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اإقراأ هذا الدليل بعناية قبل الإ�ستخدام وقم بحفظه للرجوع اإليه عند احلاجة.

اإن اإ�ستخدام اجلهاز ح�سب التعليمات الواردة يف هذا الدليل ي�سمن عمل اجلهاز لفرتة زمنية طويلة 
وب�سكل �سليم.

قم بحفظ هذه التعليمات جيدا
اإحتياطات اأمان يجب اتباعها ل�سمان عدم التعر�ش لطاقة املايكرويف

لأ�سعة  يعر�سك  قد  ذلك  لأن  مفتوحا,  اجلهاز  باب  كان  اإذا  املايكرويف  فرن  ت�سغيل  حتاول  ل   .1
املايكرويف. من املهم عدم العبث بلواقط الأمان املثبتة على الباب.

مواد  وبقايا  للغبار  ال�سماح  اأو  والباب  الأمامية  اجلهاز  واجهة  بني  املواد  اأو  الأج�سام  من  اأي  تدخل  ل   .2
التنظيف والأطعمة بالرتاكم على ال�سرب املطاطي العازل املثبت على حواف الباب.

يتم  حتى  اجلهاز  ت�سغيل  عدم  يجب  املطاطي  ال�سرب  اأو  الباب  يف  تلف  وجود  لحظت  اإذا  تنبيه:   .3
اإ�سالح العطل بوا�سطة مركز �سيانة معتمد.

مالحظة: عدم املحافظة على �سيانة اجلهاز ونظافته قد يوؤدي اإىل حدوث اإهرتاء وتلف يف اأ�سطحه 
اخلارجية وبالتايل تقليل فعالية اجلهاز والت�سبب باتالفه وتعري�ش امل�ستخدم للخطر.

اخل�سائ�ش الفنية:

اإحتياطات اأمان هامة لل�سالمة العامة:
للتقليل من خماطر احلريق, الإ�سابة بال�سدمة الكهربائية, حدوث الإ�سابات, التعر�ش لأ�سعة 

املايكرويف, يجب مراعاة ما يلي: 

قد  ذلك  لأن  الإغالق  حمكمة  اأوعية  يف  الأخرى  والأطعمة  ال�سوائل  ت�سخني  عدم  يجب  حتذير:   .1
يت�سبب بانفجارها نتيجة ل�سغط الأبخرة الناجتة.

متخ�س�ش  فني  قبل  من  اإل  املايكرويف  لطاقة  الواقية  اأوالأغطية  اجلهاز  فك  يجب  ل  حتذير:   .2
تفاديا حلدوث الإ�سابات.

على  ومقدرتهم  الت�سغيل  لتعليمات  فهمهم  من  التاأكد  حال  يف  اإل  اجلهاز  با�ستخدام  لالأطفال  ت�سمح  ل   .3
ت�سغيله بالطريقة ال�سحيحة التي ت�سمن عدم تعر�سهم لال�سابة.

مزدوج  ت�سغيل  و�سعية  على  للجهاز  الأطفال  ا�ستخدام  عند  را�سد  �سخ�ش  قبل  من  رقابة  توفري  يجب   .4
نتيجة لدرجات احلرارة العالية التي تنتج عن هذه اخلا�سية )فقط لالجهزة املزودة ب�سواية(.

فقط. للمايكرويف  املنا�سبة  الأواين  ا�ستخدام  يجب   .5
العالقة. الأطعمة  بقايا  اإزالة  على  والعمل  بانتظام  الفرن  تنظيف  يجب   .6

املايكرويف. لأ�سعة  التعر�ش  نف�سك  لتجنب  بعناية  الأمان  احتياطات  اإقراأ   .7
على  العمل  يجب  الأطعمه  ت�سخني  عملية  يف  الورقية  اأو  البال�ستيكية  الأواين  ا�ستخدام  حال  يف   .8

مراقبة عملية الت�سخني ب�سكل م�ستمر لحتمالية حدوث ا�ستعال.

:  
   موديل
  هيرتز 60 -ف 220  الجهد

  واط1050   ):ويفومايكر(طاقة الدخول 
  واط700   ):ويفومايكر(طاقة الخروج 

  لتر20   :سعة الفرن
  ملم255   :قطر القرص الدوار
  ملم   :االبعاد الخارجية

  آجم .10حوالي  :ي الوزنصاف
  

 
439.5340 ×258.2×
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الكهربائي  الكابل  وف�سل  العمل  عن  اجلهاز  بوقف  فورا  قم  يت�ساعد  دخان  وجود  مالحظة  حال  يف   .9
عن م�سدر التيار مع ابقاء باب الفرن مغلقا لحتواء اأي لهب �سادر عن عملية احرتاق.

حاجتها. فوق  الأطعمة  طهي  عدم  يجب   .10
وغريها. والكعك  اخلبز  مثل  والأطعمة  املختلفة  املواد  خلزن  الفرن  ت�ستخدم  ل   .11

الفرن. با�ستخدام  جتهيزها  املراد  الأطعمة  اأغلفة  عن  واملعدنية  البال�ستيكية  الأربطة  باإزالة  قم   .12
ذلك  لأن  الفرن  يف  بعد  يق�سر  مل  الذي  امل�سلوق  والبي�ش  النيء  البي�ش  ت�سخني  عدم  مراعاة  يجب   .13

قد يت�سبب بانفجاره حتى بعد انتهاء عملية الت�سخني.
ل  الدليل,  هذا  يف  الواردة  التعليمات  وح�سب  فقط  اأجلها  من  �سنع  التي  للغاية  اجلهاز  ا�ستخدم   .14

ت�ستخدم املواد الكيميائية امل�سببة لل�سداأ اأو املواد املتبخرة, هذا اجلهاز خم�س�ش لت�سخني الأطعمة 
ولي�ش لال�ستخدامات ال�سناعية اأو املخربية.

بوا�سطة  اأوا�ستبدالة  ا�سالحه  على  فورا  العمل  يجب  الكهربائي  الكابل  يف  تلف  وجود  لحظت  اإذا   .15
ال�سركة ال�سانعة اأو مركز ال�سيانة املعتمد لديها اأو فني خمت�ش لهذه الغاية.

اخلارج. يف  ا�ستخدامه  عدم  ويجب  فقط  املنزيل  لال�ستخدام  خم�س�ش  اجلهاز  هذا   .16
املنزل. خارج  اجلهاز  بخزن  تقم  ل   .17

ال�سباحة  برك  من  بالقرب  اأو  املياه  جتمع  ومناطق  الرطبة  املناطق  يف  اجلهاز  ا�ستخدام  عدم  يجب   .18
والأقبية الرطبة.

عدم  مراعاة  يجب  لذا  الت�سغيل  عملية  اأثناء  �ساخنة  للجهاز  اخلارجية  الأ�سطح  تكون  ان  ميكن    .19
ال�سماح للكابل الكهربائي مبالم�ستها وعدم اغالق فتحات التهوية التي زود بها اجلهاز.

والزوايا. احلواف  فوق  من  يتدىل  الكهربائي  الكابل  تدع  ل   .20
بتقلي�ش  الت�سبب  وبالتايل  اخلارجية  الأ�سطح  على  يوؤثر  قد  اجلهاز  نظافة  على  احلفاظ  عدم   .21

العمر الإفرتا�سي له اأو الت�سبب بحدوث الإ�سابات.
والتاأكد  جيدا  وخ�سها  بالأطفال  اخلا�سة  والأطعمة  الر�سعات  حمتويات  حتريك  على  العمل  يجب   .22

من درجة حرارتها قبل ال�سماح لالأطفال بتناولها جتنبا لحتمالية ا�سابتهم باحلروق.
الإنفجاري  بالغليان  ي�سمى  ما  بحدوث  يت�سبب  قد  املايكرويف  با�ستخدام  الأطعمة  ت�سخني   .23

الالحق, لذا يجب احلذر عند اإخراج الأوعية امل�ستخدمة يف عملية الت�سخني من الفرن.
اخلا�سة  الإحتياجات  ذوي  الأ�سخا�ش  اأو  الأطفال  قبل  من  لال�ستخدام  خم�س�سا  لي�ش  اجلهاز  هذا   .24

ومن يعانون من الإعاقات العقلية ول ميتلكون املعرفة واخلربة الالزمة اإل يف حال توفري اإ�سراف مبا�سر 
من قبل �سخ�ش بالغ را�سد للحفاظ على �سالمتهم وجتنيبهم خلطر الإ�سابات املختلفة التي قد تنتج عن 

عملية الإ�ستخدام.
باجلهاز. واللعب  العبث  من  ملنعهم  عليهم  والإ�سراف  لالأطفال  ال�سماح  عدم  يجب   .25

املغلقة. الأماكن  يف  ت�سغيله  اأو  اخلزائن  داخل  اجلهاز  و�سع  عدم  يجب   .26
بعد. عن  حتكم  جهاز  اأو  كهربائي  موؤقت  بوا�سطة  لالإ�ستخدام  م�سمما  لي�ش  اجلهاز  هذا   .27

مع  التعامل  عند  احلذر  يرجى  لذا  للجهاز  اخلارجية  والأ�سطح  الباب  حرارة  درجة  ترتفع  اأن  ميكن   .28
اجلهاز اأثناء ت�سغيلة.

لتفادي خطر الإ�سابة لالأ�سخا�ش الذين يعملون على ت�سغيل اجلهاز يجب العمل على ا�ستخدام م�سدر تيار 
موؤرث )مو�سول باأر�سية(.

يجب العمل على تاأريث اجلهاز قبل ت�سغيله حيث اأن هذا اخلا�سية ت�سمح للتيار بالهروب اإىل الأر�ش يف 
حال حدوث متا�ش كهربائي يف دائرته الكهربائية ولهذه الغاية فقد زود الكابل الكهربائي بثالثة اأ�سالك 

اأحدها يت�سل بالأر�سية من خالل م�سدر التيار امل�ستخدم )الإبريز(.

مالحظة: يجب عدم فك غطاء اجلهاز اخلارجي وحماولة العمل على �سيانته اأو اإ�سالحة بنف�سك لأن 
مل�ش بع�ش الأجزاء الداخلية للجهاز وخ�سو�سا اأجزاء الدائرة الكهربائية قد يعر�سك لالإ�سابة بخطر 

ال�سدمة الكهربائية.
يف حال عدم فهم تعليمات و�سل اجلهاز مب�سدر تيار موؤرث اأو الرغبة يف الإ�ستي�ساح عن اأهمية وكيفية 
و�سله بالأر�سية قم با�ست�سارة فني خمت�ش يف هذا املجال, تاأكد من و�سل اجلهاز مب�سدر تيار موؤرث واإن 
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دعت احلاجة ل�ستخدام و�سالت كهربائية ا�ستخدم الو�سالت ثالثية الأ�سالك.

التنظيف وال�سيانة:
تاأكد من ف�سل اجلهاز عن م�سدر التيار قبل البدء بعملية التنظيف واتبع التعليمات التالية:

رطبة. قما�ش  قطعة  م�ستخدما  الداخل  من  الفرن  بتنظيف  قم   .1

وال�سابون. باملاء  كاملعتاد  للجهاز  الأخرى  امللحقات  تنظيف  يتم   .2
3. يجب تنظيف الباب وال�سرب املطاطي العازل وحميطها بحذر وعناية م�ستخدما قطعة قما�ش رطبة.

القاب�ش الكهربائي واملكون من م�سامري دائرية ال�سكل عدد اإثنان:
ولتقليل  به  التعرث  يتم  ل  حتى  ق�سري  كهربائي  بكابل  اجلهاز  تزويد  مت   .1

الأخطار التي قد تنتج عن طول الكابل وتدليه فوق احلواف والأماكن 
ال�سيقة.

الو�سالت  ا�ستخدام  حال  يف  اأو  طويال  الكهربائي  الكابل  كان  اإذا   .2
الكهربائية يجب مراعاة التالية:

اجلهاز  للخ�سائ�ش  ومطابقتها  الكهربائي  الكابل  خل�سائ�ش  النتباه  يجب   )a
الفنية من حيث القدرة الكهربائية والطاقة الناجتة.

موؤرث. الكهربائي  الكابل  يكون  اأن  يجب   )b
به  التعرث  لالطفال  ميكن  مكان  يف  تركه  اأو  والزوايا  احلواف  فوق  يتدىل  الكابل  ترك  عدم  مراعة   )c

اأو �سحبه بق�سد اأو بغري ق�سد.

املواد املنا�سبة لال�ستخدام داخل املايكرويف:
تنبيه: يجب ان تتم عمليات ال�سيانة التتي تتطلب فك الغطية اخلارجية للجهاز وعمليات الت�سليح 

بوا�سطة فني خمت�ش لهذه الغاية تفادية لالإ�سابات والتعر�ش لأ�سعة املايكرويف.
اأنظر التعليمات املرفقة الدالة على املواد التي يجب ا�ستخدامها يف افران املايكرويف وتلك التي ل ين�سح 

با�ستخدامها, وان كان لديك �سك حول تلك املواد اأو ترغب بالإ�ستف�سار عن قابلية ا�ستخدامها قم بال�سوؤال 
بعد اجراء عملية الفح�ش الواردة يف التعليمات اأدناه:

الفرن  داخل  �سعه  مل(,   250( البارد  املاء  من  بكوب  املايكرويف  يف  لال�ستخدام  منا�سب  وعاء  اإمالأ   .1
و�سع بجانبه الوعاء الذي تريد فح�سه فارغا.

واحدة. دقيقة  ملدة  الق�سوى  بطاقته  الفرن  �سغل   .2
يف  لال�ستخدام  منا�سبته  عدم  على  ذلك  دل  �ساخنا  كان  اإذا  بحذر,  الفارغ  الوعاء  بلم�ش  قم   .3

املايكرويف.
الواحدة. الدقيقة  الفح�ش  لغايات  الت�سغيل  مدة  تتخطى  ل  اأن  يجب   .4

املاد القابلة لال�ستخدام يف اأفران املايكرويف:

مالحظاتاملادة

لفات الأملنيوم
ميكن ا�ستخدام هذه املادة كغطاء فقط حيث تلف اللحوم بطبقة رقيقة من 

ورق الأملنيوم حلمايتها من الطهو الزائد, ميكن اأن تتقو�ش اللفه يف حال كانت 
قريبه من جدران الفرن لذا يجب و�سعها بعيدا عن اجلدران مبقدار اإن�ش 

واحد )2,5 �سم(.

وعاء براونينغ
اإتبع تعليمات ال�سركة ال�سانعة, يجب اأن يكون اأ�سفل الوعاء بعيد عن 

القر�ش الدوار مبقدار 6/3 اإن�سات )5ملم(, ال�ستخدام غري ال�سحيح قد 
يت�سبب بك�سر القر�ش الدوار.

اأواين املائدة
ا�ستخدم فقط الأواين القابلة لال�ستخدام يف فرن املايكرويف, اإتبع تعليمات 

ال�سركة ال�سانعة, ل ت�ستخدم الأواين املخدو�سة 
اأو املك�سورة.
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املواد التي يجب جتنب ا�ستخدامها يف اأفران املايكرويف:

اإعداد الفرن للعمل:
اأ�سماء الأجزاء املكونة للجهاز وملحقاته:

قم باإزالة اجلهاز من علبة التغليف الكرتونية واإزالة امللحقات من جتويفه.
اجلهاز مزود بامللحقات التالية:

1. �سينية زجاجية عدد 1.
2. حلقة القر�ش الدوار عدد 1.

3. دليل امل�ستخدم عدد 1.

الأوعية الزجاجية
اأزل الغطاء عن الوعاء الزجاجي اإن وجد, ا�ستخدم الأواين الزجاجية 
للت�سخني فقط ول تدعها ت�سل درجة حرارة عالية لأن معظم الأواين 

الزجاجية غري مقاومة للحرارة.
ا�ستخدم الأواين الزجاجية املنا�سبة لأفران املايكرويف واملقاومة للحرارة الأواين الزجاجية

فقط, تاأكد اأنها خالية من املعادن واأنها غري م�سرذمة اأو مك�سورة.
اتبع تعليمات ال�سركة ال�سانعة, ل تغلق الأكيا�ش باأربطة معدنية, اأحدث اأكيا�ش الطهي بالفرن

فتحات وثقوب يف الكي�ش لل�سماح للبخار باخلروج من خاللها.
الأطباق والأكواب 

الورقية
ت�ستخدم فقط للطهي لفرتات زمنية ق�سرية ولغايات الت�سخني اخلفيف فقط, 

ل ترتك الفرن دون اإ�سراف اأثناء عملية الت�سخني.
ت�ستخدم فقط لتغطية الطعام وامت�سا�ش الدهنيات فيه, ت�ستخدم لغايات املنا�سف الورقية

الت�سخني اخلفيف ويجب الإ�سراف امل�ستمر اثناء ا�ستخدامها.
ت�ستخدم كغطاء فقط اأو ملنع الطرط�سة الناجتة عن الزيوت يف الأطعمه الأوراق اجللدية

وملنع ت�ساعد البخار.
ا�ستخدم اللفات البال�ستيكية املنا�سبة لأفران املايكرويف, ت�ستخدم فقط اللفات البال�ستيكية

كغطاء للطعام ومن اأجل الإبقاء على رطوبته

البال�ستيك
ا�ستخدم املنا�سب لال�ستعمال  يف اأفران املايكرويف والتي حتمل العالمة 

الدالة على ذلك, اتبع تعليمات ال�سركة ال�سانعة, عند تعر�ش البال�ستيك 
للحراره ي�سبح لينا ورمبا يذوب اأو يبداأ بالتمزق, لذا يجب عدم اإغالقه 

ويجب اإحداث ثقوب حتى يت�سنى للبخار الهروب من خاللها.  
ا�ستخدم فقط تلك التي تنا�سب الإ�ستخدام يف اأفران املايكرويف ويف�سل ميازين احلرارة

ا�ستخدامها اأثناء اإعداد اللحوم واحللويات.

ت�ستخدم كغطاء فقط اأو ملنع الطرط�سة الناجتة عن الزيوت يف الأطعمه ومن الأكيا�ش ال�سمعية
اأجل الإبقاء على رطوبتها.

مالحظاتاملواد
ميكن اأن تتقو�ش, ا�ستخدم النية املنا�سبة للمايكرويف�سواين الأملنيوم

كراتني الأطعمة املزودة 
ميكن اأن تتقو�ش, ا�ستخدم النية املنا�سبة للمايكرويف.باأذرع معدنية

الأواين املعدنية اأو ذات 
احلواف املعدنية

متنع املعادن طاقة املايكرويف من الو�سول اإىل الأطعمة, ميكن للحواف املعدنية اأن 
تتقو�ش.

ميكن اأن تتقو�ش وميكن اأن تت�سبب بحدوث حريق داخل الفرنالأربطة املعدنية
ميكن اأن تت�سبب بحدوث حريق داخل الفرنالأكيا�ش الورقية

ميكن اأن تذوب جراء احلرارة وبالتايل تلويث الطعام.احلذق البال�ستيكية

قد تتعر�ش الأواين اخل�سبية اإىل اجلفاف عند تعري�سها للحرارة وميكن الأواين اخل�سبية
اأن تت�سقق اأو تكون قابلة للك�سر.
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و�سف الأجزاء:
التحكم. لوحة   .A

الدوار. القر�ش  ذراع   .B
الدوار. القر�ش  حلقة   .C
الزجاجية. ال�سينية   .D

الروؤية. نافذة   .E
الباب. منظومة   .F

الأمان. لواقط  نظام   .G

تركيب �سينية الدوران الزجاجية:
كما  عك�سي  ب�سكل  الزجاجية  ال�سينية  بتثبيت  تقم  ل   )a

يجب مراعاة تثبيتها بحيث تكون حرة احلركة وبدون 
عوائق.

وحلقة  الزجاجية  ال�سينية  وجود  من  التاأكد  يجب   )b
الدوران وتركيبها قبل البدء بعملية اإعداد الطعام.

عملية  يف  امل�ستخدمة  والأواين  الأطعمة  و�سع  يجب   )c
الطهي على ال�سينية الزجاجية.

الزجاجية  ال�سينية  يف  ك�سر  اأو  ت�سدع  وجود  لحظت  اإذا   )d
اأو احللقة الدوارة قم بالإت�سال مبركز ال�سيانة املعتمد 

للعمل على ا�ستبدالها.
تثبيت اجلهاز على الرفوف اأو الطاولة املعدة له:

اإنزع كافة الأغلفة عن اجلهاز واخرج امللحقات من داخله. اأزل اللوا�سق الواقية داخل جتويف الفرن مع 
مراعاة عدم اإزالة مادة )امليكا( بنية اللون لأنها مثبته لغايات حماية )املاغنيرتون(.

تفقد الفرن من اأي اأعطال قد تكون حلقت به اأو بعوج وتاأكد من �سالمة الباب. اإذا لحظت وجود اأي تلف 
ل تقم با�ستخدام اجلهاز.

الرتكيب:
1. اخرت مكان م�ستوي وثابت يف منطقه مفتوحه 

بحيث تتيح املجال لتهوية جيده للجهاز وتكون 
فتحات الهواء فيه بعيده عن اأية عوائق.

يجب ترك فراغ على الأقل مبقدار 3 اإن�سات 
)7,5 �سم( بني اجلهاز واجلدران املحيطة مع 
مراعاة ترك اأحد اجلوانب مفتوحا وكما هو 

مو�سح يف ال�سكل اأعاله.
اجلهاز. فوق  �سم(   30( اإن�ش   12 مبقدار  فراغ  اأترك   )a

اجلهاز. اأ�سفل  من  الأرجل  باإزالة  تقم  ل   )b
اجلهاز. بتعطيل  تت�سبب  قد  التهوية  فتحات  واإعاقة  للجهاز  جيده  تهوية  توفري  عدم   )c

منها  بالقرب  املايكرويف  ت�سغيل  والراديوهات,  التلفزة  اأجهزة  عن  الإمكان  قدر  بعيدا  اجلهاز  �سع   )d
قد يت�سبب بالت�سوي�ش على التلفاز اأو البث الإذاعي يف املذياع.

2.  اأو�سل الفرن مب�سدر تيار كهربائي يتوافق مع �سدة التيار الالزم لت�سغيل اجلهاز ح�سب اللوحة املثبتتة 
عليه.

حتذير: ل تقم بتثبيت اجلهاز بالقرب من م�سادر احلرارة املختلفة, عك�ش ذلك قد يت�سبب باتالف اجلهاز 
وبالتايل خروج اجلهاز من �سروط الكفالة امل�سنعية.

F

G

A

C BE D

7.5cm

30cm

OPEN
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تعليمات الت�سغيل:
1. �سبط ال�ساعة: عند و�سل اجلهاز بالتيار الكهربائي تعمل ال�سا�سة الرقمية مبا�سرة ويظهر عليها 

الأرقام )0:00(, بحيث تكون �سعة الإدخال الرقمي من )0:00 اإىل 23:59(. مثال ل�سبط ال�ساعة على 
الوقت )12:12( قم مبا يلي:

متقطع. ب�سكل  بالإ�ساءة  ال�ساعات  خانة  يبداأ  الوقت,  �سبط  مفتاح  اإ�سغط   )a
.1,2,1,2 التايل:  بالت�سل�سل  الرقمية  املفاتيح  اإ�سغط   )b

العملية. لإنهاء  الوقت  �سبط  مفتاح  اإ�سغط   )c
مالحظة: اإذا مت ال�سغط على مفتاح اإيقاف/م�سح اأثناء عملية �سبط الوقت اأو عند التوقف عن اإدخال 

الوقت ملدة وجيزة يعود اجلهاز اإىل الو�سعية الأ�سا�سية تلقائيا اأي �ستقراأ ال�سا�سه الرقم )0:00(.
2. عملية الطهي باملايكرويف:

اإخرت م�ستوى الطاقة ووقت الطهي كما تريد وح�سب الرغبة, حيث تتوفر خم�ش م�ستويات للطاقة, اأنظر 
اجلدول الالحق. اإن الوقت الأق�سى لإعداد الطعام هو 99 دقيقة و99 ثانية. تابع ال�سغط على مفتاح 

)مايكرويف( حتى حت�سل على امل�ستوى الذي تريد.

جدول م�ستوى الطاقة يف فرن املايكرويف:

مثال: اإختيار طاقة 50%  للطهي ملدة 10 دقائق:
مرات. ثالث  )مايكرويف(  مفتاح  اإ�سغط   )a

.1,0,0,0 وهي  املفاتيح  لوحة  من  بالت�سل�سل  التالية  الأرقام  اإخرت   )b
اأن  وتالحظ  بالعمل  اجلهاز  يبداأ   ,"  start/express coo ((" ال�سريع(  الطهي  )البدء/  مفتاح  اإ�سغط   )c

العداد الرقمي يبداأ بالعد ب�سكل تنازيل.
3. الطهي ال�سريع:من حالة الإنتظار, اإ�سغط مفتاح )البدء/ الطهي ال�سريع( ليبداأ اجلهاز بالعمل بطاقة 
100% ملدة 30 ثانية, واإذا كان الوقت املالئم للطهي اأقل من 1دقيقة و30 ثانية �سيتم اإ�سافة الوقت يف كل 

مرة ت�سغط فيها على املفتاح. واإن كان الوقت اأكرب من 1 دقيقة وثالثني ثانية يتم اإ�سافته اأي�سا عند كل 
مرة يتم فيها �سغط مفتاح البدء/ الطهي ال�سريع. الوقت الأق�سى لعملية الطهي �سمن هذه اخلا�سية هو 

12 دقيقة.
مثال: ل�سبط 3 دقائق با�ستخدام خا�سية الطهي ال�سريع قم بالتايل:

."0,30" الرقم  الرقمية  ال�سا�سة  على  ليظهر  �سريع  البدء/طهي  مفتاح  اإ�سغط   )a
دقائق.   3 ملدة  ت�سغيل  فرتة  على  للح�سول  متتالية  مرات  اأربع  �سريع  بدء/طهي  املفتاح  اإ�سغط   )b

4. خا�سية اإذابة اجلليد مقارنة بالوزن: مثال على اإذابة اجلليد عن قطعة حلم بقري وزنها 500 غم.
التالية  الأحرف  ال�سا�سة  على  " ليظهر   .Defrost By W.T" بالوزن  اجلليد  اإذابة  مفتاح  اإ�سغط   )a

.)  (
غم.  2000 اإىل  غم   100 من  اجلليد  اإذابة  معدل  يكون  بالت�سل�سل,   5,0,0 الأرقام  اإ�سغط   )b

اجلليد. اإذابة  عملية  لبدء  ال�سريع  الطهي  البدء/  مفتاح  اإ�سغط   )c
5. خا�سية الإذابة ال�سريعة للجليد. مثال على اإذابة اجلليد عن قطعة حلم بقري وزنها 500 غم.

 .) ( التالية  القراءة  ال�سا�سة  على  ليظهر  ال�سريع  اجلليد  إذابة  مفتاح  اغط  اإ�س  )a
غم.  1200 اإىل  غم   100 من  اجلليد  اإذابة  معدل  يكون  بالت�سل�سل,   5,0,0 الأرقام  اإ�سغط   )b

اخلا�سية. هذه  لتفعيل  ال�سريع  الطهي  البدء/  مفتاح  اإ�سغط   )c
6. اإعداد الفرن م�سبقا و�سبطه ليعمل يف وقت حمدد: مثال لإعداد اجلهاز للعمل يف ال�ساعة 12:12:

عدد مرات ال�سغط 
على مفتاح )مايكرويف(

الطاقة 
قراءة ال�سا�سة الرقميةالناجتة

P100%100مرة واحدة
P80%80مرتني

P50%50ثالث مرات 
P30%30اأربع مرات

P10%10خم�ش مرات

k

dEF1

dEF2
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ال�ساعة. �سبط  تعليمات  اأنظر  اأول,  ال�ساعة  ب�سبط  قم   )a
لطهي  مثال:  الإعداد(.  هذا  يف  متاحه  غري  اجلليد  اإذابة  )خا�سية  املنا�سبة.  الطهي  خا�سية  اإ�سبط   )b

طعام على طاقة مايكرويف 80% ملدة 10 دقائق.
اأول: اإ�سغط مفتاح مايكرويف مرتني للح�سول على 80% من الطاقة.                                                                      

ثانيا: اإخرت الأرقام 1,0,0,0 ل�سبط الوقت على 10 دقائق
ثالثا: ل تقم بال�سغط على مفتاح بدء/ طهي �سريع تابع اخلطوات التالية: 

احلايل. والوقت  ال�ساعة  لتظهر   ,"CLOCK/PRE  SET" م�سبق إعداد  ال�ساعة/ مفتاح  اغط  اإ�س  )c
بالت�سل�سل.  1,2,1,2 الأرقام  اإ�سغط   )d

احلايل. الوقت  لإظهار  ال�سا�سة  تعود  بحيث  ال�سبط  لتاأكيد  �سريع  طهي  بدء/  مفتاح  اإ�سغط   )e
برجمته. مت  الذي  الوقت  يف  الطهي  عملية  تبداأ   )f

مالحظة: 
يعمل. ولن  لغيا  يعترب  ال�سبط  فاإن   )23,59 اإىل   0,00( ال�ساعة  معدل  خارج  الوقت  كان  • اإذا 

ال�سابقة  الو�سعية  اإىل  اجلهاز  يعود   ,"STOP/CLEAR" توقيف/م�سح  مفتاح  على  ال�سغط  مت  • اإذا 
التي كان عليها قبل الإعداد تلقائيا.

مت  وقد  الطهي  برنامج  �سبط  يتم  مل  اإذا  للطهي,  امل�سبق  الإعداد  عملية  قبل  ال�ساعة  �سبط  • يجب 
�سبط الوقت يف عملية الإعداد امل�سبق لن تتم عملية الطهي ويعمل الوقت كمنبه فقط بحيث ت�سدر 

ال�ساعة �سوت رنني متقطع على �سكل 5 رنات متتالية. 
7. لئحة الطهي اّليل:

تتالئم لوحة الأرقام من 1- 9 مع ت�سعة مو�سوعات خمتلفة على التوايل:

اأنظر الالئحة رقم 2 لالإجراءات الطهي اّليل:

لوحة 
الأرقام

ال�سا�سة 
لوحة الطهيالرقمية

الأرقام
ال�سا�سة

لوحة الطهيالرقمية
الأرقام

ال�سا�سة 
الطهيالرقمية

اإعادة 1
4Aت�سخني 7Aحلوم4 بيتزا7

5Aخ�سار2 8Aبا�ستا5 �سوربات8
6Aاأ�سماك3 9Aبطاط�ش6 ع�سيده9

هري�سة

ال�سا�سةالوزن بالغراماللوحة
A 1

اإعادة ت�سخني
تلقائي

150150
250250
350350
400400

 A 2
خ�سروات

150150
350350
500500

A 3
اأ�سماك

150150
250250
350350
400400
450450

A 4
اللحوم

150150
300300
450450
600600

-

A  1-

A  2-
A 3-

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-
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مثال: لطهي 350 غم من اخل�سروات:

.)A2( ال�سا�سة  على  "خ�سروات" ليظهر  مفتاح  اإ�سغط   )a
.)350( الرقم  ال�سا�سة  على  ليظهر  مرات  "خ�سروات" 3  مفتاح  اإ�سغط   )b

التنازيل. بالعد  الوقت  عداد  ويبداأ  الطهي  خا�سية  لتفعيل  �سريع  بدء/طهي  مفتاح  اإ�سغط   )c
8.  لالإ�ستعالم عن اخلا�سية املعدة للعمل ومعرفة اإعدادات اجلهاز:

الطاقة  ال�سا�سة  لتظهر  مايكرويف  مفتاح  اإ�سغط  "مايكرويف",  خا�سية  يف  ال�سبط  اإعدادات  ملعرفة   )a
املفعلة ملدة 3 ثوان وتعود بعدها اإىل الو�سعية التي كانت عليها.

م�سبق  ال�ساعة/اإعداد  مفتاح  اإ�سغط  للجهاز,  امل�سبق  الإعداد  خا�سية  يف  ال�سبط  اإعدادات  ملعرفة   )b
ليظهر الوقت املعد م�سبقا على ال�سا�سة ملدة ترتاوح بني 2- 3 ثوان ب�سكل متقطع وتعود بعدها اإىل 

الو�سعية التي كانت عليها )اإظهار الوقت احلايل(.
الوقت  ليظهر  م�سبق  ال�ساعة/اإعداد  مفتاح  اإ�سغط  الطهي  عملية  اأثناء  الوقت  عن  لالإ�ستعالم    )c
احلايل على ال�سا�سة ملدة ترتاوح بني 2- 3 ثوان ب�سكل متقطع وتعود بعدها اإىل الو�سعية التي كانت 

عليها عد تنازيل لعملية الطهي(.

9. الطهي متعدد املراحل:
ميكن على الغلب اإدخال برناجمني للطهي, يف خا�سية الطهي متعدد املراحل اإذا كانت اإحدى املراحل 

اإذابة اجلليد عن الطعام فيجب البدء بخا�سية اإذابة اجلليد اأول.
مالحظة: خا�سية الطهي اّليل ل ميكن تنفيذها �سمن خا�سية الطهي متعدد املراحل. 

مثال: اإذا اأردت طهي طعام على طاقة 100% ملدة 10 دقائق و80% ملدة 15 دقيقة, اإتبع التعليمات 
التالية:

.%100 بن�سبة  الطاقة  لختيار  واحدة  مرة  مايكرويف  مفتاح  اإ�سغط   )a
الوقت. ل�سبط   1,0,0,0 الرقمية  املفاتيح  اإ�سغط   )b

.%80 بن�سبة  الطاقة  لختيار  مرتني  مايكرويف  مفتاح  اإ�سغط   )c
الوقت. ل�سبط   1,5,0,0 الرقمية  املفاتيح  اإ�سغط   )d

املراحل. متعدد  الطهي  خا�سية  لتفعيل  �سريع  بدء/طهي  مفتاح  اإ�سغط   )e
10. خا�سية قفل لوحة التحكم حلماية الأطفال:

- تفعيل القفل: من حالة الإنتظار, اإ�سغط مفتاح اإيقاف/م�سح ملدة 3 ثوان حتى �سماع �سوت رنني طويل 
ي�سري اإىل تفعيل هذه اخلا�سية مع ظهور م�ستطيل                           على ال�سا�سة.

- اإلغاء القفل: من خا�سية قفل الأمان, اإ�سغط مفتاح اإيقاف/م�سح ملدة 3 ثوان حتى �سماع �سوت رنني 
طويل ي�سري اإىل اإلغاء خا�سية القفل.

11. خا�سية التذكري بانتهاء عملية الطهي: عند انتهاء عملية الطهي �ست�سمع 5 رنات متتالية للدللة 
على انتهاء عملية الطهي.

12. خ�سائ�ش ال�سا�سة الرقمية:
متقطع. وب�سكل  ال�سا�سة  على  الوقت  �ساعة  تظهر  الإنتظار:  حالة  يف   )a

A 5
البا�ستا

5050 )مع ماء بارد 450غم(
100100)مع ماء بارد 800غم(

150150)مع ماء بارد 1200غم(

A 6
البطاط�ش

11 )تقريبا 230غم(
22 )تقريبا 460غم(
33 )تقريبا 690غم(

A 7
البيتزا

11 )تقريبا 80غم(
22 )تقريبا 160غم(
33 )تقريبا 250غم(

A 8
ال�سوربات

500500
750750

10001000

A 9
الع�سيدة اأو الهري�سة

550550
11001100

-

-

-

-

-
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�سبطها.  يتم  التي  الإعدادات  ال�سا�سة  تظهر  املختلفة:  اخلا�سيات  �سبط  حالة  يف   )b
الطهي. عملية  انتهاء  حتى  املتبقي  الوقت  ال�سا�سة  تظهر  الت�سغيل:  حالة  يف   )c

تتبع الأعطال:

عند العمل على اإتالف هذا اجلهاز يجب اتباع تعليمات اإتالف الأجهزة الكهربائية 
والإلكرتونية )WEEE(, وبالتايل يرجى عدم اإتالف اجلهاز وو�سعه مع املخلفات والنفايات 

املنزلية, يجب اإر�سال اجلهاز اإىل مراكز جمع الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية التالفة اإن 
وجدت.

مالحظات طبيعية احلدوث
فرن املايكرويف يت�سبب 

بحدوث تداخل مع اإ�سارة 
التلفاز

ميكن اأن يحدث تداخل وت�سوي�ش على البث الإذاعي والتلفزيوين 
عند ت�سغيل اأفران املايكرويف, متاما كما يح�سل عند ت�سغيل الأجهزة 

الكهربائية كاملكن�سة الكهربائية واملروحة وغريها. وهذا طبيعي 
احلدوث.

ت�سغيل الفرن على طاقة منخف�سة ميكن اأن يجعل الفرن �سوء خافتا �سوء الفرن خافت و�سعيف
وهذا طبيعي.  

ت�سكل البخار على الباب 
وخروج هواء �ساخن من 

فتحات التهوية

ميكن اأن يتكاثف البخار نتيجة لت�سخني الأطعمة بحيث يخرج معظمه 
من فتحات التهوية على �سكل هواء �ساخن ويتكاثف بع�ش البخار على 

الأ�سطح الباردة مثل الباب وهذه ظاهرة طبيعية.
مت ت�سغيل الفرن فارغا عن 

مينع ت�سغيل اجلهاز فارغا, هذه العملية �سديدة اخلطورة.طريق اخلطاأ 

الإجراءال�سبب املحتملالعطل

عدم اإمكانية ت�سغيل 
الفرن

1.عدم و�سل التيار الكهربائي 
جيدا

قم بف�سل الكابل واأعد تو�سيله بعد 
10 ثوان

2. حدوث فجوه بالدائرة 
الكهربائية )اإحرتاق الفيوز( اأو 

القاطع الكهربائي.

اإ�ستبدل الفيوز اأو اأعد تهيئة القاطع 
الكهربائي )الإ�ستبدال يتم بوا�سطة 

فنيني من ال�سركة ال�سانعة(.

قم بفح�ش م�سدر التيار بوا�سطة 3. وجود عطل يف م�سدر التيار
جهاز كهربائي ّاخر.

الفرن ل يقوم 
تاأكد من الباب مغلقا باإحكام.4. عدم غلق الباب جيدابالت�سخني

�سدور �سجيج عن 
القر�ش الزجاجي 

اأثناء الت�سغيل
5. ت�سكل الأو�ساخ على قاعدة 
احللقة الدوارة واأر�سية الفرن

اأنظر تعليمات التنظيف املرفقة 
واعمل على تنظيف الأجزاء 

املت�سخة.
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