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توجد الحواف الزجاجیة أو الفضیة، وال الزجاج الرصاصي.ال .1

تذكر نصائح الشركة المصنعة!.2

ال تستخدم المشابك المعدنیة إلغالق األكیاس. قم بثقب األكیاس. استخدم األغشیة فقط لتغطیة األطعمة. .3

ال تستخدم األطباق الورقیة..4

الحاویات المصنوعة من األلومنیوم فقط بدون أغطیة. یجب أال یالمس األلومنیوم جدران التجویف.5

آنیة المائدة



الطعام الوزن
(KG)

الطھي وضع
الوقت

)MIN (
وقت االنتظار

(MIN)

اللحم (لحم العجل، لحم بقري، لحم الخنزیر) 

100 2-3 5-10

200 4-5 5-10

500 10-12 10-15

1000 21-23 20-30

1500 32-34 20-30

2000 43-45 25-35

الجوالش 
500 8-10 10-15

1000 17-19 20-30

اللحم المفروم 
100 2-4 10-15

500 10-14 20-30

السجق 
200 4-6 10-15

500 9-12 15-20

الدواجن (أجزاء)  250 5-6 5-10

الدجاج  1000 20-24 20-30

سمك فیلیھ  200 4-5 5-10

سمك السلمون المرقط  250 5-6 5-10

جمبري كبیر 
100 2-3 5-10

500 8-11 10-20

الفاكھة 

200 4-5 5-10

300 8-9 5-10

500 11-14 10-20

الخبز 

200 4-5 5-10

500 10-12 10-15

800 15-17 10-20

الزبد  250 8-10 10-15

كریمة الجبن  250 6-8 10-15

الكریمات  250 7-8 10-15

د إذابة التجمد حسب الوقت المحد



الوزن
(KG)

المستوى وضع الطھي  درجة الحرارة
(ºC)

الوقت
(MIN)

اإلناء

حلویات  2/3

100-110 190

صینیة
100-110 170-180

بسكویت الكعك باللوز  0,50 4 110-120* 15-20 صینیة

زبادي لتر 1 *** 45-50 ساعات 8 أوعیة الزبادي

لمربى ا 1,00 2/3 100-110 18-20 إلناءا

الكاب كیك  0,40 2/3

200-210*

200*
30 أغلفة غشائیة

عجین 0,40 1

200-220*

200*

25-30

25

صینیة

كعك إسفنجي  0,60 2/3

170-180*

165-170*

50-55

45

طبق مسطح 

كمبوت التفاح  0,50 1 160-170 35 صینیة

كریم كرامیل  لتر 1 2/3 100 60-70 طبق فطیرة 

المحددة.* الحرارة درجة إلى الوصول بمجرد الفرن في الطعام ضع ثم مسبًقا، الفارغ الفرن بتسخین قم األطباق، لھذه بالنسبة
ضع أوعیة الزبادي مباشرة على الجزء السفلي من الفرن. ***

الحلویات



الوزن
(KG)

المستوى وضع الطھي  درجة الحرارة
(ºC)

الوقت
(MIN)

اإلناء

الكعك اإلسفنجي  0,50 2/3

180-200*

190-200*

180-200*

25-30

20-25

20-25

طبق مسطح

العجین المخّمر  0,50 2/3

170-190* 20-25

طبق مسطح
170-180* 25-30

عجینة حلویات 0,50 2/3

180-190* 15-20

طبق مسطح
170-180* 15-20

معجنات  0,30 2/3

180-190* 20-22

صینیة
180-190* 18-20

فطیرة ھشة  0,50 2/3 180-190* 18-20 صینیة

فطیرة الجبن القریش 0,40 2/3

180* 24

صینیة
180-190* 20

معجنات شو  0,50 2/3 190* 30 طبق مسطح

كعكة الجبن  0,80 2/3

180 30-35

صینیة
180-290 25-30

معجنات العسل  0,60 2/3

170-190* 40-45

طبق مسطح
180-190* 35-40

الحلویات



الوزن
(KG)

المستوى وضع الطھي  درجة الحرارة
(ºC)

الوقت
(MIN)

اإلناء

الخبز األبیض  0,50 2/3 200-220 20-25** صینیة

خبز الجاودار  0,15 2/3 200-220 10-15** صینیة

الدقیق الكامل خبز  0,15 2/3 200-220 10-30** صینیة

تقریًبا100 ,وظیفة االنتفاخ المسبق ** مئویة، دقیقة30درجة

الوزن
(KG)

المستوى وضع الطھي  درجة الحرارة
(ºC)

الوقت
(MIN)

اإلناء

الفرن بطاطس في  1,00 1

180-190 55-60

صینیة ة
180-200 40-45

الخضراوات المشویة  1,00 2/3 190-210 30-45 شبكة 

عیش الغراب  0,50 2/3 200-210 13 شبكة 

زانیاا 2/3 200-210 35-40 صینیة

الخبز

المقبالت والباستا



الوزن
(KG)

المستوى وضع الطھي  درجة الحرارة
(ºC)

الوقت
(MIN)

اإلناء

سمك قاروس مخبوز مالح  1,00 2/3

180-200 20-25

صینیة
190-200 18-20

دنیس 1,00 2/3

190-200 20-25

صینیة
190-200 10-15

قطع من سمك النازلي 1,10 2/3

190-210 15-20

صینیة
180-200 10-12

قطع من السلمون  1,10 2/3

190-200 15-20

صینیة
200-210 10-15

موس السمك  2,00 1

160

150-160

50

60-65

طبق مسطح

فطائر الفولوفون بالسمك  0,50 2/3 180-190* 18-20 صینیة

درجة إلى الوصول بمجرد الفرن في الطعام ضع ثم مسبًقا، الفارغ الفرن بتسخین قم األطباق، لھذه الحرارة المحددة.*بالنسبة

الوزن
(KG)

المستوى وضع الطھي  درجة الحرارة
(ºC)

الوقت
(MIN)

اإلناء

البیتزا السمیكة المقرمشة  0,60 2/3

190-210 30-35

شبكة 
190-200 20-25

البیتزا الرفیعة المقرمشة  0,60 2/3

190-200 15-20

شبكة 
200-210 10-15

البیتزا

السمك



الوزن
(KG)

المستوى وضع الطھي  درجة الحرارة
(ºC)

الوقت
(MIN)

اإلناء

خنزیر رضیع  1,40 2/3

190-210 60-70

صینیة
170-190 70-75

ضلوع الخنزیر  0,50 2/3

190-210 25-30

صینیة
190-210 30

لحم فخذ الخنزیر  1,00 2/3

190-210

180-200

170-190

50-55

45-50

45-55

شبكة 

خنزیر بري  قطعتان
2/3

180 15

شبكة 

190-200 12-15

لحم الحمل  1,00 2/3

190-210

180-200

190-200

35-40

45-50

45-50

صینیة

قطعة لحم منزوعة العظام 0,60 2/3

170-190 45-55

صینیة
180-190 35-40

كنغر 2,00 1

190-210 55-60

شبكة 
180-200 45-55

اللحوم 



الوزن
(KG)

المستوى وضع الطھي  درجة الحرارة
(ºC)

الوقت
(MIN)

اإلناء

لحم عجل مشوي  2, 00 1

190-210

180-200

180-200

85-90

90-95

80

صینیة

لحم بقري مشوي 0,60 2/3

190-200

190-200

180-200

45-50

60-65

35-40

صینیة

لحم مشوي محشو  1,00 2/3

175-180

170-180

170-180

45-50

55-60

45-50

صینیة

قطع لحم البقر  0,50 2/3 220 15 شبكة 

شریحة لحم بقري  1,00 2/3

220 15

شبكة 
220 25-30

طھي شرائح اللحم على  
نار ھادئة 1,00 2/3

180-200 33-45

صینیة
180-200 25-30

اللحم المشوي  1,00 2/3

180-190

170-190

180-200

50-55

45-50

55-60

صینیة

قطع اللحم  0,50 2/3 200-220 15 شبكة 

كتف الخنزیر 1,50 2/3

190-200 55-60

صینیة
190-200 40-50

اللحوم 



الوزن
(KG)

المستوى وضع الطھي  درجة الحرارة
(ºC)

الوقت
(MIN)

اإلناء

البط 1,50 1

190-210 55-60

صینیة
170-190

45-55

صدور البط 0,40 4

180-190 10-12

شبكة 
200-210 8-10

أفخاذ البط قطعتان 2/3

170-190 45-50

صینیة
160-180 55-60

لدجاج ا 1,20 1

190-210 55-60

صینیة
170-190 50-55

أفخاذ الدجاج  قطع 4 2/3

190-210 25-30

صینیة
190-200 20-25

الدیك الرومي  4,00 1

190-200 70-75

صینیة
180-200 65-70

الطیور



یجب عدم استخدام الخزف أو الزجاج رفیع السمك أو الھش إال 
لفترات زمنیة قصیرة (على سبیل المثال، التسخین).

ن أن تصبح ینقل الطعام الساخن الحرارة إلى األطباق التي یمك
استخدام دوًما علیك یجب وبالتالي، جًدا. قفاز الفرن!ساخنة

اختبار أواني الفرن 

ثانیة عند 20ضع العنصر الذي ترید استخدامھ في الفرن لمدة 
ودافًئا بارًدا كان إذا الوقت، ھذا وبعد للمایكرویف. طاقة أقصى
بدرجة تسخینھ تم إذا ، ذلك ومع لالستخدام. مناسب فإنھ قلیالً،
كبیرة أو تسبب في تقوس كھربائي، فإنھ غیر مناسب لالستخدام  

في المایكرویف.

وظائف تقلیدیة

في وظائف الشوایة والھواء الساخن، یتعین أن تكون أواني الفرن  
درجة مئویة على 300مقاومة لدرجة الحرارة التي تصل إلى 

األقل. 

األطباق البالستیكیة غیر مناسبة لالستخدام في الشوایة. 

الوظائف المشتركة
تكون أواني الفرن المستخدمة  في الوظائف المشتركة، یتعین أن 

والشوایة. المایكرویف من كٍل في لالستخدام مناسبة

الحاویات المعدنیة ورقائق األلومنیوم

األلومنیوم من حاویات في سابًقا طھیھ تم الذي الطعام وضع یمكن
رویف في حالة مراعاة الجوانب أو رقائق األلومنیوم في المایك

التالیة:

ضع في اعتبارك توصیات الشركة المصنعة المكتوبة على مواد  
التغلیف.

ال· یمكن أن یكون ارتفاع الحاویات المعدنیة أكبر من سم 3
).  سم3الحد األدنى للمسافة أو أن تالمس جدران التجویف 

یتعین إزالة أي غطاء من األلومنیوم.

الحاویة المعدنیة مباشرة أعلى القاعدة. إذا كنت تستخدم ضع ·
المشواة، فضع الحاویة على طبق خزفي. ال تضع الحاویة 

مباشرة على المشواة! 

یكون وقت الطھي أطول ألن أجھزة المایكرویف ال تدخل ·
الطعام إال من أعلى. إذا كانت لدیك أي شكوك، فمن األفضل  

ة لالستخدام في المایكرویف.أال تستخدم إال األطباق المناسب

یمكن استخدام رقائق األلومنیوم لتعكس الموجات الدقیقة خالل  ·
عملیة إذابة التجمد. یمكن حمایة الطعام الرقیق، مثل الدواجن 
أو اللحم المفروم من الحرارة المفرطة من خالل تغطیة 

الحواف/األطراف المعنیة.

دران التجویف ال یمكن أن تالمس رقائق األلومنیوم جمھم:·
حیث قد یتسبب ذلك في تقوس كھربائي.

األغطیة
نوصیك باستخدام األغطیة البالستیكیة أو الزجاجیة أو الورق  

الحراري لألسباب التالیة: 

سیؤدي ذلك إلى إیقاف التبخر المفرط (بصورة أساسیة خالل  .1
جًدا)؛ الطویلة الطھي أوقات

أوقات الطھي تكون أقصر؛ .2

جاًفا؛.3 یصبح ال الطعام

یتم الحفاظ على الرائحة. .4
یجب أن یكون للغطاء ثقوب أو فتحات حتى ال یتنامى الضغط.  

األكیاس تكون أن أیًضا البالستیكیة مفتوحة. ال یمكن  یتعین
تسخین زجاجات رضاعة األطفال أو برطمانات غذاء  
األطفال والحاویات المشابھة إال بدون أغطیتھا وإال فقد  

تنفجر.

د  إذا تم استخدام المایكرویف، فیرجى التأكد من عدم وجو
أشیاء غیر مناسبة داخل الفرن، بما في ذلك الحوامل  
الجھاز من جزًءا تشكل التي المعدنیة الشوایات أو السلكیة

ویجب استخدامھا فقط مع وظائف الشوایة أو الفرن.

للحصول على فكرة عامة حول نوع أواني الفرن المناسب 
لكل موقف، تحقق من الجدول الموجود في نھایة ھذا الدلیل 

". الفرنأواني في الفصل "



األطعمة المغطاة تتطلب وقت طھي أقل وتحتفظ بخواصھا  . 6
بصورة أفضل. یتعین أن تسمح األغطیة المستخدمة للموجات  
الدقیقة بالمرور وأن تحتوي على فتحات صغیرة تسمح  

.بھروب البخار

للحصول على أفضل النتائج عند تسخین كمیات صغیرة (مثل  .7
عھا على كوب ماء أو حلیب، أو كیس فیشار)، یوصى بوض 

الصینیة الزجاجیة ووضع الصینیة على المستوى  األول أو 
مستوى أعلى. 

قم بتحریك الطعام أو تقلیبھ على فترات منتظمة لتحسین .8
انتظام التسخین.

للحصول على أفضل نتائج للطھي باستخدام أجھزة  .9
المیكروویف، فإنھ یجب إزالة الرف المعدني ووضع الطعام  

اجیة ووضع الصینیة باألسفل أو في على الصینیة الزج
مستوى أعلى. 

ال تضع الطعام أو  حاویة الطعام/السائل مباشرة أسفل  . 10
دوًما فعلیك للتسخین نتائج أفضل على للحصول التجویف.

وضع الطعام أو  حاویة الطعام/السائل على الصینیة 
الزجاجیة.

ئق ال تقم بتغطیة الجزء السفلي من تجویف الفرن برقا. 11

.القصدیر أو األلومنیوم حیث یكون ھناك خطر تلف الفرن

إزالة الجلید مع المیكروویف

ال تستخدم إال األطباق المناسبة ألجھزة  عند إذابة التجمد،.1
المایكرویف (الخزف، الزجاج، البالستیك المناسب). 

تعمل إذابة التجمد حسب الوزن، وتشیر الجداول إلى إذابة  .2
التجمد فیما یتعلق بالطعام النيء. 

یعتمد وقت إذابة التجمد على كمیة وسماكة الطعام. عند تجمید  .3
ة التجمد في االعتبار. قم بتوزیع الطعام، ضع عملیة إذاب

الطعام بالتساوي في الحاویة.

قم بتوزیع الطعام بأفضل طریقة ممكنة داخل الفرن. یجب  .4
تحریك األجزاء األكثر سماكة من السمك أو أوراك الدجاج  

تجاه الخارج. یمكنك حمایة األجزاء األكثر رقة من الطعام  
یجب أال تالمس رقائق  مھم: بقطع من رقائق األلومنیوم. 

ك في األلومنیوم تجویف الفرن من الداخل حیث قد یتسبب ذل
تقوس كھربائي. 

یجب تحریك األجزاء السمیكة من الطعام مرات عدیدة..5

تتم.6 ألنھ نظًرا اإلمكان قدر بالتساوي المجمد الطعام بتوزیع قم
إذابة تجمد األجزاء رفیعة السمك بسرعة أكبر من األجزاء  

األكثر سماكة واألعرض. 

بالدھون مثل الزبد یجب أال تتم إذابة تجمد األطعمة الغنیة .7
درجة عند بھا االحتفاظ تم إذا تماًما. والكریمة الجبن وكریمة
حرارة الغرفة، فستكون جاھزة للتقدیم خالل دقائق قلیلة. فیما  
من صغیرة قطًعا وجدت إذا للغایة، المجمدة بالكریمة یتعلق

الثلج بھا، یجب علیك مزجھا قبل تقدیمھا. 

حتى تتوفر إمكانیة انحدار  ضع الدواجن على طبق مقلوب.8
عصارات اللحم بسھولة أكبر. 

للغایة..9 جاًفا یصبح ال حتى مائدة مندیل في الخبز لف یجب

قم بتحریك الطعام خالل فواصل زمنیة منتظمة أو عندما . 10
ُیصدر الفرن صوت صفیر وتومض الشاشة بالكلمة:  

تحریك.

إزالةقم بإزالة الطعام المجمد من اللفة الخاصة. 11 تنَس وال بھ
أي من البطاقات الملفوفة المعدنیة. بالنسبة للحاویات التي یتم 
استخدامھا لحفظ األغذیة المجمدة في الثالجة والتي یمكن 
ھو فعلھ علیك ما كل والطھي، التسخین في أیًضا استخدامھا

خلع الغطاء. بالنسبة لجمیع الحاالت األخرى، یجب علیك 
یات المناسبة لالستخدام في وضع الطعام في الحاو

المایكرویف.

یجب التخلص من السائل الناتج من إذابة التجمد، والناتج . 12
بشكل رئیسي من الدواجن. یجب أال یتم السماح لھذه السوائل  

بمالمسة األطعمة األخرى بأي حال من األحوال. 

تسمح. 13 أن یجب التجمد، إذابة وظیفة باستخدام أنھ تنَس ال
تماًما.بتعیین الطعام من التجمد إذابة تتم حتى انتظار مدة

نوع أواني الفرن 

وظیفة المایكرویف

بالنسبة لوظیفة المایكرویف، ضع في اعتبارك أن الموجات الدقیقة  
تنعكس بواسطة األسطح المعدنیة. یسمح الزجاج والخزف والفخار  

والبالستیك والورق بمرور الموجات الدقیقة.

ال یمكن استخدام المقالي واألطباق أو الحاویات لھذا السبب، 
حتوي على أجزاء أو زخارف معدنیة في المعدنیة التي ت

الذي  . ال یمكن استخدام األدوات الزجاجیة والفخار المایكرویف
(على سبیل المثال، بلور یحتوي على زخارف أو محتویات معدنیة  

رصاصي) في أفران المایكرویف.

لالستخدام في أفران المایكرویف ھي الزجاج أو المثالیة المواد 
الخزف الصامد للحرارة أو الفخار أو البالستیك المقاوم للحرارة. 



یتم الحفاظ على الفیتامینات والمواد المعدنیة والغذائیة  ·
الموجودة في الطعام؛ 

ال یتغیر اللون الطبیعي ورائحة الطعام. ·

اج أو الكرتون أو تمر الموجات الدقیقة عبر الخزف أو الزج
البالستیك، ولكنھا ال تمر عبر المعدن. ولھذا السبب، یجب أال یتم 
استخدام الحاویات المعدنیة أو الحاویات التي تحتوي على أجزاء  

معدنیة في فرن مایكرویف.

تنعكس الموجات الدقیقة بواسطة المعدن... 

... ولكنھا تمر عبر الزجاج والخزف... 

ھا بواسطة األطعمة. ... ویتم امتصاص 

الطھي باستخدام فرن مایكرویف

اتبع التوصیات التالیة عند الطھي باستخدام المایكرویف:

  جلدقبل تسخین أو طھي األطعمة التي تحتوي على قشرة أو ·
قم (على سبیل المثال التفاح، الطماطم، البطاطس، السجق) 

حتى ال تنفجر. قم بتقطیع الطعام قبل البدء في تحضیره.  بثقبھا

قبل استخدام حاویة أو طبق، تأكد من أنھ مناسب لالستخدام  ·
ر حول أنواع أواني  في المایكرویف (انظر إلى القسم الذي یدو

الفرن).

عند طھي الطعام الذي یحتوي على رطوبة منخفضة للغایة  ·
، تحضیر فشار، ما إلى  إذابة تجمد الخبز(على سبیل المثال 

لو كما الفرن یعمل ذلك بعد جًدا. سریًعا التبخیر یكون ذلك)
والحاویة الفرن یتعرض قد الطعام. یحترق وقد فارًغا كان

وقف. وبالتالي یجب علیك ضبط وقت الطھي  للتلف في ھذا الم
الضروري ویتعین علیك مراقبة عملیة الطھي عن كثب.

) في  التقلیبال یمكن تسخین كمیات كبیرة من الزیت (·
المایكرویف.

مسبقًاقم بإزالة · طھیھ تم الذي من الحاویات التي أتى  الطعام
تعلیمات اتبع للحرارة. مقاومة دوًما تكون ال ألنھا الشركة  فیھا

المصنعة للطعام. 

، مثل األكواب، فضعھا بصورة إذا كانت لدیك حاویات عدیدة·
موحدة على القاعدة. 

التي تحتوي على مشابك  األكیاس البالستیكیة ال تقم بإغالق ·
اثقب ذلك. من بدالً البالستیكیة المشابك استخدم معدنیة.
.األكیاس مرات عدیدة حتى یتمكن البخار من الھروب بسھولة

على األقل  عند تسخین أو طھي األطعمة، تحقق من أنھا تصل  ·
.درجة مئویة70إلى درجة حرارة

عند نافذة باب الفرن وقد یبدأ قد یتشكل البخارأثناء الطھي، ·
بصورة ملحوظًا یكون وقد طبیعي الموقف ھذا التقطر. في

أكبر إذا كانت درجة حرارة الغرفة منخفضة. وال یتأثر 
ن للفرن بھذا الحدث. بعد االنتھاء من الطھي، قم  التشغیل اآلم

بتنظیف الماء القادم من عملیة التكثیف.

الحاویات التي تتمیز بفتحة عند تسخین السوائل، استخدم ·
، حتى یتبخر البخار بسھولة. واسعة

أوقات اعتبارك في وضع للتعلیمات وفقًا األطعمة بتحضیر قم
الموضحة في الجداول.الطھي ومستویات الطاقة 

ضع في اعتبارك أن األرقام المقدمة إرشادیة فقط ویمكن أن تختلف  
یُنصح الطعام. ونوع والرطوبة الحرارة ودرجة األولیة للحالة وفقًا
الدقیقة للسمات وفقًا موقف. لكل الطاقة ومستویات األوقات بضبط

یادة أو  للطعام، قد تحتاج إلى زیادة أو تقلیل أوقات الطھي، أو ز
تقلیل مستویات الطاقة. 

الطھي باستخدام أجھزة المایكرویف…
كلما زاد مقدار الطعام، كان وقت الطھي أطول. یُرجى مراعاة . 1

ما یلي: 

ضعف الكمیة » ضعف الوقت ·

نصف الكمیة » نصف الوقت ·
الحرارة، كان وقت الطھي أطول. كلما انخفضت درجة . 2

األطعمة التي تحتوي على الكثیر من السوائل تسخن بسرعة  . 3
أكبر. 

على. 4 بالتساوي الطعام توزیع تم إذا أكثر منتظًما الطھي سیكون
القاعدة. إذا وضعت أطعمة كثیفة في الجزء الخارجي من  
الطبق  وأطعمة أقل كثافة في وسط ،الطبق یمكنك تسخین أنواع

مختلفة من الطعام في نفس  .الوقت

یمكنك فتح باب الفرن في أي وقت. عندما تقوم بذلك، فإن . 5
تشغیل بدء یتم ولن تلقائیًا. التشغیل عن یتوقف الفرن
المایكرویف مرة أخرى إال عندما تغلق الباب وتضغط على  

مفتاح بدء التشغیل.  

اقرأ كتیب التركیب والصیانة قبل الطھي باستخدام 
المایكرویف.



استخدام صدیق للبیئة للفرن 

نصائح توفیر الطاقة: 
قم بإزالة أي إكسسوارات لیست قید االستخدام من الفرن. ·
تكوناستخدم · أن ویُفضل الفرن، في لالستخدام مناسبة أطباقًا

بلون داكن.
افتح باب الفرن بأقل قدر ممكن خالل الطھي.·
تسمح· متى فارًغا. یكون عندما مسبقًا الفرن تسخین تجنب

الوصفة بذلك، ضع الطعام في الفرن البارد. 

(الوظیفة ECOإذا كان الفرن لدیك یحتوي على ·
ھذه الوظیفة متى تسمح الوصفة بذلك.االقتصادیة)، فاستخدم

بالنسبة للوصفات ذات أوقات الطھي الطویلة، أوقف تشغیل  ·
دقائق من نھایة إجمالي وقت الطھي  10إلى  5الفرن قبل 

لالستفادة من الحرارة المتبقیة. 
إذا كان الفرن یحتوي على میزات المروحة، یمكنك طھي  ·

أطباق متعددة مرة واحدة. 

الوظائف التقلیدیة 

أوقات المتوفر الجدول یوضح الطُرز. بین التقلیدیة الوظائف تختلف
الطھي الرئیسیة. 

مقدمة كدلیل.  األوقات ودرجات الحرارة الموضحة في المخطط
یُنصح بالبدء بأقل األرقام، ثم الزیادة حسب الضرورة.

الجداول. في المقدم النطاق من األدنى المستوى دوًما استخدم

بشكل عام، یتم حساب األوقات الموضحة في الجداول لوضع  
الطعام في فرن بارد.

صراحة. ذلك مسبقًا الفرن تسخین تتطلب التي الوصفات ستذكر

مزّودة الطُرز بعض بوظیفة التسخین المسبق السریع. وتعمل  تأتي
ھذه الوظیفة على تقلیل وقت الطھي فیما یتعلق باألرقام الموضحة 

حتىفي الجداول. عند استخدام ھذه الوظیفة، انتظر  الوصول إلى

درجة المحددة قبل وضع الطعام في الفرن. الحرارة

تكون مستویات األرفف للطھي كما یلي (من األسفل): 

منخفض. : 1

متوسط.   :2/3

مرتفع : 4

مناسب للشوي والتحمیص.4المستوى 

ضع الطعام في وسط الرف أو الحامل للحصول على أكثر نتیجة 
منتظمة ممكنة. 

وظائف المیكروویف 

المایكرویفمزایا 
في األفران التقلیدیة، تقوم الحرارة التي تشعھا العناصر الكھربائیة 
أو مواقد الغاز باختراق الطعام ببطء من الخارج إلى الداخل. ونتیجة 
لذلك، ھناك كمیة كبیرة من الطاقة یتم إھدارھا في تسخین الھواء  

وحاویات المواد الغذائیة. ومكونات الفرن 

في فرن مایكرویف، یتم تولید الحرارة من خالل الطعام نفسھ وتنتقل 
أو الھواء في حرارة أي تُفقد ال الخارج. إلى الداخل من الحرارة
جدران تجویف الفرن أو األطباق والحاویات (إذا كانت ھذه مناسبة  

ین الطعام  لالستخدام في فرن المایكرویف)، بمعنى آخر، یتم تسخ
فقط. 

تحتوي أفران المایكرویف على المزایا التالیة:

أوقات طھي أقصر، تكون ھذه األوقات بشكل عام أقل من . 1
.3/4الوقت المطلوب للطھي التقلیدي بنسبة 

إذابة تجمد الطعام بسرعة فائقة، یؤدي ھذا إلى تقلیل خطر  . 2
النمو البكتیري. 

االقتصاد في استھالك الطاقة. . 3
الحفاظ على القیمة الغذائیة لألطعمة بسبب أوقات الطھي  . 4

األقصر. 

سھولة التنظیف.. 5

كیفیة عمل فرن المایكرویف
في فرن المایكرویف، ھناك صمام عالي التوتر یُعرف باسم یعمل  
على تحویل الطاقة الكھربائیة إلى طاقة المایكرویف. یتم توجیھ ھذه 

الكھرومغناطیسیة إلى الفرن من الداخل من خالل دلیل  الموجات 
موجي ویتم توزیعھا بواسطة ناشر معدني أو من خالل قرص دوار. 

داخل الفرن تنتشر الموجات الدقیقة في جمیع االتجاھات وتنعكس  
من خالل الجدران المعدنیة، مخترقة الطعام بشكل موحد. 

أسباب تعّرض الطعام للتسخین
طعمة على الماء، وجزیئات الماء تھتز عند تحتوي معظم األ

تعرضھا للموجات الدقیقة. 

وینتج االحتكاك بین الجزیئات حرارة والتي تعمل على رفع درجة  
ساخنًا. علیھ الحفاظ أو طھیھ أو تجمیده إذابة أو الطعام حرارة

الطعام: داخل ترتفع الحرارة ألن نظًرا
ودھون/زیوت یمكن طھي ھذا الطعام من خالل سوائل ·

قلیلة أو بدونھا؛
تعد إذابة التجمید أو التسخین أو الطھي في فرن ·

مایكرویف أسرع منھا في فرن تقلیدي؛



وصف وظائف الفرن

تقلیدیة

ھذه الوظیفة مخصصة لالستخدام عند خبز الكعك حیث یجب  
أن تكون الحرارة متساویة للحصول على نسیج إسفنجي. 

تقلیدیة مع وجود مروحة

مناسبة للمشویات والمخبوزات. توزع المروحة الحرارة  
بالتساوي داخل الفرن لتقلیل درجة الحرارة ووقت الطھي. 

الشوایة والعنصر األقل

مثالیة للمشویات. یمكن استخدام ھذا اإلعداد ألي قطع من  
اللحم، بصرف النظر عن الحجم. 

MAXIGRILL

لشوي األسطح األكبر مما ھو ممكن من خالل إعداد الشوایة،  
لتحمیر الطعام بصورة أسرع. من خالل قوة شویة أكبر  

شوایة

الشوي والتحمیر. یتیح ھذا اإلعداد تحمیر السطح بدون التأثیر 
على داخل الطعام. مناسبة لألطعمة المسطحة مثل شرائح 

اللحم والریش والسمك والخبز المحمص. 

مع وجود مروحةMAXIGRILLشوایة / 

شاوي  للشوي المنتظم وتحمیر السطح الفوري. مثالیة للم
المختلطة. مثالیة للقطع الكبیرة مثل الدواجن والطرائد.

یجب وضع اللحم على رف الشبكة مع وضع الصینیة أسفلھ  
لجمع عصارات اللحم. 

درجة الحرارة األقل (الحد األدنى)

ال تأتي الحرارة إال من الجزء السفلي، مناسبة لتسخین األطباء  
المنتجات المشابھة باالنتفاخ.أو السماح للعجین أو  

تیربو + درجة الحرارة األقل (البیتزا)

مثالیة لطھي البیتزا وخبز الفطائر وفطائر الفاكھة والكعك  
اإلسفنجي. 

تیربو

توزع المروحة الحرارة القادمة من عنصر موجود في الجانب  
الخلفي للفرن. نتیجة لدرجة الحرارة الموزعة بالتساوي، یمكن 

لطعام على رفین في نفس الوقت. طھي ا 

وعاء الطبخ البطيء

إلى وما والیخنة التقلیدیة الطواجن لطھي خصیًصا مصممة
ذلك... وألي أطباق تحدد على وجھ الخصوص أوقات الطھي  

الطویلة ودرجة الحرارة المنخفضة. 

ECO(الوظیفة االقتصادیة)

للطاقة.  للطھي في الفرن باستخدام أقل استھالك ممكن 
باستخدام التسخین التقلیدي االضطراري، ینطفئ الفرن قبل  
بضع دقائق من نھایة الطھي، باستخدام الحرارة المتبقیة داخل  
الفرن ویتم إكمال الطبق بشكل مثالي. یوصى بھا للسمك  

وجمیع أنواع اللحوم المشویة.

إذابة التجمد

ھذه الوظیفة مناسبة إلذابة تجمد الطعام ببطء، خاصة الطعام 
الذي یتم استھالكھ وھو غیر ساخن، مثل الحساء والمعجنات  
یمكن الطُرز، بعض في ذلك. إلى وما والكعك والفطائر

لتسخیناستخدام وظیفة إذابة التجمد  الطعام باستخدام نظام
ھواء ساخن على LOام، ومناسب للحم بشكل ع  HI .مستویین

یُستخدم للسمك والمعجنات والخبز. 

المایكرویف

ھذه الوظیفة مثالیة لطھي وتسخین الخضروات والبطاطس  
واألرز والسمك واللحم. 

المایكرویف والوظائف المشتركة

ھذه الوظیفة مثالیة لطھي الالزانیا والدواجن والبطاطس  
المشویة واألطعمة المحمصة.

انتفاخ العجینة

والمعجنات. الخبز بانتفاخ للسماح خصیًصا مصممة

التسخین المسبق السریع
وصوالً سریًعا مسبقًا الفرن تسخین إمكانیة الوظیفة ھذه تتیح

إلى درجة الحرارة المحددة.
استخدم ھذه الوظیفة عندما تتطلب وصفتك أن یكون الفرن عند 

ة حرارة محددة قبل االستخدام. درج

طراز. لكل وفقًا تتغیر المتوفرة الوظائف أن تذكر یرجى
الفرن الخاص بك، انظر  للتحقق من الوظائف المتوفرة في 

"دلیل المستخدم" المرفق مع "دلیل الطھي" ھذا. 
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قاع تجویف الفرن. مل من الماء بلطف في   ب صب .

.أدر قرص التحكم في الوضع .

درجة مئویةى اضبط درجة الحرارة إلى .

الموقتعلىدقائقمدةاضبط .

إنذار وسیتوقف دقائق، سوف یصدر صوت د بعد .
التسخین.الفرن عن

.أدر قرص التحكم في الوضع .

دقیقة حتى یبرد الفرن من الداخل.ي انتظر حوالي .

والماء الزائد من الفرن  یمكن اآلن إزالة أي آثار لألوساخ .
باستخدام قطعة قماش رطبة. 

عند درجة حرارة منخفضة. ®Hydrocleanتتحقق وظیفة 
ومع ذلك، یمكن أن تختلف مدة التبرید تبعا لدرجة حرارة الغرفة.

إذا كانت ھناك حاجة إلى تنظیف أعمق بعد استخدام وظیفة 
Hydroclean®  ، فاستخدم المنظفات المحایدة واإلسفنج

غیر الكاشط.

الفنیةالخصائص  
المواصفات

(راجع لوحة الخصائص)..........................................................................فولتیة التیار المتردد ·

وات 3500...............................................................................الطاقة المطلوبة·

وات 2500  /واتMaxigrill...................................................................1400/طاقة الشوایة·

وات  1150....................................................................درجة الحرارة األقل طاقة·

وات 1800.........................................................................طاقة الھواء الساخن. ·

وات 1000...................................................................طاقة مخرج المایكروویف.·

میجاھرتز   2450........................................................................تردد المایكروویف…·

ملم455x595x562................................................العمق). ´الطول´األبعاد الخارجیة (العرض·

ملم475x365x323..................................................العمق). ´الطول´األبعاد الداخلیة (العرض·

لتًرا40....................................................................................سعة الفرن. ·

كجم   38,2..........................................................................................وزن ·

للحصول على أفضل النتائج، أضف ملعقة صغیرة من منظف 
.الغسیل الخفیف إلى كوب الماء قبل سكبھ على القماش

ال تفتح الفرن حتى تكتمل مرحلة التبرید.
وظیفة تعمل لكي ضرورًیا ذلك ®  Hydrocleanیعد

بشكل صحیح.

بشكلتبریدهمنتأكدللفرن،الداخليالسطحلمسقبل

صحیح



المھام المشتركة 
بواسطة التقلیدیةالفرن+ المیكروویفوظیفةحدد. 

.الوظیفةمحدد

وقتحدد. االفتراضيالطھيوقتالشاشةتعرض. 

.أو   على بالضغطالمطلوبالطھي

للتأكید. . أضغط 

إعدادحدد. االفتراضيالطاقةإعدادالشاشةتعرض. 

.أو علىبالضغطالمطلوبالطاقة

للتأكید. . أضغط 

لبدأ الوظیفة بإستخدام اإلعدادات المطلوبة.   . أضغط 

تعلیمات اآلمان  

زر اآلمان 

یمكن إختیار ھذه الوظیفة في أي وقت أثناء إستخدام 
الفرن. 

تسمعحتىثوانلبضععلىاضغط، الوظیفةلتنشیط

.مغلق""الفرن. الشاشةعلى  الرمزویظھر، صوًتا

فلن، زر األمانوظیفةوقمت بتنشیطمغلًقاالفرنكانإذا
.طھيوظیفةاختیارتمإذاحتىالفرنیعمل

إلى  ذلك  فسیؤدي  ، الطھي  أثناء  الوظیفة  ھذه  تنشیط  تم  إذا
.فقطوالمفاتیحالشاشةقفل

لبضععلىاضغط، زر األمانوظیفةتنشیطإللغاء
.صوًتاتسمعحتىثوان

وضع صالة العرض

،العرضصاالتفيالعرضصالةوضعاستخدامیتم
كلفيموضحھوكماالفرنعملكیفیةللعمالءإلظھار
.أحمال التسخین  ال یقوم ھذا الوضع بتنشیط  ولكن،   وظیفة

.و اضغطالعرضوضعلتفعیل

.مرة أخرى و اضغطالعرضوضعإللغاء تفعیل

® Teka Hydrocleanوظیفة  

ھذه الوظیفة تجعل من السھل إزالة الشحوم وغیرھا من 
بقایا الطعام التي قد تكون عالقة على جانبي الفرن.

لسھولة التنظیف، ال تسمح لألوساخ بالتراكم. نظف الفرن 
بشكل دائم.

TEKAبرمجة وظیفة 
HYDROCLEAN®

الفرن تتأثر قد بارد. فرن على الدورة بتشغیل دائًما قم
جًدا. ساخًنا الفرن یكون عندما تشغیلھ تم إذا الطالء ویتلف

وجمیع األدراج بإزالة قم الملحقات من الفرن أوًال،
الداخلي، بما في ذلك دعامات الدرج وقضبان اإلرشاد 

التلسكوبیة.

للقیام بذلك، اتبع اإلرشادات الموجودة في دلیل التثبیت  
والصیانة المستلمة مع الفرن.

قاع. في قماش قطعة بنشر قم بارداً، الفرن یكون بینما
الفرن.

تدویرعن طریق وقتأيفيالحرارةدرجةتغییریمكن
رةالحرارةدرجةفيالتحكمقرص

. واطي الطاقة القصوى التي یمكن اختیارھا ھي 

ال تصب الماء في فرن ساخن ألن ھذا یمكن أن یتلف طالء  
الفرن.



  الطھي وقتحدد. االفتراضيالطھيوقتالشاشةتعرض. 

.أو    على  بالضغطالمطلوب

للتأكید. . أضغط 

إعدادات  حدد. إعدادات الطاقة اإلفتراضیةالشاشة تعرض. 

.أو     علىبالضغطالطاقة المطلوبة 

للتأكید. . أضغط 

اإلعدادات   باستخدام  المیكروویف  وظیفة  لبدء    على  اضغط.  
. المطلوبة

البدأ السریع 

. حدد وظیفة المیكرویف. 

فيفي العمل    الفور  علی  المیکروویف  ویبدأ     علی  اضغط.  
.ثانیةدةلمدة  طاقةبأقصیالمیکروفیتوظیفة

. أخرى  مرة     اضغط  التشغیل  وقت  زیادة  في  ترغب  كنت  إذا.  
  وقت زیادةسیتم  ،المفتاحھذاعلىفیھا تضغطمرةكلفي

.ثانیةاربمقدارالتشغیل

إزالة البرودة بالوقت 

. حدد وظیفة المیكرویف. 

. الشاشةعلىالرمزیظھرحتىأوعلى اضغط. 

لتحدید اإلختیار. . أضغط 

حدد وقت . وقت إزالة البرودة اإلفتراضي الشاشةتعرض. 

.أو    على  بالضغطإزالة البرودة بالوقت المطلوب 

وظیفةبواسطةالبرودة إزالةوظیفةلبدء  علیاضغط. 
المطلوبة. المعاییرمعالوقت

إزالة البرودة بالوزن 
. حدد وظیفة المیكرویف. 

علىالرمزیظھرحتىأوعلى اضغط. 
. الشاشة

لتحدید اإلختیار. . أضغط 

حدد. افتراضيمضئ كإعداد" ""الشاشة. تعرض

أو        على  بالضغط  البرودة المطلوب  إزالة  خیار
.

للتأكید. . أضغط 

الوزناختر. اإلضاءة اإلفتراضیة للوزنالشاشة. تعرض

.أو  علىالمطلوب بالضغط

للتأكید. . أضغط 

وفًقاإزالةوظیفةلبدءعلی. اضغط لإلعدادات البرودة
المطلوبة. 

تحدیدمع،البرودة بالوزنإزالةبرامج  التاليالجدولیوضح
أنلضــمان(  الوقوف  البرودة وأوقاتوإزالة،  الوزنفواصــل

):موحدةحرارةدرجةفيالطعام یكون

وقت 
التوقف 
(دقیقة)

الوقت 
(دقیقة)

الوزن 
(كیلوجرام)

الطعام  البرنامج 

-- -- -- لحم  

-- -- -- دواجن  

-- --  -- سمك  

-- -- -- فاكھة  

-- -- -- خبز  

یلتحویل"كلمةالشــاشــةعلىیظھرعندما
علىاضــغطثمتدویر الطعام  ثم, البابقم بفتح", 

لإلستمرار.     

",  ل تحویل "كلمةالـشاـشةعلىیظھرعندما

   علىاضـغطثمتدویر الطعامثم, البابقم بفتح
لإلستمرار.  

المساعدة بشأنعلىللحصولالطھيدلیلانظر
الجلیدإزالةأوقات

ھي
ید



لتحدید اإلختیار. سوف تسمع صوتین للتأكد   . أضغط  
على أنھ تم ضبط الوقت وستبدأ الساعة في العد 

  التنازلي من الوقت المحدد. سوف یضيء الرمز 
ببطء.  

. بمجرد انتھاء وقت الطھي. سیتوقف الفرن عن العمل.  
وسیصدر صوت التنبیھ وسیضيء الرمز 

الرمزتشغیلوإیقافالتنبیھإلیقاف  علىاضغط. 
.أخرىمرةالفرنتشغیلسیتموبعدھا . 

إلیقاف تشغیل الفرن. . أضبط أدوات التحكم على الوضع  

الضغط طریقعنوقتأيفيالمتبقيالطھيوقتتغییریمكنك

ثم . بسرعةاإلضاءة فيالرمزیبدأحتىأو على 

.الوقتلتغییراضغط

برمجة وقت التوقف عن الطھي 
. حدد وظیفة الطھي ودرجة الحرارة. 

  علىباإلضاءة       الرمز  یبدأ  حتى   أو    على   اضغط.  

  علىالحاليالوقتسیظھر. اضغطثم،الشاشة
. الشاشة

. حدد الوقت الذي ترغب في صدور صوت التنبیھ بعده بالضغط 

. أو  على  

  تمقدأنھمنللتأکدصفیرتینستسمع. للتأكید  اضغط. 
  سوف.  الشاشة  علی  المحدد  الطھي  وقت  ویظھر  الوقت  ضبط

.ببطء  الرمزیضيء 

نفسھ  تشغیل  بإیقاف  الفرن  سیقوم  ، دورة التشغیل    انتھاء  عند.  
   الرمزوسیضيء إنذارصوتیصدروسوف ،

.بسرعة

  الرمزتشغیلبإیقافوقمالتنبیھإلیقافعلىاضغط. 
.أخرىمرةالفرنتشغیلسیتموبعدھا 

إلیقاف تشغیل الفرن. . أضبط أدوات التحكم على الوضع  

الضغط طریقعنوقتأيفيالمتبقيالطھيوقتتغییریمكنك

ثم . بسرعةاإلضاءة فيالرمزیبدأحتىأو على 

.الوقتلتغییراضغط

برمجة وقت الطھي و وقت إیقاف الطھي 
. حدد وظیفة الطھي ودرجة الحرارة.

  الموجود  الرمزیبدأحتى  أوعلىاضغط. 

سیظھر. علىاضغطثم،اإلضاءةفيالشاشةعلى
."المؤشر . الشاشةعلى"  "

ستسمع  أو  الضغط على    طریق  عن  الطھي  وقت  حدد.  
  وسوفالشاشة علی المتبقيالوقت وسیظھر،صفیرتین

.    الرمزیضئ 

لتحدید اإلختیار. . أضغط  

باإلضاءة    الرمزیبدأحتى  أوعلىاضغط. 

  علىالحاليالوقتسیظھر. اضغطثم،الشاشةعلى
. الشاشة

.  أو الطھي بالضغط على  انتھاءوقت . حدد 

لتحدید اإلحتیار. أضغط. 

  یتم.       و      الرمزینعن طریق    مفصوًال  الفرن   سیبقى.  
.الفرنبرمجةاآلن

  وسیعملالفرنتشغیلسیتم،الطھيبدءوقتیحینعندما.  
. علیھالمبرمجالوقتفي

وسیومضالمتبقيالطھيوقت عرضسیتم،الطھيأثناء. 
.الرمز

  ، العمل عنالفرنسیتوقف،الطھيوقتانتھاءعند . 
.   وسیضئ الرمز ،جرسصوتوسیصدر

  رمزتشغیل الوإیقافالجرسإلیقافمفتاحأيعلىاضغط. 
.أخرىمرةالفرنتشغیلسیتمحینھا . 

إلیقاف تشغیل الفرن.  . أضبط أدوات التحكم على الوضع  

الضغط طریقعنوقتأيفيالمتبقيالطھيوقتتغییریمكنك

ثم . بسرعةاإلضاءة فيالرمزیبدأحتىأو على 

.الوقتلتغییراضغط

المیكرویف 
. حدد وظیفة المیكرویف. 

بشكل) السریعالبدءوظیفة(الشاشةتعرض. 

شاشةتظھرحتى  أوعلىاضغطقم ب. افتراضي
. ت التوقیت 

للتأكید. . أضغط 



إخفاء وإظھار التوقیت 

إذا كنت ترغب في إخفاء التوقیت قم بالضغط على  ·
ثواني.  ة لمدة 

إذا كنت ترغب في رؤیة التوقیت مرة أخرى قم بالضغط  ·

ثواني مرة أخرى.  ة لمدة على 

إستخدام الفرن  

وظائف الفرن 

. لالستخدامجاھًزاالفرنیكونالتوقیت ، إعدادبعد·
الوظیفة تحدیدقرصباستخدامالطھيوظیفةحدد

درجةفيالتحكمقرصباستخدامالحرارةودرجة
.الحرارة

یضئ أثناء الطھي لإلشارة إلى أن تالحظ أن الرمز ·
الحرارة تنتقل إلى الطعام. ویختفي ھذا الرمز عند 

الوصول إلى درجة الحرارة المحددة. 

للقیام بإطفاء الفرن. قم بضبط أدوات التحكم على·

تشغیل مؤقت الفرن 
برمجة الجرس : 

حتى یبدأ الرمز  أو . أضغط 

ر لظھور المؤشر باإلضاءة ثم أضغط على 
على الشاشة. 

التنبیھصوتیصدرأنبعدهتریدالذي الوقتحدد

للتأكید  صوتین  تسمع  سوف.    أو  على    بالضغط
العدفيالساعةوتبدأالوقتضبطتمقدأنھعلى

الرمز     یضيء  سوف.  المحدد  الوقت  من  التنازلي
.ببطء

دة  بمجرد أنتھاء الوقت. ستصدر إشارة صوتیة لمدة  .

بسرعة.  ثانیة ویضئ الرمز 

. قم بالضغط على أي مفتاح إلیقاف التنبیھ، سیختفي 

. الرمز

    علىفاضغط، وقت الجرستعدیلفيترغبكنتإذا

ثمأیضاً؛والساعاتیضئالحتىأو 

عند. الموضحةالخطواتوكررعلى اضغط
المتبقيالوقتسیظھر، ضبط المؤقتعنصرإدخال
.ضبطھمنستتمكنوالذيحالیاً

برمجة وقت الطھو 

. حدد وظیفة ودرجة حرارة الطھي بإستخدام أوامر 
الفرن. 

الموجود      الرمز  یبدأ  حتى     أو      على  . اضغط

. علىاضغطثماإلضاءة، فيالشاشةعلى
."المؤشرسیظھر .الشاشةعلى" "

. حدد الوقت الذي ترید ظھور صوت التنبیھ فیھ بالضغط 

. أو على 

في الطرازات ذات التحكم اإللكتروني في درجة 
إختیار درجة الحرارة ، الحرارة ، عند تشغیل مفتاح 

.ستعرض الشاشة درجة الحرارة

تلقائیاً. التوقیت سیظھر الحرارة. درجة تحدید بعد

إجـمالي ا ائیـً تلـق الفرن ســـــیعرض ، الطھي دورة تـبدأ دـما عـن
ضبط وقت الطھي أو وقت في حالة عدم وقت تقدم الدورة ،  

إیقاف الطھي.

انتھاءعندالفرنیتوقفلن، الجرسوظیفةمع
قتالوقت

على  دائم  بشكل  المتبقي  الوقت  سیظھر  ،  التنبیھ  وظیفة  مع
یمكنال،المبرمجةالوظیفةھذهمعوالكن . الشاشة
  الكاملالطھيوقت أوالفعلي المبرمج الوقتعرض

مجالمبرمج



وصف شاشة العرض

  مفاتیح
تمكنك من برجمة الوظائف. و و 

  .: تمكنك من بدء وظائف الطھي

: تمكنك من إیقاف وظائف الطھي. 

  الرموز

یضئ عند تحدید وقت/تشغیل  مؤقت التحذیر :
المؤقت، یولد إشارة صوتیة عندما یحین الوقت. الكن  
الفرن ال یتوقف عن العمل عند إنتھاء الوقت. ویمكن 

بالفرن. الطھي أثناء الوظیفة ھذه إستخدام أیضاً

تضئ لإلشارة إلى أن الفرن مبرمج  :  البرمجیة   و   
على (وقت الطھي أو وقت التوقف أو كالھما)

یسمح لك ھذا البرنامج ببرمجة وقت الطھي : ·
وقت الطھي ، وبعد ذلك الوقت یتم إیقاف تشغیل الفرن 

تلقائیاً.
یسمح لك ھذا اإلعداد ببرمجة وقت توقف الطبخ :    ·

وقت الطھي للتوقف ، وبعد ذلك سیتم إیقاف الفرن 
تلقائیاً.

  برمجة اإلعدادھذالكیتیح: والطھيالطبخوقت • 
فھو یعمل على  . الطھيإیقافووقت الطھي وقت 

  لفترةویعملالمحددالوقتفيتلقائیًاالفرنتشغیل
فيتلقائیایتوقفثم). الطبخوقت(المحددةالطھي
).وقت توقف الطبخ(  إلیھالمشارالوقت 

اتیح  : زر اآلـمان. اء تفعـیل مـف یعـمل على إلـغ
، ممــا یمنع إجراء أي تعــدیــل بواســــطــة اللمس

.األطفال الصغار

وظائف أخرى 

یشیر إلى أن الفرن ینقل الحرارة إلى    السخان :
  الطعام

یضيء في حالة تشغیل  :    قت إزارة البرودةمؤ  
  . وظیفة إزارة البرودة عن طریق الوقت

یضئ في حالة  : إزارة البرودة بالوزن 
تشغیل وظیفة إزارة البرودة بالوزن  

ضبط الوقت 
ى عند توصیل الفرن سترى الساعة تضيء على ·

لضبط الساعات أوإضغط على·

لتأكید الساعات. إضغط على·

لضبط الدقائق  أوإضغط على·

لتأكید الدقائق. إضغط على·

أوإذا كنت ترغب في تعدیل الوقت فإضغط على ·

أو إضغط حتى یتم إضاءة الوقت ثم إضغط
وقم بإتباع التعلیمات في النقاط السابقة. 

تتكیف حساسیة مفاتیح اللمس بإستمرار مع  
الظروف البیئیة.  

  من وخاٍلنظیفالتحكملوحة سطحأنمنتأكد
. تشغیل الفرن اإلتساخات عند

  لمس عندصحیحبشكلالشاشة تستجب لم إذا
  قم ثم ثوانلبضع فقم بفصل الفرن ،المفاتیح

  ضبط   إلى  بذلك  القیام  یؤدي.  أخرى   مرة  بتوصیلھ
  مع  أخرى  مرة  تتفاعل  بحیث  تلقائًیا  المستشعرات

. باإلصبعالتحكم

في حالة انقـطاع التیار الكھربائي ، ســــیتم مســــح 
ــة من جدید  ــاشـ ــئ الشـ ــتضـ ــاعة وسـ إعدادات السـ

ـ  ـ بــ . فقم بإعادة تعیینھا ووكذلك البرنامج مرة ــ
أخرى.



وظائف الفرن 

العنصر السفلي

توربو + العنصر السفلي

مفتاح إغالق الفرن التربو

تقلیدي بیئي

الشوایة  المایكروویف + الھواء الساخن

تقلیدي مع المروحة المایكروویف + الشوایة

المروحةالشوایة مع   المایكروویف

مستویات طاقة المیكرویف

طاقة إنتاج المیكرویف  األطعمة
إزالھ البرودة من األطعمة الحساسة ، الحفاظ على األطعمة ساخنة  

بحرارة منخفضة ، سلق األرز  الطھي 
األطفال أطعمة تسخین ، سریعاً التجمید إزالة

األطعمة  طھي تسخین ، 
طھي الخضار ، واألطعمة  

تسخین ، طھي األطعمة بعنایة 
تسخین ، وطھي أجزاء صغیرة من الطعام  

تسخین سوائل سریعة 

واحدة من  للحصـــــــول على وصـــــــف لكیفیة اســـــــتخدام كل 

.المیزات ، راجع دلیل الطهي المصاحب للفرن الخاص بك



الـجـھـازوصــف

لوحة التحكم   منفذ ھواء للتبرید 
عنصر الشواء   مثبت الوحدة 
صینیة الدعم   مصباح 
شبكة الشوایة   لوحة الجدار الخلفي  

الصینیة المروحة 
مفصل تسریب الفرنمانع 

الزجاج الداخلي  الباب
لوحة التحكم

وظائف التحكم رقمیة  قرص الحكم في درجة الحرارة  
شاشة العرض   مفاتیح تعمل باللمس 
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ألشكال



لم یتم تحقیق نتائج الطھي المتوقعة
تحقق من مخططات الطھي للحصول على إرشاد حول كیفیة  ·

تشغیل الفرن. 

اإلكسسوارات ودعائم األرفف تعرضت للتلف 
وإزالتھا خالل دورات التنظیف الالحقة. یتعین علیك استبدالھا ·

تغیّر لون المینا أو ظھور بُقع
قد یتسبب التركیب الكیمیائي لبعض المواد الغذائیة في حدوث ·

تغییرات في المینا.  

وھذا أمر طبیعي وال یؤدي إلى تلف خصائص المینا. ·

في حالة تشغیل الفرن وحدوث بعض الضوضاء 
غیر المنتظمة

كان ھناك أي تقوس كھربائي داخل الفرن ناتج تحقق مما إذا ·
عن أجسام معدنیة غریبة (انظر الفصل "أواني الفرن" في  

كتیب دلیل الطھي). 

تحقق ما إذا كانت أواني الفرن تالمس جدران الفرن. ·

تحقق مما إذا كانت ھناك أي عناصر رخوة أو غیر محكمة من  ·
أدوات المائدة أو الطھي داخل الفرن. 

یسخن أو تتم عملیة التسخین ببطء شدیدالطعام ال 
تحقق مما إذا كان قد تم استخدام أواني الفرن المعدنیة بدون ·

قصد.

تحقق من تحدید أوقات التشغیل ومستویات الطاقة الصحیحة ·

تحقق مما إذا كان الطعام الموجود داخل الفرن عبارة عن مقدار  ·
أكبر أو كان أبرد من المعتاد

و جاف أو محترقالطعام ساخن للغایة أ
تحقق من تحدید أوقات التشغیل ومستویات الطاقة الصحیحة. ·

ھناك بعض الضوضاء التي تحدث بعد االنتھاء من 
عملیة الطھي 

ھذه لیست مشكلة. تستمر مروحة التبرید في العمل لبعض  ·
الوقت. عندما تھبط درجة الحرارة فجأة، فستعمل المروحة على  

إیقاف تشغیل نفسھا. 

ضوضاء اھتزازیة، "المضخة" تومض وال ھناك 
تعمل أي من الوظائف

تمت مقاطعة عملیة إزالة السوائل المتبقیة، والمضخة اآلن في  ·
حالة تشغیل تجریبي. دع العملیة تنتھي ویجب أن یكون الفرن  

لالستخدام. جاھًزا

المواصفات الفنیة 

أبلغ قسم الخدمة الفنیة بنوع المشكلة التي تعاني منھا وامنحھم ما  
یلي:

)  S-Noالرقم التسلسلي (- 1

.)  Modرقم الطراز (  -2
المعلومات في لوحة تعریف الفرن والموجودة على تتوفر ھذه  

أحد جانبي الباب المفتوح.

للمعاییر طبقًا وتصنیعھ واختباره الجھاز ھذا تصمیم تم
اآلتیة:

مةمةالسالمة·

اءاألداء·

سيالتوافق الكھرومغناطیسي·

إذا استمرت ھذه المشاكل برغم ھذه النصائح، فاتصل بقسم 
الخدمة الفنیة.



في نفس الموضع،   3بمجرد التنظیف، أدخل لوح الزجاج رقم  . 4
المطبوعة علیھ TERMOGLASSبحیث تكون عالمة 

. 4ظاھرة على النحو الموضح في الشكل 

أعد تركیب الغطاء العلوي للباب، بحیث تتأكد من أن األلسنة  . 5
الجانبیة مالئمة في المبیتات الخاصة بھا. 

طریقة التنظیف للكؤوس الخارجیة

الحاجة. عند متعادًال صابونًا وأضف والماء، الدقیقة األلیاف استخدم

التنظیف أو المنظفات القویة.یجب عدم استخدام مواد 

تغییر مصباح إضاءة الفرن

یتعین على المصباح البدیل مقاومة درجات الحرارة التي تصل إلى  
درجة مئویة. یمكنك طلب الحصول علیھ من قسم خدمات 300

المساعدة الفنیة.  

تغییر المصباح العلوي

الستبدال مصباح اإلضاءة، استمر على النحو التالي: 

الفرن من إمداد الطاقة. قم بإزالة القابس من المقبس أو  افصل . 1
أوقف تشغیل دائرة الطاقة بالفرن. 

.)1(قم بإرخاء غطاء المصباح الزجاجي وإزالتھ  . 2

جًدا. .)2(قم بإزالة المصباح  . 3 ساخنًا المصباح یكون قد تحذیر!

واط.  25فولت وقدرة 230بجھد G9قم بتثبیت مصباح . 4
تلمس سطح مصباح اإلضاءة بأصابعك مباشرة، فقد تحذیر! ال  

اتبع تعلیمات الشركة المصنعة تتسبب في إتالف المصباح.
للمصباح.

.)1(قم بإحكام تثبیت غطاء المصباح الزجاجي في مكانھ . 5

قم بتوصیل الفرن مرة أخرى بإمداد الطاقة. . 6

وإصالحھااستكشاف المشاكل 

الممكنة. والحلول شیوًعا األكثر األسباب جانب إلى الفرن، على تؤثر أن یمكن والتي شیوًعا األكثر المشكالت بعض القسم ھذا یصف

الفرن یتوقف عن العمل
تفقد توصیل الطاقة. ·

تفقد المصاھر وقاطع الدائرة ضمن التركیب الخاص بك.  ·

تأكد من أن المؤقت إما في إعداد یدوي أو مبرمج.  ·

تفقد موضع قرص درجة الحرارة والتحكم.  ·

اإلضاءة الداخلیة ال تعمل
قم بتغییر المصباح. ·

تحقق من تركیبھ بصورة صحیحة كما ھو مبین في تعلیمات  ·
التركیب. 

ال یحدث أي شيء عند الضغط على المفاتیح
نشطة أم ال. تحقق ما إذا كانت كتلة السالمة·

مصباح التسخین الدلیلي ال یعمل
حدد درجة حرارة.  ·

إعداًدا.· حدد

یجب أال یعمل إال عند تسخین الفرن إلى درجة الحرارة  ·
المحددة.

انبعاث دخان من الفرن أثناء االستخدام
یتم تشغیل العادي أثناء االستخدام ألول مرة. ·

قم بتنظیف الفرن بانتظام. ·

الدھون والزیت في الصینیة.   قم بتقلیل مقدار·

ال تقم بالطھي عند درجات حرارة أعلى من تلك الموضحة في ·
مخطط الطھي. 

تأكد من قطع اتصال الفرن بالمصدر الرئیسي للكھرباء قبل  
تغییر المصباح.

انتبھ لترتیب وموضع ألواح الزجاج عند إزالتھا حیث یجب  
نتھاء من إعادة تجمیعھا بنفس الترتیب والموضع عند اال

تنظیفھا.

الزجاج ألواح من أي كانت إذا أبًدا الفرن بتشغیل تقم ال
الموجودة في الباب غیر متوفرة.



بین قضبان الدعامات الجانبیة أو على أي من المجاري القابلة  . 1
للخلع، إذا كان الفرن یحتوي علیھا.  

یحتوي الحامل وبعض الصواني على تجاویف االحتجاز . 2
الجانب  لمنعھا من اإلزالة دون قصد. ضع ھذه التجاویف تجاه  

.  4الخلفي من الفرن، حیث تتجھ ألعلى، الشكل  

یتعین أن یكون سطح الحامل الذي ستستقر علیھ الحاویة أسفل  . 3
القضبان الجانبیة. حیث یمنع ذلك الحاویة من االنزالق دون 

.  5قصد. الشكل  

التنظیف والصیانة 

تنظیف الفرن من الخارج وإكسسوارات الفرن 
قم بتنظیف الجزء الخارجي من الفرن واإلكسسوارات بماء دافئ  

وصابون أو بمنظف خفیف. 
من المصنوعة أو المطلیة األسطح تنظیف عند الشدید الحذر توَخ
الفوالذ المقاوم للصدأ. ال تستخدم إال اإلسفنجات أو قطع القماش  

التي ال تتسبب في الخدش. 

تنظیف الفرن من الداخل 
قم بتنظیف الفرن من الداخل بشكل منتظم إلزالة آثار الدھون أو 
الطعام، والتي یمكن أن تنبعث منھا في وقت الحق الدخان والروائح  

وتسبب ظھور بقع.  
استخدم الفرش أو اإلسفنجات النایلون مع ماء دافئ وصابون 

لجزء السفلي من الفرن. قم لتنظیف األسطح المطلیة بالمینا مثل ا
الفرن تنظیف منتجات استخدم بارًدا. الفرن یكون عندما بالتنظیف
فقط في األسطح المطلیة بالمینا واتبع تعلیمات الشركة المصنعة  

دوًما.

الحشایا الخشنة المعدنیة أو الفرش السلكیة أو أي أواني  ال تستخدم 
یمكنھا أن تتسبب في خدش المینا.

بمرور الوقت، قد تتسبب بعض أنواع الطعام مثل الطماطم والخل  
واألطباق المخبوزة بالملح في تغییر لون المینا. وھذا أمر طبیعي  

البقع  وال یؤثر على األداء الوظیفي للفرن. ال تحاول إزالة ھذه 
باستخدام طرق عنیفة مثل تلك الموضحة، حیث قد یؤدي ذلك إلى  

تلف دائم للسطح.  
قم بتنظیف قفل الفرن بانتظام للحد من جمیع آثار الدھون أو الطعام.  
سیؤدي ذلك إلى منع تعرض القفل للتلف والكسر خالل عملیات  

الطھي الالحقة.  
ویُنصح بتنظیف ھذا القفل بدون إزالتھ.

الدعامات الجانبیةتفكیك

قم بإزالة جمیع اإلكسسوارات من داخل الفرن. . 1

(أ)،. 2 التثبیت عنصر مقدمة في تماًما الصامولة بإرخاء قم
. 10واسحب الدعامات لألمام (ب) وقم بإزالتھا. الشكل  

تجمیع الدعامات 

أدخل الثقب الخلفي في صامولة التثبیت الخلفیة. . 3

قم بتثبیت صامولة التثبیت األمامیة (ج) في الثقب األمامي  . 4
.  11للدعامة. الشكل 

قم بتثبیت الدعامة بإحكام باستخدام الصامولة (د) وقم بإدارتھا . 5
الشكل (ھـ). تماًما ضبطھا . 11حتى

تنظیف باب الفرن
تفكیك/تجمیع الزجاج الداخلي للباب 

أو واحد زجاج لوح على بك الخاص الفرن یحتوي قد للطراز، وفقًا
ألواح. اتبع التعلیمات المناسبة لنوع باب الفرن لدیك.  3

باستخدام أصابعك، اضغط على األزرار الموجودة في الجزء . 1
.  12العلوي لجانبي باب الفرن. الشكل 

حافظ على ضغطھا واسحب الغطاء البالستیكي أعلى الباب.  . 2
.  13الشكل 

منظّف. 3 باستخدام بتنظیفھا قم الباب. من الزجاج ألواح انزع
للزجاج أو صابون وماء وقطعة قماش ناعمة.

الجھاز من مصدر التیار الكھربائي قبل أي تشغیل. افصل 

ال تقم بتنظیف الفرن من الداخل باستخدام معدات التنظیف 
بالبخار أو بالماء المضغوط. 

في حالة تفكیك ألواح الزجاج الخاصة بالباب المثّبت في  
في القفل. وضع في المفصلة باستخدام دوًما بذلك قم الفرن،

القیام ذلك، سیتم إغالق الباب وقد تتعرض ألواح  حالة عدم 
إصابة. حدوث في وتتسبب للكسر المرّكبة غیر الزجاج

قد یؤدي اإلخفاق في تأمین الدعامة بإحكام من خالل  
والتلف. الصوامیل إلى التسخین الزائد 



المعلومات البیئیة 

وظائف الفرن

حیث تماًما التدویر إلعادة قابلة مواد من مصنوعة التغلیف مواد
یمكن تجمیعھا لالستخدامات األخرى. ارجع إلى المجلس المحلي  

للتخلص من ھذه المواد. لدیك بخصوص اإلجراءات الالزمة 

المنتجالتخلص من 

الطاقةمعلومات

قبل االستخدام للمرة األولى 

قد تكون ھناك آثار للدھون والمواد األخرى في الفرن نتیجة لعملیة  
التصنیع. ویجب إزالتھا باستخدام اإلجراء التالي:  

قم بإزالة كل مواد التغلیف من الفرن، بما في ذلك البالستیك  . 1
الوقائي، في حالة وجوده. 

متوفًراقم بتدویر الفرن إلى . 2 اإلعداد ھذا یكن لم إذا أو ،

درجة مئویة لمدة ساعة واحدة. راجع  200، عند إلى 

دلیل المستخدم المرفق مع ھذا الدلیل حول كیفیة القیام بھذا 
األمر.  

قم بتبرید الفرن والباب مفتوح، حتى تتم تھویتھ وال تبقى أي . 3
روائح بداخلھ.  

واإلكسسوارات.  بمجرد تبریده، قم بتنظیف الفرن. 4

خالل ھذه العملیة األولى، سیصدر دخان وروائح. وبالتالي یجب  
تھویة المطبخ. 

تعلیمات مھمة أخرى

ال تقم بتغطیة الجزء السفلي من الفرن برقائق األلمنیوم ألن ذلك قد  
یؤثر على أداء الطھي ویؤدي إلى تلف المینا داخل الفرن وداخل  

وحدة مطبخك.  

ال تصب الماء على السطح السفلي عندما یكون قید االستخدام، حیث  
قد یؤدي ذلك إلى تلف المینا. 

عند باب الفرن عند طھي  من الطبیعي أن تحدث عملیة التكثیف 
الطعام الذي یحتوي على محتوى سائل مرتفع.  

عند إغالق باب الفرن أثناء الطھي، یمكن سماع صوت الھواء  
داخلھ. ھذا التأثیر طبیعي بسبب الضغط المبذول من جانب الباب  

عند إغالقھ، مما یضمن إحكام غلق التجویف.

اإلكسسوارات

دوًما استخدم الفرن. أرضیة على أطعمة أو حاویات أي تترك ال
الصواني والحوامل المرفقة مع الفرن.  

لتحضیر الزبادي، ضع األوعیة على أرضیة الفرن.  

لطھي أي طعام آخر، أدخل الصینیة أو الحامل في المجرى داخل  
الفرن.  

الموضح على المنتج أو مواد التغلیف یوضح أن رمز 
التخلص منھ كنفایات منزلیة عادیة. بل ھذا الجھاز ال یمكن

یجب أخذه إلى نقطة تجمیع المعدات الكھربائیة واإللكترونیة 
التدویر. بھذه الطریقة، یمكن تجنب أي تداعیات سلبیة إلعادة  

على البیئة والصحة العامة جراء المعالجة غیر الصحیحة. 
اتصل بالمجلس المحلي أو خدمة التخلص من النفایات 
المنزلیة أو المؤسسة التي اشتریت منھا المنتج للحصول على 

مزید من المعلومات حول إعادة تدویر الجھاز. 



التركیب 

عن المسؤول التركیب لعامل حصریًا متوفرة المعلومات ھذه
التجمیع والتوصیل الكھربائي. لن تقبل الشركة المصنعة تحمل  
مسؤولیة التلف المحتمل الذي یحدث إذا قمت بتركیب الفرن بنفسك.

قبل التركیب
للتعامل مع الفرن، استخدم المقابض الموجودة على الجانبین. ·

ال تستخدم مقبض الباب لرفع الفرن.  

ال تقم بتركیب الفرن خلف أبواب مزخرفة. فقد یتسبب ذلك ·
في سخونتھ أكثر من الالزم.  

عند تركیب الفرن أسفل منضدة، اتبع تعلیمات تركیبھ.  ·

بصورة عامة، یتعین تجنب العناصر البارزة (دعامات ·
األثاث، المواسیر، قواعد المقابس، وما إلى ذلك) في الجزء  

الخلفي من الوحدة.  

تكون قاعدة مقبس الطاقة الرئیسي موجودة داخل  عندما ·
الوحدة التي یتم تركیب الفرن فیھا، فیتعین إجراء ذلك في  

.  2المنطقة المظللة. الشكل 

یتعین أن تقاوم الوحدة التي یتم تركیب الفرن فیھا والوحدات  ·
درجة مئویة. 85المجاورة درجات الحرارة التي تزید عن 

التركیب بصرامة. وإذا لم یحدث  یتعین االلتزام بتعلیمات·
ذلك، فقد تصبح دورة تھویة الفرن مسدودة، مما یؤدي إلى  
وجود درجات حرارة مرتفعة قد تؤدي إلى تلف وحدة المطبخ  

والجھاز نفسھ.  

ولھذا السبب، تحقق من قیاسات الوحدة ومن تلك الخاصة  ·
بالفتحات التي یتم ثقبھا في الوحدات، كما ھو موضح في 

األشكال التالیة: 

تركیب داخل العمود.

7سم للفرن: الشكل 45

التركیب أسفل المنضدة.

8سم للفرن: الشكل 45

الكھربائيالتوصیل 
یتعین على عامل التركیب ضمان ما یلي: 

توافق التردد وجھد إمداد الطاقة مع ما ھو محدد في لوحة  ·
التعریف.  

قدرة نظام األسالك المنزلي على مقاومة الحد األقصى للطاقة  ·
المحدد في لوحة التعریف.  

بعد توصیل مصدر الطاقة، تحقق من أن جمیع األجزاء  ·
الكھربائیة بالفرن تعمل بصورة صحیحة.

تركیب الفرن
لجمیع األفران. بعد االنتھاء من التوصیل الكھربائي: 

ضع الفرن داخل الوحدة وتأكد من أن كابل التغذیة غیر عالق . 1
أو متالمس مع أجزاء بالفرن تسخن.  

تأكد من أن جسم الفرن غیر متالمس مع جدران الوحدة ومن . 2
یبلغ للمساحة أدنى حًدا ھناك مم بین الوحدات المجاورة.    2أن

اجعل الفرن في وسط الوحدة حتى یكون ھناك حد أدنى . 3
مم بین الفرن وأبواب األثاث الذي یحیط بھ.  5للمساحة یبلغ 

.  3الشكل 

الستیكیة المتوفرة مع الفرن في  افتح الباب وضع المقابس الب. 4
.  9المبیتات المعنیة الخاصة بھا. الشكل  

قم بتثبیت الفرن بالوحدة باستخدام البراغي المرفقة، ثم اربطھا  . 5
بالوحدة من خالل نقاط التوقف.

تجنب االتكاء على الباب المفتوح للفرن أثناء تنفیذ الخطوتین 
لألماموو یتحرك وقد بالوحدة مثّبًتا الباب یكون ال حیث ،

ویسقط على األرض. 



التنظیف والصیانة

إجراءات التنظیف والصیانة.افصل الجھاز عن الكھرباء قبل تحذیر! ·

یجب تنظیف الجھاز بانتظام ویجب إزالة أي رواسب.·

سلبًا· یؤثر قد مما السطح، تدھور إلى الجھاز نظافة على الحفاظ في اإلخفاق یؤدي قد
على عمر الجھاز ویحتمل أن یتسبب ذلك في مواقف خطیرة.

الحادة لتنظیف الباب ال تستخدم المنظفات القویة الكاشطة أو الكاشطات المعدنیة ·
الزجاج. تحطیم إلى یؤدي قد مما السطح، تخدش قد ألنھا نظًرا الزجاجي

ال تستخدم التنظیف بالبخار لتنظیف الجھاز.·

یتعین الحفاظ على أسطح تالمس الباب (مقدمة التجویف والجزء الداخلي من األبواب) ·
صحیحة. بصورة الفرن عمل ضمان أجل من جًدا نظیفة

یُرجى· اتباع التعلیمات المتعلقة بالتنظیف الواردة  في قسم  تنظیف" وصیانة ."الفرن

تأكد من أن الجھاز قید إیقاف التشغیل قبل استبدال المصباح لتجنب إمكانیة تحذیر:·
حدوث صدمة كھربائیة. یرجى الرجوع إلى الفصل "تغییر مصباح إضاءة الفرن".

الخدمة واإلصالح

افصل الجھاز عن الكھرباء قبل إجراء اإلصالح.تحذیر! ·

یمكن إجراء أي عملیة صیانة أو إصالح تنطوي على إزالة غطاء یوفر ال تحذیر! ·
بالكفاءة. یتمتع لشخص إال المایكرویف لطاقة التعّرض من الحمایة

في حالة تلف الباب أو موانع تسرب الباب، یجب أال یتم تشغیل الجھاز إال بعد تحذیر! ·
بالكفاءة. یتمتع شخص ِقبل من إصالحھ

أوإذا كان كابل الطاقة · معتمدین، وكالء أو المصنعة، الشركة لدى استبدالھ یجب تالفًا،
الخطرة. للمواقف تجنبًا وذلك المھمة لھذه مؤھلین فنیین

ال یمكن القیام بأعمال اإلصالح والصیانة، خاصة الخاصة باألجزاء الحاملة الحالیة، إال ·
بواسطة فنیین مخولین من قبل الشركة المصنعة.

الدلیل سمات الفرن العامة، وبالتالي ربما ال یتوافق بالكامل مع سمات الفرن یصف ھذا 
الخاص بك. ارجع إلى دلیل المستخدم المرفق مع ھذا الدلیل للتعرف على المعدات 

والمیزات المحددة الخاصة بالفرن لدیك.
عملھ. تحسین أجل من المنتج سمات تغییر في بالحق المصّنعة الشركة تحتفظ



ال تستخدم إال األطباق المناسبة ألجھزة المایكرویف. قبل استخدام األطباق والحاویات ·
في المایكرویف، تحقق من مالءمتھا (انظر القسم فیما یتعلق بأنواع األطباق).

خل! حیث ال تقم بإزالة الغطاء المصنوع من المیكا الموجود في سقف الفرن من الدا·
یعمل ھذا الغطاء على منع الدھون وأجزاء من الطعام من التسبب في تلف مولد فرن 

المایكرویف.
ال تترك أي مادة قابلة لالشتعال داخل الفرن حیث قد تتعرض لالحتراق في حالة تشغیل ·

الفرن.
ال تستخدم الفرن كخزانة مؤن.·
درجة حرارة الزیت الذي یتم ال تستخدم الفرن للقلي ألنھ من المستحیل التحكم في ·

تسخینھ بواسطة أجھزة المایكرویف.
ال تمیل أو تجلس على باب الفرن المفتوح. فقد یؤدي ذلك إلى تلف الفرن، وخاصة في ·

أقصى بحد وزنًا یتحمل أن للباب یمكن المفصلة. كجم.8منطقة
أقصى· بحد حمالً تتحمل أن والشوایات للقاعدة لفرن، ال كجم. لتجنب تلف ا8یمكن

تتجاوز ھذا الحمل.
قد یؤدي اإلخفاق في تأمین الدعامة بإحكام من خالل الصوامیل إلى التسخین الزائد ·

والتلف.

التركیب

یجب إعداد التركیب الكھربائي بحیث یمكن عزل الجھاز عن قابس الكھرباء بمسافة ·
مم لجمیع األقطاب. تتضمن أجھزة الفصل المناسبة على 3لفصل التماس ال تقل عن 

) ومفاتیح RCDسبیل المثال قواطع التیار، واألدوات التي تعمل بالتیار المتبقي (
مع اللوائح الحالیة.التالمس. یجب أن یتوافق ھذا التركیب 

التركیب،· بعد ممكنًا إلیھ الوصول زال وما قابس خالل من یتم الكھربائي التوصیل كان إذا
فلیس من الضروري توفیر جھاز الفصل المذكور.

یجب أن یتوافق ھذا التركیب مع اللوائح الحالیة.·
الكھربائي.یتعین توفیر الحمایة من الصدمة الكھربائیة من خالل التركیب ·
یتعین تأریض الفرن.تحذیر! ·
دلیلتحذیر!· من األخیرة الصفحات إلى الرجوع یُرجى مدمًجا. لیكون مصمم الجھاز

المستخدم ھذا للمعلومات المفصلة حول أبعاد التركیب.



الجھازیجب عدم سلق البیض وكذلك تسخین البیض ال· في تقشیره دون جیًدا مسلوق
ألنھ قد یتفتق حتى بعد انتھاء عملیة التسخین بالمایكرویف.

الخطر ال تقم بتسخین الكحول النقي أو المشروبات الكحولیة في المایكرویف. تحذیر!·
األول!

فترات  احذر!· تحدد أال جًدا المھم من لالحتراق، الطعام تعرض أو الزائد التسخین لتجنب
تكوننیة طویلة أو مستویات طاقة  زم مرتفعة جًدا عند تسخین مقادیر صغیرة من  .الطعام 

على سبیل ،المثال یمكن أن تحترق فطیرة  الخبز بعد دقائق إذا كانت الطاقة المحددة 3
جًدا. مرتفعة

للتحمیص، استخدم وظیفة الشواء وراقب الفرن طوال الوقت. إذا استخدمت وظیفة ·
جًدا.مدمجة  قصیرة فترة خالل فسیحترق الخبز، لتحمیص

للحصول على أفضل النتائج عند تسخین كمیات صغیرة (مثل كوب ماء أو حلیب، أو ·
كیس فیشار)، یوصى بوضعھا على الصینیة الزجاجیة ووضع الصینیة على المستوى  

األول أو مستوى أعلى.
ن انتظام التسخین.قم بتحریك الطعام أو تقلیبھ على فترات منتظمة لتحسی·
للحصول على أفضل نتائج للطھي باستخدام أجھزة المیكروویف، فإنھ یجب إزالة الرف ·

المعدني ووضع الطعام على الصینیة الزجاجیة ووضع الصینیة باألسفل أو في مستوى 
أعلى.

ال تضع الطعام أو  حاویة الطعام/السائل مباشرة أسفل التجویف. للحصول على أفضل ·
الصینیة على الطعام/السائل حاویة أو الطعام وضع دوًما فعلیك للتسخین نتائج

الزجاجیة.
ال تقم بتغطیة الجزء السفلي من تجویف الفرن برقائق القصدیر أو األلومنیوم حیث ·

یكون ھناك خطر تلف الفرن.

فرن المایكرویف أو المواقف الخطیرة األخرى من خالل اتباع التعلیمات التالیة  تلفیمكنك تجنب  

قد· بداخلھ، طعام وجود عدم حالة في فارًغا. یكون عندما أبًدا المایكرویف بتشغیل تقم ال
خطر التلف!یكون ھناك حمل كھربائي زائد وقد یتعرض الفرن للتلف. 

لتنفیذ· اختبارات برمجة ،الفرن ضع زجاجة ماء داخل ستمتص .الفرن المیاه طاقة
المایكرویف ولن یتعرض الفرن .للتلف

ال تقم بتغطیة أو سد فتحات التھویة.·

الجانبیة (انظر القسم ضع إكسسوارات الفرن بصورة صحیحة على الحوامل ·
"اإلكسسوارات").



ي في حالة انبعاث دخان، أوقف تشغیل الجھاز أو افصل الجھاز عن التیار الكھربائ·
لھب. أي إلخماد مغلقًا الفرن باب واجعل

تأكد من عدم اإلمساك بكابالت الطاقة لألجھزة الكھربائیة األخرى في الباب الساخن أو ·
الفرن. قد ینصھر عزل الكابل. وقد تكون ھناك خطورة حدوث قصر في الدائرة الكھربیة!

یرجى تغطیة المقبس داخل التجویف إذا كنت ال تستخدم مجس الطعام. سیؤدي تحذیر!·
اإلخفاق في تغطیة المقبس إلى حدوث تلفیات بالفرن. 

تعلیمات السالمة الخاصة بأجھزة المایكرویف

الساخنة واألطعمة األخرى في الحاویات محكمة الغلق. ال تقم بتسخین السوائل تحذیر: ·
فھي عرضة لالنفجار.

ال تستخدم إال األواني المناسبة لالستخدام في أفران المایكرویف.·

ال یمكن استخدام الفرن في الحاالت التالیة:تحذیر!·
صحیح؛– بشكل الباب إغالق عدم 
تلف مفصالت الباب؛–
ومقدمة الفرن؛تلف أسطح التالمس بین الباب –
تلف زجاج نافذة الباب؛–
وجود تقوس كھربائي متكرر داخل الفرن حتى على الرغم من عدم وجود أجسام –

معدنیة بالداخل.
الفنیة. الصیانة خدمة فني قِبل من إصالحھ بعد إال أخرى مرة الفرن استخدام یمكن ال

شدید عند یمكن أن یتسبب تسخین المشروبات في المایكرویف في حدوث فوران ·
غلیانھا. لذا یجب توخي الحذر عند التعامل مع الحاویة.

یجب توخي الحذر عند تسخین السوائل!·
تقریبًا الغلیان نقطة إلى ذلك) إلى ما اللبن، الشاي، القھوة، (الماء، السوائل وصول عند

داخل الفرن وإخراجھا بصورة مفاجأة، قد تتدفق من حاویاتھا.
وق!خطر حدوث إصابات وحر

لتجنب حدوث مثل ھذا الموقف عند تسخین السوائل، ضع ملعقة صغیرة أو قضیب من 
الزجاج داخل الحاویة.

یجب تقلیب محتویات زجاجات الرضاعة وبرطمانات غذاء األطفال أو رجھا والتحقق ·
من درجة حرارتھا قبل استخدامھا لتجنب حدوث أي حروق.



معلومات السالمة

المصنّعة الشركة بعنایة. المقدمة التعلیمات قراءة یرجى الجھاز، واستخدام التركیب قبل
مسؤولة إذا تسبب التركیب واالستخدام غیر الصحیح في إصابات وتلفیات. یجب االحتفاظ غیر 

مستقبالً. إلیھا للرجوع دوًما الجھاز مع بالتعلیمات

سالمة األطفال والمعرضین للمخاطر

اإلصابة أو اإلعاقة الدائمة.تحذیر! خطر التعرض لالختناق، أو 

یمكن استخدام ھذا الجھاز من قبل األطفال الذین تجاوزوا الثامنة من العمر واألشخاص ·
الذین یعانون من انخفاض القدرات الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة أو من یفتقرون إلى 
الخبرة والمعرفة إذا كان ذلك تحت إشراف شخص بالغ أو شخص مسؤول عن سالمتھم.

ینبغي مراقبة األطفال لضمان عدم عبثھم بالجھاز. ·

األطفال.· عن بعیًدا التغلیف مواد جمیع إبقاء یجب

یصبح الجھاز وأجزاؤه التي یمكن الوصول إلیھا شدید السخونة أثناء االستخدام.   تحذیر:·
یجب توخي الحرص لتجنب مالمسة عناصر التسخین. یجب إبعاد األطفال الذین تقل 

أعوام عن الجھاز عدا في حالة اإلشراف المستمر.8أعمارھم عن

عند تشغیل الجھاز في وضع الدمج، یجب على األطفال عدم استخدام الفرن إال تحذیر:·
تحت إشراف شخص بالغ بسبب درجات الحرارة المتولدة.

األطفال· ترك عدم یجب بتفعیلھ. نوصى فإننا األطفال، أمان بجھاز مزوًدا الجھاز كان إذا
سنوات بالقرب من الجھاز بدون إشراف.3قل من أ

یجب عدم قیام األطفال بالتنظیف وصیانة المستخدم بدون إشراف.·

السالمة العالمة

ھذا الجھاز مصمم لالستخدام في األغراض المنزلیة ولیس في الفنادق، والمتاجر، ·
خرى. والمكاتب والبیئات المشابھة األ

في· الموجودة التسخین عناصر تلمس ال تشغیلھ. عند الداخل من ساخنًا الجھاز یصبح
الفرن. أواني أو اإلكسسوارات وضع أو إلزالة الفرن قفازات دوًما استخدم الجھاز.

عند تسخین الطعام في حاویات بالستیكیة أو ورقیة، یجب علیك مراقبة الجھاز بسبب ·
إمكانیة االشتعال.

مخصص لتسخین الطعام والمشروبات. وقد یؤدي تجفیف األطعمة أو المالبس الجھاز ·
وتسخین ألیاف التدفئة واألخفاف واإلسفنجات وقطع القماش المبللة وما شابھ ذلك إلى 

التعرض لإلصابة أو االشتعال أو نشوب حریق.
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