن ) 3
  
  

3



  انتبه
  خطر اصابة االشخاص

ا يحمي       ة غط ى ازال من  من الخطر على أي شخص بخالف الشخص المعتمد اجراء أي أعمال صيانة تشتمل عل
  .فالميكروويالتعرض لطاقة 

  
  األوعية

توجد بعض  ". واو يمكن تجنب استخدامها فالميكروويمواد يمكنك ان تستخدمها في فرن " انظر التعليمات على 
تخدامها  ر اآلمن اس ن غي ي م ة والت ر المعدني ة غي ار . فللميكرووياالوعي ك اختب ة وجود أي شك، يمكن ي حال ف

  :ليةالتا لإلجراءاتاالوعية وفقا 
  

  :اختبار االوعية
  .مع الوعاء المعني) مل 250(يتم تعبئة الحاوية منة االستخدام في الفرن بكوب واحد من الماء البارد  - 1
  .قم بالطهي عند اقصى طاقة لمدة دقيقة - 2
  .حاول ان تلمس الحاوية بعناية، اذا آانت الحاوية الفارغة دافئة، ال تستخدمها للطهي في المايكرويف - 3
  .ال تتجاوز دقيقة واحدة من زمن الطهي - 4
  

  فالمايكروويالمواد التي يمكنك استخدامها في فرن 
  مالحظات  االوعية

يمكن استخدام قطع صغيرة لتغطية االجزاء الضعيفة . للف االطعمة فقط  ورق المونيوم
  . والنحيلة من اللحوم او الدواجن لمنع احتراقها

ملم اعلى من القرص  5يجب ان يكون اسفل الطبق . عاتبلع تعليمات المصن  طبق الطعام
  .الكسرالدوار حيث ان االستخدام غير الصحيح قد يسبب 

يجب اتباع تعليمات المصنع ال تستخدم اطباق مكسورة . آمنة للمايكروويف فقط  اواني الطعام
  او بها شقوق

. حتى تصبح دافئة يستخدم فقط لتسخين االطعمة. يجب ازالة الغطاء دائما  برطمانات زجاج
  .معظم برطمانات الزجاج ال تقاوم الحرارة وقد تتعرض للكسر

تأآد من عدم وجود حافة . اواني زجاجية عالية المقاومة لحرارة الفرن فقط  اواني زجاجية
  ال تستخدم اطباق بها شقوق. معدنية

اعمل فتحات حتى يخرج . ال تقم بالغلق بحلقة معدنية. اتبع تعليمات المصنع  اآياس للطهي في الفرن
  .البخار

  .ال تترك الفرن دون رقابة اثناء الطهي. للتدفئة لمدة قصيرة/تستخدم للطهي  اطباق وأآواب ورقية
تستخدم مع . تستخدم لتغطية الطعام إلعادة التسخين وامتصاص الدهون  فوط ورقية

  .االشراف للطهي قصير المدة فقط
  رطشة او للف للبخاريستخدم آغطاء لمنع الط  ورق برشمان

آمن "يجب وجود عالمة . اتبلع تعليمات المصنع. النوع اآلمن فقط  بالستيك
. بعض حاويات البالستيك تتأثر مع سخونة الطعم في داخلها". للميكروويف

  .يجب تهوية او قطع اآياس الغليان حسب توجيهات التعبئة
ال . اثناء الطهي لالحتفاظ بالرطوبةطعام يستخدم لتغطية ال. النوع اآلمن فقط  لفة من البالستيك

  .تترك البالستيك يلمس االطعمة
  .يستخدم آغطاء لمنع الطرطشة واالحتفاظ بالرطوبة  ورق شمع

  

4



  استخدامها في فرن المايكروويفتم تجنب يالمواد التي 
  مالحظات  االوعية

  تسبب خطر ، يجب نقل الطعام الى طبق آمن االستخدام  صينية المونيوم
ورق آرتون للطعام مع مقبض 

  معدني
  تسبب خطر ، يجب نقل الطعام الى طبق آمن االستخدام

اوعية معدنية او اطرافها 
  معدنية

االوعية المعدنية تحمي الطعام من اشعة المايكرويف، والحواف المعدنية تسبب 
  .خطرا

  تسبب خطرا ويمكن ان تسبب حريق في الفرن  اربطة معدنية
  تسبب حريق في الفرنقد   اآياس ورقية
  يمكن ان تذوب او تلوث السائل عند التعرض لحرارة عالية  رغوة بالستيك

  سوف يجف الخشب عندما يستخدم في الفرن ويمكن ان تحدث لها شقوق  خشب
    

  ضبط الفرن
  اسماء قطع وملحقات الفرن

  .يجب اخراج الفرن وآل المواد خارج الكرتون وتجويف الفرن
  :لملحقات التاليةيورد الفرن مع ا
  1        صينية زجاج

  1    تجميع حلقة القرص المستدير
  1        دليل االستخدام

  

  لوحة تحكم) أ
  عمود القرص المستدير) ب
  تجميع حلقة القرص المستدير) ج
  صينية زجاج) د
  نافذة للمالحظة) هـ
  تجميع الباب) و
  نظام غلق السالمة) ز
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القرص المستديرترآيب 
  

  ال يجب حجز صينية الزجاج. زجاج مقلوبةصينية الال تضع ) أ
  قرص المستدير اثناء الطهييجب استخدام آل من صينية الزجاج وتجميع حلقة ال) ب
  يجب وضع آل حاويات الطعام والطعام على الصينية الزجاج للطهي) ج
  .معتمداذا تعرضت صينية الزجاج او تجميع الحلقة القرص المستدير للكسر، اتصل باقرب مرآز خدمة ) د

  على االسطحالترآيب   
. يجب فحص الفرن من حيث وجود أي ضرر مثل انبعاجات او آسر الباب. يجب ازالة آل مواد وملحقات التعبئة

  .ال يجب ترآيب الفرن اذا آان به ضرر
  

رفق ال تقم بازالة الغطاء البني ميكا الم.  يجب ازالة أي فلم حماية على سطح خزينة فرن الميكروويف: الخزانة
  .بتجويف الفرن ألنه يحمي ماجنترون

  
  الترآيب

  .يتم اختيار سطح مستو مع توفير مساحة آافية لفتحات دخول وخروج الهواء - 1
  .وصل المايكروويف بمقبس قياسي وتأآد من مناسبة الجهد والتردد الموجود على الملصق - 2

  
  .يتم ضع السطح الخلفي للجهاز مقابل الجدار

  .يجب ان يكون احد الجوانب مفتوحا. على االقل بين الفرن والجدار) سم 7.5(بوصة  3.0يجب توفير فراع 
  
  .اعلى الفرن) سم 30(بوصة  12يجب ترك مساحة ) 1
  ال تقم بازالة االرجل اسف الفرن) 2
  ان سد فتحات الدخول والخروج يمكن ان يضر بالفرن) 3
  .ليفزيون حيث انه قد يحدث تشويش لهمايجب وضع الفرن بعيدا عن األجهزة مثل الراديو والت) 4
  

ال تقم بترآيب الفرن على سطح طهي او اسطح ساخنة اخرى حيث انه اذا تم تشغيل الفرن بجانب مصدر : تحذير
    .حدوث ضرر به وابطال الضمانحرارة فقد يؤدي الى 
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  التشغيل
  مستوى الطاقة - 1

  مستوى للطاقة 11يتوفر 
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 المستوى
  %0  %10  %20  %30  %40  %50  %60  %70  %80  %90 %100  الطاقة
 PL10PL9 PL8 PL7 PL6 PL5 PL4 PL3 PL2 PL1 PL0 العرض

  
  ضبط الساعة - 2
  00:00مرة واحدة وسوف تظهر " المؤقت/الساعة"اضغط على ) 1
  :على سبيل المثال. اضغط على مفاتيح االرقام وادخل الزمن الحالي) 2

  على التوالي 0، 1، 2، 1آلن، اضغط على ا 12:10الوقت هو 
  إلنهاء ضبط الساعة وسوف تضيء الساعة" المؤقت/الساعة"اضغط على ) 3
  .يعتبر الضبط غير صالح حتى يتم ادخال ارقام صحيحة 12:59-1:00اذا آانت االرقام ليست ضمن مدى ) 4
  

او في حالة عدم وجود تشغيل خالل " الغاء/ايقاف"اثناء ضبط الساعة، في حالة الضغط على زر ) 1: (ملحوظة
  .دقيقة واحدة، يعود الفرن الى الضبط السابق تلقائيا

  .3الى  1في حالة الرغبة في اعادة ضبط الساعة، نرجو تكرار الخطوات ) 2
  
  مؤقت المطبخ - 3
  00:00مؤقت مرتين، وسوف تظهر /اضغط على ساعة) 1
  )ثانية 99دقيقة و  99اقصى زمن للطهي (اضغط على مفاتيح األرقام وادخل زمن المؤقت ) 2
  ثانية لتأآيد الضبط 30/+اضغط على بدء) 3
  .دقائق 5عند وصول زمن المؤقت، سوف يصدر صوت لمدة ) 4

  ، سوف تعرض الشاشة الوقت الحالي) ساعة 12نظام (في حالة ضبط الساعة 
  .فقطمؤقت المطبخ هو مؤقت . ساعة 12يختلف زمن المطبخ عن نظام ) 1: ملحوظة
  ال يمكن ضبط أي برنامج اثناء مؤقت المطبخ) 2          

  
  
  فالطهي في المايكرو ي - 4
  00:00مرة واحدة وسوف تظهر " زمن الطهي"اضغط على ) 1
  ثانية 99دقيقة و  99ان اقصى زمن للطهي هو . اضغط على مفاتيح االرقام إلدخال زمن الطهي) 2
عند  فتم ضبط طاقة الميكرووي. على الشاشة PL10مرة واحدة وسوف تظهر العالمة " طاقة"اضغط على ) 3

  .ويمكنك اآلن الضغط على مفاتيح االرقام لتعديل مستوى الطاقة% 100
  ثانية لبدء الطهي 30/+اضغط على ابدأ) 4
  

  :دقيقة 15من طاقة الميكروويف لمدة % 50لطهي الطعام باستخدام : مثال
  00:00مرة واحدة وسوف تظهر " زمن الطهي"اضغط على ) أ
  بالترتيب 0، 0، 5، 1اضغط على االرقام ) ب
  من طاقة الميكروويف% 50الختيار " 5"مرة واحدة، ثم اضغط على " طاقة"اضغط على ) ج
  ثانية لبدء الطهي 30/+اضغط على ابدأ) د

او في حالة عدم التشغيل خالل دقيقة، " الغاء/ايقاف"زر اثناء عملية الضبط، في حالة الضغط على ) 1: ملحوظة  
  .سوف يعود الفرن الى الضبط السابق تلقائيا
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يمكن استخدام هذا المستوى الزالة . ، سوف يعمل الفرن مع مروحة بدون طاقة PL0في حالة اختيار ) 2
  .الروائح من الفرن

وبعد الضغط على . يير الطاقة التي تحتاج اليهالتغ" طاقة"اثناء الطهي بالمايكروويف، يمكن الضغط على ) 3
سوف . ثواني حيث يمكنك الضغط على زر االرقام لتغيير الطاقة 3سوف تومض الطاقة الحالية لمدة " طاقة"

  .يعمل الفرن مع الطاقة المختارة خالل الوقت المتبقي
  
  الطهي بالشواية - 5
  G-1الشواية، وسوف تظهر على الشاشة  مرة واحدة الختيار وظيفة" آومبو/شواية"اضغط على ) 1
  ثانية 99دقيقة و  99اضبط زمن الطهي، اقصى زمن للطهي هو ) 2

  0، 5، 2، 1ثانية، اضغط على االرقام  50دقيقة و  12لضبط : مثال
  ثانية لبدء الطهي، وسوف يبدأ الوقت في التعداد التنازلي 30/+اضغط على ابدأ) 3
  

. شواية، سوف يتوقف الفرن ويصدر صوت مرتين، وهذا االمر طبيعياذا انقضى نصف زمن ال: ملحوظة
اقفل . للحصول على تأثير جيد، يجب قلب الطعام. ثانية لالستمرار في الطهي 30/+يمكنك الضغط فقط على ابدأ

في حالة عدم التشغيل خالل دقيقة، سوف يستمر . لالستمرار في الطهي" ثانية 30+ابدأ"الباب واضغط على 
  .في العمل ويصدر صوتا مرة واحدةالفرن 

  
  )الشواية+ مايكروويف(الطهي المشترك  - 6
ميكروويف و % 55" (1الطهي المشترك "آومبو مرتين او ثالثة مرات الختيار /اضغط على زر شواية) 1

-و ا ج 1-وسوف تظهر الشاشة ج) شواية% 64+ ميكروويف % 36" (2الطهي المشترك "او ) شواية% 45
2.  
  .ثانية 99دقيقة و 99زمن الطهي، اقصى زمن للطهي هو اضبط ) 2

  بالترتيب 0، 5، 2، 1ثانية ادخل االرقام  50دقيقة و 12لضبط : مثال
  
  لبدء الطهي حيث يبدأ زمن الطهي في العد التنازلي" ثانية 30/+ابدأ"اضغط ) 3
  

  طاقة الشواية  طاقة الميكروويف  العرض  الوظيفة
  C-1 55%  45%  1طهي مشترك 

  C-2 36%  64%  2هي مشترك ط
  
  الطهي السريع -7
من خالل اختيار زمن الطهي % 100في حالة االنتظار، يمكن بدء الطهي السريع عند مستوى طاقة ) 1

لزيادة زمن " ثانية 30/+بدء"اضغط على . 6الى  1دقائق من خالل الضغط على االرقام 6الى  1من 
  . انيةث 99دقيقة و  99الطهي، اقصى زمن للطهي هو 

  
ثانية  30مع زمن الطهي لمدة % 100في حالة االنتظار، يمكن بدء الطهي السريع عند مستوى طاقة ) 2

آل ضغطة على نفس الزر سوف تؤدي الى زيادة زمن الطهي ". ثانية 30/+بدء"من خالل الضغط على 
    .ثانية 99دقيقة و  99اقصى زمن للطهي هو . ثانية 30

لبدء الطهي خالل " ثانية 30/+ابدأ"طهي، واختيار زمن الطهي، اضغط على بعد الضغط على زمن ال) 3
  .ثانية بكامل طاقة الميكروويف 30

اثناء طهي الميكروويف ووقت فك التجميد، يمكن إضافة الوقت من خالل الضغط على زر : ملحوظة
  ".ثانية 30/+ابدأ"
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  وظيفة فك التجميد حسب الوزن -8
  .dEF1ميد مرة واحدة وسوف يظهر على الشاشة وزن التج/اضغط على زمن ) 1
  جم2000-100اضغط على زر االرقام إلدخال وزن فك التجميد حيث يتراوح الوزن من ) 2
لن يصدر صوت ولن تعمل . جم، لن تعتبر المعلومات صحيحة2000-100اذا لم يكن الوزن ضمن ) 3

  .الوحدة حتى يتم ادخال ارقام صحيحة
  .لبدء فك التجميد ويتم عرض زمن الطهي" ثانية 30/+ابدأ"اضغط على )  4
  
  وظيفة فك التجميد -9
  dFE2فك التجميد مرتين وسوف تضيء الشاشة /اضغط على الوزن) 1
  99:99الى  00:01يتراوح الزمن من . اضغط على لوحة االرقام الدخال زمن فك التجميد) 2
" طاقة"ر مستوى الطاقة، اضغط على اذا اردت تغيي. 3يتم ضب طاقة الميكروويف على المستوى ) 3

ثم اضغط على لوحة االرقام الخاصة بمستوى الطاقة الذي  PL3مرة واحدة وسوف تعرض الشاشة 
  .تحتاجه

  .ثانية لبدء فك التجميد، وسوف يظهر زمن الطهي المتبقي 30/+اضغط على ابدأ) 4
  

  الفشار -10
 50تريده على شاشة العرض، سوف يظهر  بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي" فشار"اضغط على ) أ

  .جم على الشاشة 100او 
  .ثانية للطهي وسوف يصدر صوت خمس مرات ثم يعود الى حالة االنتظار 30/+اضغط على ابدأ) ب
  

  البطاطس) 11
بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي تريده على شاشة العرض، سوف يظهر " بطاطس"اضغط على ) أ

  .بالترتيب 3، 2، 1
  )جم 230حوالي (بطاطس  1: 1 ضبط

  )جم 460حوالي (بطاطس  2: 2ضبط 
  )جم 690حوالي (بطاطس  3: 3ضبط 

  .1على سبيل المثال، اضغط على بطاطس مرة واحدة، وسوف يظهر الرقم 
عند انتهاء الطهي، سوف . ثانية للطهي وسوف يصدر صوت مرة واحدة 30/+اضغط على ابدأ) ب

  .الى حالة االنتظار يصدر الصوت خمس مرات ثم يعود
  

  خضروات مجمدة -12
بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي تريده على شاشة العرض، " خضروات مجمدة"اضغط على ) أ

  .جم على الشاشة بالترتيب 500، 350، 150سوف يظهر 
عند انتهاء الطهي، سوف . ثانية للطهي وسوف يصدر صوت مرة واحدة 30/+اضغط على ابدأ) ب

  .خمس مرات ثم يعود الى حالة االنتظاريصدر الصوت 
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  المرطبات -13
بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي تريده على شاشة العرض، سوف يظهر " مرطبات"اضغط على ) أ

على سبيل المثال، اضغط على . مل 120واحد آوب حوالي . آوب على الشاشة بالترتيب  3، 2، 1
  .حدةمرطبات مرة واحدة وسوف يظهر الرقم مرة وا"
عند انتهاء الطهي، سوف . ثانية للطهي وسوف يصدر صوت مرة واحدة 30/+اضغط على ابدأ) ب

  .يصدر الصوت خمس مرات ثم يعود الى حالة االنتظار
  

  وظيفة اللحوم -14
  قائمة الدجاج) أ
  CHICمرة واحدة الختيار قائمة الدجاج وسوف يظهر " لحوم"اضغط على ) أ
  "400"ة لتأآيد القائمة وسوف يظهر العدد ثاني 30/+اضغط على ابدأ) ب
  جم 1200، 1000، 800، 600الختيار وزن الدجاجة، " لحوم"استمر في الضغط على ) ج
عند انتهاء الطهي، سوف يصدر . ثانية للطهي وسوف يصدر صوت مرة واحدة 30/+اضغط على ابدأ) د

  .الصوت خمس مرات ثم يعود الى حالة االنتظار
  
  
  لبقرقائمة لحم ا) ب
 BEEFمرتين الختيار قائمة اللحم البقري وسوف يظهر " لحوم"اضغط على ) أ
  "300"ثانية لتأآيد القائمة وسوف يظهر العدد  30/+اضغط على ابدأ) ب
  جم 1100، 900، 700، 500الختيار وزن الدجاجة، " لحوم"استمر في الضغط على ) ج
عند انتهاء الطهي، سوف يصدر . مرة واحدةثانية للطهي وسوف يصدر صوت  30/+اضغط على ابدأ) د

  .الصوت خمس مرات ثم يعود الى حالة االنتظار
    

  طبق العشاء -15
لى شاشة العرض، سوف بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي تريده ع" طبق العشاء"اضغط على ) أ

  . جم على الشاشة بالترتيب 500، 350، 250يظهر 
  .250على سبيل المثال، الضغط على طبق العشاء مرة واحدة وسوف تظهر 

عند انتهاء الطهي، سوف . ثانية للطهي وسوف يصدر صوت مرة واحدة 30/+اضغط على ابدأ) ب
  .يصدر الصوت خمس مرات ثم يعود الى حالة االنتظار
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  بيتزا مجمدة -16
بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي تريده على شاشة العرض، سوف " بيتزا مجمدة"اضغط على ) أ

  . جم على الشاشة بالترتيب 400، 200، 100يظهر 
  .100على سبيل المثال، الضغط على بيترا مجمدة مرة واحدة وسوف يظهر 

عند انتهاء الطهي، سوف . احدةثانية للطهي وسوف يصدر صوت مرة و 30/+اضغط على ابدأ) ب
  .يصدر الصوت خمس مرات ثم يعود الى حالة االنتظار



  
  الطهي متعدد المراحل -17

في الطهي متعدد المراحل، اذا آانت احدى المراحل هي فك التجميد ، فان . يمكن ضبط مرحلتين للطهي
  .فك التجميد يكون هو المرحلة األولى تلقائيا

  
  الطهي االوتوماتيكي خالل الطهي متعدد المراحلال يمكن تشغيل : ملحوظة

 10طاقة ميكروويف لمدة % 60+ دقائق  5لمدة % 80اذا اردت الطهي بطاقة الميكروويف : مثال
  :دقائق، تكون خطوات الطهي آما يلي

  لضبط زمن الطهي 0، 0، 5اضغط على زمن الطهي مرة واحدة، ثم اضغط ) 1
  %80الختيار طاقة الطهي  8ضغط على اضغط على طاقة مرة واحدة، ثم ا) 2
  لضبط زمن الطهي 0، 0، 0، 1اضغط على زمن الطهي مرة واحد ثم اضغط على ) 3
  من طاقة الميكروويف% 60الختيار " 6"اضغط على طاقة مرة واحدة، ثم اضغط على ) 4
  ثانية لبدء الطهي 30/+اضغط على ابدأ) 5
  

  وظيفة الغلق لألطفال -18
ثواني وسوف يصدر صوت طويل يبين  3لمدة " ايقاف/الغاء"نتظار، اضغط على في حالة اال: غلق

  تشغيل حالة غلق االطفال وسوف يظهر على الشاشة 
ثواني وسوف يصدر صوت طويل  3لمدة " ايقاف/الغاء"اضغط على : الخروج من حالة غلق االطفال
  .يبين انتهاء حالة غلق االطفال

  
  وظيفة الذاآرة -19

  3، 2، 1سوف يظهر على الشاشة . 3- 1الختيار اجراء الذاآرة " ذاآرة /0"اضغط على ) 1
ثانية الستخدامه وإال فانه يجب ان تستمر في ضبط  30/+في حالة ضبط اإلجراء، اضغط على ابدأ) 2

  .يمكن ضبط مرحلة او اثنين فقط. اإلجراء
ين اإلجراء والعودة الى حالة ثانية مرة واحدة لتخز 30/+بعد االنتهاء من الضبط، اضغط على ابدأ) 3

  .ثانية مرة ثانية سوف يبدأ الطهي 30/+اذا ضغطت على ابدأ. االنتظار
  

من طاقة % 80وهو طهي الطعام باستخدام  2لضبط اإلجراء التالي آذاآرة ثانية، وهي ذاآرة : مثال
  .ثانية 20دقائق و 3الميكروويف لمدة 
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  :فيما يلي الخطوات
على  2مرتين، توقف عن الضغط حتى يظهر الرقم " ذاآرة/0"اضغط على في حاالت االنتظار، ) أ

  .الشاشة
  حسب الترتيب 0، 2، 3اضغط على زمن الطهي مرة واحدة، ثم اضغط على ) ب
  PL8وسوف يظهر  8،  ثم اضغط على PL10اضغط على طاقة مرة واحدة، سوف يظهر ) ج
الصوت مرة واحدة ثم يعود الى حالة ثانية لتخزين الضبط، سوف يصدر  30/+اضغط على ابدأ) د

  .2ثانية مرة ثانية، سوف يتم تخزين اإلجراء في ذاآرة  30/+اذا ضغطت على ابدأ. االنتظار
  .اذا لم يتم قطع الكهرباء سوف يتم تخزين اإلجراء ، وفي هذه الحالة يتم اعادة الضبط) هـ
مرتين، وسوف يظهر " ذاآرة"على  اذا اردت تشغيل اإلجراء المخزن، في حالة االنتظار، اضغط) و

  .ثانية للتشغيل 30/+ثم اضغط على ابدأ 2على الشاشة 



  
  وظيفة االستفسار -20
  .مؤقت وسوف تظهر الساعة لمدة ثالثة ثواني على الشاشة/في حالة الطهي، اضغط على ساعة) 1
ى       ) 2 ف، اضغط عل ة الطهي في الميكرووي ة "في حال ة ا    " طاق لميكروويف  لالستفسار عن مستوى طاق

ة  ة الحالي ر الطاق وف تظه د . وس ابقة    3بع ة الس ى الحال رن ال ود الف وف يع واني س دد  . ث ي متع ي الطه ف
  .المراحل، يمكن االستفسار من خالل نفس الطريقة آما هو مذآور أعاله

  
  الطهي انتهاءوظيفة تذآير  -21

  .طهيمرات لتنبيه المستخدم بانتهاء ال 5عند انتهاء الطهي، سوف يصدر صوت 
  

  مواصفات اخرى -22
سوف تومض واال فسوف يظهر ":" في حالة استعداد، اذا اظهر االنبوب الرقمي للساعة الوقت ، فان ) 1

0:00  
  .في حالة وظيفة الضبط، سوف تعرض الشاشة الضبط الحالي) 2
  .في حالة العمل او التوقف، سوف تعرض الشاشة زمن الطهي االضافي) 3
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  صالح االعطالا
  عادي

الجهزة الراديو والتليفزيون عند  قد يحدث تشويش  تشويش المايكروويف على استقبال التليفزيون
هذا االمر مماثل لتشويش أجهزة . تشغيل المايكروويف

آهربائية صغيرة مثل الخالط و المكنسة و المروحة، 
  .وهذا طبيعي

 عند الطهي في المايكروويف في حالة الطاقة  اطفاء نور المايكروويف
  .المنخفضة، قد ينطفئ ضوء الفرن وهذا االمر طبيعي

تراآم البخار على الباب او خروج هواء ساخن من 
  الفتحات

في الطهي، قد يخرج بخار من االطعمة وسوف يخرج 
معظمه من الفتحات، ولكن قد يتراآم البعض على 
  .مكان بارد مثل باب المايكروويف وهذا امر طبيعي

يحظر تشغيل الفرن بدون طعام بداخلة ألن هذا خطر   دون طعام بالداخليبدأ الفرن بالتشغيل ب
  .للغاية

  
  اإلجراء  السبب المحتمل  العطل

  
  
  

  ال يمكن بدء تشغيل الفرن

في المقبس  لم يتم توصيل السلك) 1
  بشكل صحيح

بشكل انزع القابس واعد توصيلة 
  .ثواني 10صحيح بعد 

استبدل المصهر او اعد ضبط  )2 انفجار المصهر او قاطع الدائرة) 2
يجب االستبدال من (قاطع الدائرة 

  )خالل افراد معتمدين من شرآتنا
  اختبر المقبس مع أجهزة اخرى  عطل في المقبس) 3

  اغلق الباب جيدا  الباب غير مغلق جيدا) 4  الفرن ال يقوم بالتسخين
القرص المستدير يحدث ضوضاء 

  عند تشغيل الفرن
نظيفة واشف االسطوانة غير ) 5

  الفرن آذلك
" صيانة المايكروويف"انظر 

  .لتنظيف االجزاء الملوثة
  

اذا اردت . وفقا لتوجيهات التخلص من المعدات الكهربائية وااللكترونية، يجب جميع هذه المعدات بشكل منفصل
نتج الى نقاط تجميع نرجو ارسال الم.  التخلص من هذا المنتج في المستقبل، ال تضعه في حاوية القمامة المنزلية

 األجهزة
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