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التركیب
AR  أو أسفل   مم فوق مستوى األرضیة. ال یمكن تثبیت ھذا المایكروویف تحت منضدة عمل  850تصمیم ھذا المایكروویف لیتم تثبیتھ بمقدار تم

 فرن آخر، لتجنب انسكاب السائل. 

 

 

 
 

 

 

AR 

 .المقصورة وتوسیطھقم بدفع الفرن تماًما في  ·
افتح باب المایكروویف وثبت الجھاز في المقصورة  ·

أدخل البراغي في   باستخدام البراغي األربعة المرفقة.
 الفتحات األمامیة 
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 بعد التركیب

 مأخذ للتیار أحادي الطور.وتم تزوید الفرن بسلك طاقة 

فیجب إذا كان الفرن سیتم تركیبھ على أساس دائم، 
تركیبھ من قبل فني مؤھل. حیث یجب أن یتم توصیل 
الفرن إلى دارة مع فاصل دارة كلي القطب وبفتحة 

 ملم. 3فاصلة بین نقاط التقائھ بما ال یقل عن 

 .یجب تأریض الفرن: تحذیر

عن  البائعین المسؤولیة المصنعة والال تتحمل الشركة 
أي ضرر یحدث لألشخاص أو الحیوانات أو الممتلكات 

 إذا لم یتم اتباع تعلیمات التركیب ھذه.

 عندما یتم إغالق الباب بشكل صحیح. یعمل الفرن فقط

بعد االستعمال األول، نظف الفرن من الداخل وملحقات 
المذكورة في مقطع الفرن باتباع تعلیمات التنظیف 

 وصیانة الفرن". "تنظیف

تأكد من أن  .تأكد من أن الفرن غیر تالف من أي مكان
باب الفرن یغلق بشكل صحیح وأن داخل الباب والجزء 
األمامي من فتحة الفرن غیر معطلة. وإذا وجدت أي 

 عطل اتصل بخدمة الدعم الفني.

الفین، إذا كان سلك الطاقة أو المأخذ ت ال تستخدم الفرن
یعمل بشكل صحیح أو إذا كان قد  إذا كان الفرن ال

 تعطل أو سقط. اتصل بخدمة الدعم الفني.

ضع الفرن على سطح ثابت ومتوازن. یجب عدم وضع 
الفرن بالقرب من أي مصدر للحرارة أو المذیاع أو 

 التلفاز.

تأكد خالل التركیب من أن سلك الطاقة ال یالمس أي 
. حواف حادة خلف الفرن مكان رطب أو أشیاء ذات

 .مكن أن تتلف الحرارة العالیة السلكی

یجب التأكد بعد تركیب الفرن من سھولة : تحذیر
 .الوصول إلى المأخذ
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الخصائص الفنیة 

المواصفات

(راجع لوحة الخصائص)....................................................................التیار المترددفولتیة ·

وات2700.........................................................................الطاقة المطلوبة·

وات1250............................................................................طاقة الشوایة·

وات850..............................................................طاقة مخرج المایكروویف·

میجاھرتز2450......................................................................تردد المایكروویف·

´ 595...........................................العمق)´الطول´األبعاد الخارجیة (العرض· 390 ´ ملم 334

´ 350.............................................العمق)´الطول´األبعاد الداخلیة (العرض· 220 ´ ملم  280

لتًرا22...............................................................................سعة الفرن·

كجم22....................................................................................الوزن·

حمایة البیئة 

وینبغي تجمیع األجھزة القدیمة بشكل منفصل لتمكین 
استعادة عناصر المواد المكونة وإعادة تدویرھا، ولمنع 
الضرر المحتمل على صحة اإلنسان والبیئة. یجب 
وضع رمز حاویة قمامة مركب بشكل تقاطع مائل على 

ع ھذه میكل ھذه المواد لتذكیر األشخاص بواجبھم لتج
المواد بشكل منفصل.

وینبغي على المستھلكین االتصال بالسلطات المحلیة أو 
أماكن البیع، وطلب معلومات عن األماكن المناسبة 

للتخلص من أجھزتھم الكھربائیة القدیمة.

قبل التخلص من جھازك، اجعلھ غیر صالح لالستعمال 
بسحب سلك الكھرباء وقطعھ والتخلص منھ.

لعبوةاالتخلص من 

تحمل العبوة عالمة النقطة الخضراء.

استخدم صنادیق مناسبة للتخلص من جمیع مواد 
التغلیف مثل الورق المقوى والبولیسترین والتغلیف 
البالستیكي. وبھذه الطریقة یمكنك أن تتأكد من إعادة 

استخدام مواد التغلیف.

التخلص من المعدات غیر المستخدمة
ھزة الكھربائیة المنزلیة ضمن ال ینبغي أن توضع األج

النظم الطبیعیة للتخلص من النفایات المدنیة الصلبة 
رقم األوروبیة للتعلیمات وفًقا EU/2012/19وذلك

لخاصة بإدارة نفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة 
.(WEEE)الھالكة 

تعلیمات التركیب 
الموجودة على الجدار الداخلي! طیة المیكاال تنزع أغ

یمنع ھذا الغطاء السمن وقطع الطعام من إتالف مولد 
المایكروویف.

یمكن أن یكون السطح األمامي للمایكروویف !تحذیر
. انزع ھذه الطبقة بعنایة قبل بطبقة حمایةمغلًفا

استخدام الفرن للمرة األولى، وابدأ من الداخل.

قبل التركیب

المشار إلیھا على لوحة تأكد من أن فولتیة المدخل 
المیزات ھي نفس فولتیة مخرج الطاقة الذي ستستعملھ.

وانزع مواد وأخرج كل الملحقات افتح باب الفرن 
التغلیف.
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  الملحقات

نظف الملحقات بعد كل استعمال. وفي حالة اتساخھا 
بشدة، انقعھا أوًال، ثم استخدم فرشاة وإسفنجة. یمكن 

 غسل الملحقات في غسالة الصحون.

تأكد من أن الطبق الدوار وقاعدتھ الخاصة نظیفة دائًما. 
تقم بتشغیل الفرن ما لم یكن قرص الدوران ودعامتھ ال 

 الخاصة في مكانھما.

 

ماذا یجب أن أفعل إذا لم یعمل الفرن؟ 
التشغیل ومستوى الطاقة قمت باختیار أوقات  -

 الصحیحة.
كثر وضعت كمیة طعام داخل الفرن أكبر أو أ  -

 برودة من المعتاد.

تأكد من  !الطعام ساخن جًدا أو جاف أو محروق ·
أنك اخترت أوقات التشغیل ومستوى الطاقة 

 الصحیح.

ال  !أسمع صوت ضجیج بعد انتھاء عملیة الطھي ·
یعتبر ھذا عطالً. تبقى مروحة التبرید تعمل 
لبعض الوقت. وعندما تنخفض الحرارة بشكل 

 ا.كاٍف، تنطفئ المروحة تلقائیً 

إذا كانت  !الفرن یعمل ولكن الضوء الداخلي ال یعمل
كل الوظائف تعمل بشكل صحیح، فیمكن أن یكون 
المصباح قد احترق. یمكن االستمرار باستخدام 

 الفرن.

 !"cErrتعرض الشاشة البیان" ·

ثوان. بعد ذلك  5افصل الكابل وانتظر حوالي 
یمكنك أن تقوم بتوصیل فرن المایكروویف مرة 

" cErrوسوف تختفي عندئذ الرسالة " أخرى، 
 ویصبح الفرن جاھًزا للشغیل بشكل تام.

  استبدال مصباح الضوء

ھناك ضرورة لتغییر لمبة اإلضاءة فقم إذا كانت 
باالتصال بمسئول الدعم الفني، حیث إنھ من 

الضروري أن یتم فك الفرن الستبدالھ.

جب تنفیذ كل أعمال اإلصالح فقط من قبل ی! تحذیر
وسیكون أي عمل إصالح یتم من قبل . فني مختص

 .شخص غیر مرخص من الشركة المصنعة خطیًرا

 مة الدعم لحل المشاكل التالیة:ال تحتاج لالتصال بخد

 تأكد أنھ: !ال تظھر الشاشة ·
تم إقفال مؤشر الوقت (انظر فقرة اإلعدادات  -

 الرئیسیة).

تأكد  !يء عندما أضغط على المفاتیحال یحدث ش  ·
 أنھ:

تم تفعیل قفل السالمة (انظر فقرة اإلعدادات  -
 الرئیسیة).

 تأكد أنھ: !الفرن ال یعمل ·
 الطاقة بشكل صحیح في القابس.تم إدخال مأخذ  -
 تم تشغیل الفرن. -
تم إغالق الباب كامالً. یجب أن یغلق الباب مع  -

 صوت نقرة مسموعة.
أجسام غریبة بین الباب و مقدمة ال توجد أي  -

 الجوف.

 !أسمع أصوات ضجة غریبة عندما یعمل الفرن ·
 تأكد أنھ:

ھناك تماس كھربائي داخل الفرن بسبب أشیاء  -
 معدنیة غریبة (انظر فقرة نوع أدوات الفرن). 

 أدوات الفرن تالمس جدران الفرن. -
توجد أشیاء رخوة أو أدوات مائدة أو أدوات طھي  -

 فرن.داخل ال

ال یسخن الطعام أو یسخن بشكل بطيء جًدا! تأكد  ·
 أنھ:

 قمت باستخدام أدوات فرن معدنیة بالخطأ. -
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تنظیف وصیانة الفرن 

إلزالة البقع الصعب إزالتھا، استخدم منتج تنظیف غیر 
أو مواد تنظیف قاسیة أو ال تستخدم رشاشاتقاسي. 
.كاشطة

جًداح نظیفین الفرن ومقدمة الباب على دائًما افظ
.لضمان أن یتم فتح الباب وإغالقھ بشكل مناسب

تأكد من عدم دخول الماء في فتحات التھویة 
بالمایكروویف.

قم ینزع طبق قرص الدوران ودعامتھ الخاصة لتنظیف 
قاعدة الفجوة، خاصة بعد فیضان السوائل.

كون طبق قرص ال تقم بتشغیل الفرن بدون أن ی
.الدوران والدعامة الخاصة في مكانھم

الماء من كأًسا فضع جًدا، قذًرا الفرن جوف كان إذا
كروویف لمدة على القرص الدوار وقم بتشغیل المای

دقائق على أقصى طاقة. سیعمل البخار 3دقیقتین أو 
سھالً تنظیفھا لیصبح األوساخ تفكیك على المنطلق

لة.باستخدام قطعة قماش مبل

طبخ بعد (مثالً، البشعة الروائح تصدر أن یمكن
السمك) بسھولة. أضف بعض قطرات عصیر اللیمون 

قھوة في أو الخل في كأس من الماء. ضع ملعقة من ال
الكأس لتجنب غلیان الماء. قم بتسخین الماء لمدة 

دقائق على الطاقة القصوى.3دقیقتین أو 

سقف الفرن

لتسھیل قذًرا الفرن سقف كان إذا الشوایة تخفیض یمكن
تنظیفھ.

لتجنب خطر االحتراق، انتظر حتر تبرد الشوایة قبل 
بما یلي:قم . تخفیضھا

.)1(درجة 180قم بتدویر دعامة الشوایة .1

ال تستخدم . )2(قم بخفض الشوایة بلطف .2
.قوة زائدة مما قد یؤدي للتلف

في )2(السقف، ضع الشوایة بعد تنظیف .3
مكانھا، بتنفیذ العملیة السابقة.

یمكن أن تسقط دعامة عنصر تسخین : تحذیر مھم
عند قلبھا. إذا حصل ذلك، أدخل دعامة )1(الشوایة 

في الفتحة في سقف الفجوة )1(عنصر تسخین الشوایة 
درجة إلى وضعیة دعامة عنصر تسخین 90واقلبھا 
.)2(الشوایة 

لتنظیف العمل الوحید المطلوب للصیانة یعتبر ا
باألحوال الطبیعیة.

ظیف فرن المایكروویف الخاص بك یجب تن!تحذیر
بشكل منتظم، مع إزالة كل بقایا الطعام. یمكن أن تتلف 
أسطح المایكروویف إذا لم یتم الحفاظ علیھا نظیفة، مما 

تقلیص العمر العملي للجھاز وقد یؤدي إلى یؤدي إلى 
.یرةمواقف خط

یجب تنفیذ أعمال التنظیف بعد فصل الفرن من ! تحذیر
اسحب المأخذ من . بائیة الرئیسیةالتوصیالت الكھر

.المقبس أو أطفئ الدارة الرئیسیة للفرن

ال تستخدم مواد تنظیف كاشطة أو قاسیة أو إسفنجات 
.كاشطة أو أشیاء حادة حیث یمكن أن تظھر البقع

البخار أو الضغط ال تستخدم أجھزة تنظیف بتولید
.العالي

مقدمة الجھاز

عادة، یمكن تنظیف الفرن باستخدام قطعة قماش مبللة 
من قطرات إضافة فیمكن جًدا، متسًخا كان وإذا فقط.
سائل التنظیف إلى ماء الغسیل. بعدھا، قم بمسح الفرن 

باستخدام قطعة قماش جافة.
، فیمكن ران ذات الواجھة األلومنیوموبالنسبة لألف

تنظیف زجاج خفیفة وقطعة قماش استخدام منتجات 
من آخر إلى طرف من امسح زغًبا. تصدر ال ناعمة

دون الضغط على األسطح.

أزل بقع اللیمون أو السمن أو النشا أو بیاض البیض 
على الفور. یمكن أن یحدث الصدأ تحت ھذه البقع.

خل الفرن.ال تدع الماء یدخل دا

طریقة التنظیف للكؤوس الخارجیة

متعادًال صابوًنا وأضف والماء، الدقیقة األلیاف استخدم
عند الحاجة.

یجب عدم استخدام مواد التنظیف أو المنظفات القویة.

داخل الفرن

نظف الجدران الداخلیة للفرن بعد كل استعمال بقطعة 
قماش مبللة بما أن ھذه الطریقة األسھل إلزالة بقع 

الطعام التي یمكن أن تلتصق بالداخل.
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تمنع البخار الكثیف (خاصة في فترات الطھي  .1
 الطویلة).

 تصبح عملیة الطھي أسرع. .2
 ال یجف الطعام. .3
 یحفظ النكھة. .4
ب أن یحتوي الغطاء على فتحات لتجنب حصول یج

الضغط. ویجب أن تحتوي األكیاس البالستیكیة أیًضا 
على فتحات. یجب تسخین أوعیة طعام األطفال 
واألوعیة المشابھة بدون الغطاء، حیث إنھا قد تنفجر 

 إذا تم ترك الغطاء.

یمكن استخدام الغالف األلومنیوم خالل عملیة  ·
الموجات الصغرى. یمكن إزالة الجلید لیعكس 
س مثل الدجاج أو اللحم حمایة الطعام الحسا

المفروم من الحرارة الزائدة بتغطیتھا األطراف 
 المطلوبة.

: یجب أال یالمس الغالف األلومنیوم جدران مھم ·
 الجوف، حیث یمكن أن یسبب تماًسا كھربائًیا.

 األغطیة

یة البالستیكیة أو الزجاجیة أو ینصح باستخدام األغط
 الغالف الالصق لألسباب التالیة:

  جدول أدوات الفرن

 یعطي الجدول التالي فكرة عامة عن أنواع أدوات الفرن المناسبة لكل حالة.

 وضع التشغیل

 أنواع أدوات الفرن

 المایكروویف
 الشوایة

 +المایكروویف  

 /إزالة التجمد  یةالشوا
 التسخین

 الطھي

 )1الزجاج والخزف 
 منزلي، غیر مقاوم للحرارة، یمكن غسلھ في غسالة الصحون

 ال ال نعم نعم

 الخزف المصقول
 زجاج وخزف مقاوم للحرارة 

 نعم نعم نعم نعم

 )2خزف، أطباق الفخار 
 غیر مصقول أو مصقول بدون زخرفة معدنیة

 ال ال نعم نعم

 )2لفخار الطیني أطباق ا
 مصقول

 غیر مصقول

 
 نعم
 ال

 
 نعم
 ال

 
 ال
 ال

 
 ال
 ال

 )2األطباق البالستیكیة 
 درجة مئویة 100مقاوم للحرارة حتى 
 درجة مئویة 250مقاوم للحرارة حتى 

 
 نعم
 نعم

 
 ال
 نعم

 
 ال
 ال

 
 ال
 ال

 )3األغلفة البالستیكیة 
 غالف الصق للطعام

 سیلوفان

 
 ال
 نعم

 
 ال
 نعم

 
 ال
 ال

 
 ال
 ال

 ال ال ال نعم )4ورق، ورق مقوى، ورق البرشمان 
 معدن 

 غالف ألومنیوم
 )5تغلیف ألومنیوم 

 الملحقات  

 
 نعم
 ال
 نعم

 
 ال
 نعم
 نعم

 
 نعم
 نعم
 نعم

 
 ال
 نعم
 ال

 ال تستخدم األطباق الورقیة. .4
فقط أوعیة األلومنیوم المسطحة وبدون استخدم  .5

یوم مع جدران أغطیة. یجب أال یتالمس األلومن
 الجوف.

بدون حواف ذھبیة أو فضیة وال زجاج مقوى  .1
 بالرصاص.

 تذكر معلومات الشركة المصنعة. .2
ال تستخدم مشابك معدنیة إلغالق األكیاس. اثقب  .3

 عام.األكیاس. استخدم طبقة رقیقة فقط لتغطیة الط
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بضبطإذا لم یكن الوقت  فقم جید، بشكل الطعام لتحمیر كافًیا
دقائق إضافیة.10أو 5وظیفة الشوایة لمدة 

یرجى اتباع أوقات التحمل وال تنسى تقلیب قطع اللحم. 

یجب استخدام طبق الدوران في عملیة الطھي ما لم یكن ھناك 
تعلیمات لفعل العكس. 

تكون القیم المشار إلیھا في الجداول صالحة عندما یكون
سلًفا). مبدئًیا تسخیًنا تتطلب (وال بارًدا الجوف

ام األطباق واألوعیة في المایكروویف من تحقق قبل استخد
أنھا مناسبة لالستعمال بالمایكروویف. استخدم فقط األطباق  

أو األوعیة المناسبة للمایكروویف.

ویجب أن تكون األطباق المستخدمة في الوظیفة المشتركة  
أنواعمناسبة للمایكرو حول الجدول انظر مًعا. والشوایة ویف

أدوات الفرن. 

لقیم المزودة ھي مجرد دلیل وقد تتنوع حسب  تذكر بأن ا
الحالة المبدئیة والحرارة والرطوبة ونوع الطعام.

أي نوع من أدوات الطھي بالفرن یمكن أن نستخدم؟ 
وظیفة الشوایة 

لوظیفة الشوایة، یجب أن تكون أدوات الفرن بالنسبة
درجة مئویة بحد أدنى.300مقاومة لحرارة 

وتعتبر األطباق البالستیكیة غیر مناسبة لالستخدام في 
الشوایة.

لوظیفة المایكروویف + الشوایة

، یجب أن بالنسبة لوظیفة المایكروویف + الشوایة
تكون أدوات الفرن المستخدمة مناسبة للطھي في 

مًعا. والشوایة المایكروویف

أواني وطبقات األلمنیوم

األوعیة في مسبًقا المطبوخ الطعام وضع یمكن
األلومنیوم أو مغلفة بغالف ألومنیوم في فرن 

قید بالتعلیمات التالیة:المایكروویف في حال تم الت

انتبھ لتعلیمات الشركة المصنعة المطبوعة على 
الغالف.

یجب أال یكون ارتفاع األواني األلومنیوم أكثر من·
مسافة سم ویجب أال یالمسوا جدران الجوف (3
). ویجب نزع الغطاء األلومنیوم.سم على األقل3

ذا ضع الوعاء األلومنیوم على الطبق الدوار مباشرة. وإ
على طبق تم استخدام الشبكة الحدیدیة، فیجب وضعھا 

خزفي. ال تضع الوعاء مباشرة على

الشبكة الحدیدیة!

أطول ألن الموجات ستدخل سیكون وقت الطھي ·
فقط من أعلى الطعام. وفي حالة ساورك الشك، 

استخدم فقط األطباق المناسبة في المایكروویف.

وظیفة المایكروویف

من المھم في وظیفة المایكروویف تذكر أن الموجات 
الزجاج، الصغرى تنعكس من األسطح المعدنیة. یسمح 

الخزف السیرامیك، البالستیك والورق للموجات 
الصغرى بالمرور.

األوعیة المعدنیة وأطباق لذلك، ال یمكن استخدام 
زاء أو زینة الطبخ و األواني التي تحتوي على أج

األدوات الزجاجیة . وال یمكن استخدام معدنیة
(الزجاج والسیرامیك ذات األجزاء والزخرفة المعدنیة 

مثالً).الرصاصي 

وتعتبر المواد المقاومة للصھر والمقاومة للحرارة، 
المثالیةكالزجاج والخزف والسیرامیك ھي المواد 

بلورلالستخدام في فرن المایكروویف. یجب استخدام ال

والسیرامیك الرقیق فقط لفترة قصیرة من الوقت 
مثالً). (للتسخین

ینقل الطعام الساخن الحرارة إلى األطباق والتي قد 
استخدام دائًما یجب لذلك، جًدا. ساخنة قفازات تصبح

.الفرن

كیف تجرب أدوات الفرن التي ترید استعمالھا

20ضع الطبق داخل الفرن على الطاقة القصوى لمدة 
مناسًبا. یكون جًدا، حاًرا لیس أو بارًدا كان إذا ثانیة.
فیكون كھربائًیا، تماًسا سبب أو جًدا حاًرا كان إذا ولكن

غیر مناسب.

:تحذیر
عدم من التأكد ُیرجى المایكروویف، استخدام حالة في

ناسبة بداخل الفرن، بما في ذلك وجود أجسام غیر م
مناألرفف السلكیة أو الصنیات التي تع جزًءا د

الجھاز، وال ینبغي استخدامھا بمفردھا عند تشغیل 
.الشوایة أو الفرن
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 األسماك
الكمیة 

 )غرام(
 التعلیمات)دقیقة(الوقت 

 اقلبھم بعد مرور نصف فترة الطھي.  20-18 وحدات  3 الھامبرجر المجمد

سم  3لحم ضلع (بسماكة 
 تقریًبا)

400 25-30 
 یھ واقلبھ.ضع زیًتا. خالل منتصف وقت الطھي، ضع القلیل من الزیت عل

 أنواع أخرى

 راقب عملیة التحمیص. اقلب  3-1½ وحدات  4 التحمیص 

 راقب عملیة التحمیص. 10-5 وحدتان الشطائر المحمصة

 قبل أن یتم شیھ.

راقب الطھي في منتصف عملیة الشوي واقلب الطعام، 
 أو ضع بعض الزیت علیھ، حسبما یلزم.

ع رقیقة تعتبر الشوایة مناسبة بشكل خاص لتحضیر قط
الرقیقة من اللحم لقلبھا من السمك واللحم. تحتاج القطع 

مرة واحدة فقط، بینما تحتاج القطع األكبر للتقلیب عدة 
مرات. في حالة األسماك، یجب ضم الطرفین، بحیث 
یكون الذیل في الفم، ثم یوضع السمك على الشبكة 

الحدیدیة.

ل. إذا لم قم بتسخین الشوایة لمدة دقیقتین قبل االستعما
استخدم الشبكة یكن ھناك سبب لعدم فعل ذلك، 

الحدیدیة. ضع الشبكة على زبدیة بحیث یسقط الماء 
والسمن فیھا. األوقات المشار إلیھا ھي توضیحیة فقط 
وقد تتنوع حسب نوعیة ومكونات وكمیة الطعام، 
وأیًضا حسب النتائج المطلوبة. یكون طعم السمك 

بقلیل من زیت الخضار،  واللحم أطیب إذا تم دھنھم
ات وتم تركھم لیتخللوا لبضع ساعات األعشاب والبھار

 قبل شویھم. یجب إضافة الملح فقط بعد الشوي.

 لن یكون من الممكن فتح السجق إذا تم ثقبھ بالشوكة

 المایكروویف + الشوایة –الجداول واالقتراحات 

المایكروویف والشوایة بنفس الوقت. یقوم عمل وظیفة 
المایكروویف بالطبخ والشوایة بتحمیر الطعام.

تكون وظیفة المایكروویف مع الشوایة مثالیة للطبخ 
السریع و تحمیر اللحم في نفس الوقت. وتستخدم أیًضا 

  لتحضیر الطعام المغطى بالجبن.

 وقت االنتظار (دقیقة) الوقت (دقیقة) الطاقة (وات) الطبق(غرام)الكمیة  الطعام

 5-3 17-20 180 طبق منخفض  500 معكرونة بالجبن

 800 البطاطس بالجبن
 5-3 24-28 600 طبق منخفض 

 تقریًبا  800 الالزانیا
 5-3 15-20 600 طبق منخفض 

 تقریًبا  500 جبنة كریمة مشویة
 5-3 18-20 180 طبق منخفض 

راك  قطعتان من أو
الدجاج الطازجة  

 (مشویة)

غرام   200
 للقطعة 

 15-20 360 طبق منخفض 
3-5 

 تقریًبا 1000 دجاج
طبق منخفض  

 وعریض
360 45-40 

3-5 

 حساء البصل بالجبن
  200كوب  2

 غ
 أوعیة الحساء 

360 8-4 
3-5 
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طھي الخضار–الجداول واالقتراحات 

الطعام 
الكمیة  
(غرام) 

السائل  
المضاف 

الطاقة 
(وات) 

الوقت  
(دقیقة) 

وقت االنتظار  
(دقیقة) 

التعلیمات 

القنبیط 

البروكلي 

المشروم

500

300

250

مل 100

مل 50

مل 25

800

800

800

9-11

6-8

6-8

2-3

2-3

2-3

اقطعھا إلى شرائح.

یجب التغطیة 

اقلب مرة واحدة

البازالء والجزر 

الجزر المجمد 

300

250

مل 100

مل 25

800

800

7-9

8-10

2-3

2-3

تقطع إلى قطع أو شرائح. 
یجب التغطیة 

اقلب مرة واحدة

3-72-8005ل م25025البطاطس 
تقشر وتقطع الى قطع  

متساویة الحجم. یجب التغطیة

اقلب مرة واحدة

الفلفل الحلو

الكراث 

250

250

مل 25

مل 50

800

800

5-7

5-7

2-3

2-3

تقطع إلى قطع أو شرائح، 
یجب التغطیة. 

اقلب مرة واحدة

براعم بروكسل 
مجمدة 

3-82-8006مل 30050
یجب التغطیة 

حدةاقلب مرة وا 

3-102-8008مل 25025مخلل الملفوف
یجب التغطیة 

اقلب مرة واحدة

طھي السمك–الجداول واالقتراحات 

الطعام 
الكمیة  
(غرام) 

الطاقة 
(وات) 

الوقت  
(دقیقة) 

وقت االنتظار  
(دقیقة) 

التعلیمات 

123-50060010شرائح السمك 
اطبخھا مع وضع الغطاء. اقلبھا بعد مرور منتصف 

الوقت. 

800سمكة كاملة 
800

400

2-3

7-9
2-3

اطبخھا مع وضع الغطاء. اقلبھا بعد مرور منتصف 
الوقت. یمكن أن تحتاج تغطیة أطراف السمك 

الصغیرة. 

الطھي بالشوایة 

الشوایة بدون المایكروویف–الجداول واالقتراحات 

األسماك
الكمیة 

)غرام(
التعلیمات)دقیقة(الوقت 

األسماك

سمك القاروس 

السردین/الغرنار 

800

سمك. 6-8

18-24

15-20

البھارات.   ضع طبقة من الزبدة. وعند انقضاء نصف الوقت، اقلبھم ورش

اللحم

اثقبھم بالشوكة خالل منتصف عملیة الطھي واقلبھم. 26-22وحدات 8-6السجق (النقانق) 
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إزالة التجمد وخاصة في حالة الدجاج. وال یجب تحت 
 أي ظرف أن تالمس األطعمة األخرى.

بأن وقت االنتظار مطلوب في وظیفة إزالة تذكر  .13
التلقائیة، للسماح بإزالة التجمد تماما من التجمد 
 الطعام.

لالستخدام للتسخین والطھي، فما علیك سوى نزع 
الغطاء. وفي الحاالت األخرى یجب وضع الطعام 
في أوعیة مناسبة لالستخدام في أفران 

 المایكروویف.

 یجب التخلص من السوائل التي تنتج عن عملیة  .12

وویف الطھي باستخدام فرن المایكر

في حال كانت درجة حرارة الغرفة منخفضة. وال  ·
یشكل ذلك خطًرا على سالمة الجھاز. وقم بعد 

 الناتج عن التبخرالطھي بتنظیف الماء 

أوعیة ذات فتحات استخدم عند تسخین السوائل  ·
 عریضة، بحیث یخرج البخار بسھولة.

وفق التعلیمات وانتبھ ألوقات الطھي  حضر الطعام
 ومستویات الطاقة المشار إلیھا في الجداول.

تذكر بأن القیم المعطاة ھي مجرد دلیل وقد تتنوع 
والحرارة والرطوبة ونوع حسب الحالة االبتدائیة 

الطعام. ننصح بأن یتم تعدیل األوقات ومستویات 
طالة الطاقة حسب الحالة. یجب، اعتمادا على الطعام، إ

 أو تقصیر مدة الطبخ وزیادة أو تنقیص مستوى الطاقة.

...الطھي بالمایكروویف
كلما زادت كمیة الطعام، أصبح وقت الطبخ أطول.  .1

 یجب مراعاة ما یلي:
 ضعف الكمیة » ضعف الوقت ·
 نصف الكمیة » نصف الوقت ·

 مدة الطھي. كلما قلت الحرارة، زادت .2
یسخن الطعام الذي یحتوي على الكثیر من السوائل  .3

 بشكل أسرع.
یساعد التوزیع المثالي للطعام على الطبق الدوار  .4

لى الطھي الموحد. سیكون من الممكن تسخین ع
أنواع متعددة من الطعام بنفس الوقت إذا تم وضع 
الطعام الكثیف على الجزء الخارجي من الطبق 

 فة وسط الطبق.واألقل كثا
یمكن فتح باب الجھاز في أي وقت. وعندما تقوم  .5

 بذلك یتوقف تشغیل الجھاز تلقائًیا. ویتابع
في حال تم إغالق الباب  المایكروویف عملھ فقط
 والضغط على مفتاح ابدأ.

 تحتاج األطعمة المغطاة إلى فترة طبخ أقل وتكون .6
خصائصھا محفوظة بشكل أفضل. یجب أن یسمح 

طاء لمرور الموجات الصغرى خاللھ ویكون فیھ الغ
فتحات صغیرة للسماح للبخار بالخروج.

قبل بدء » المایكروویفسالمة «اقرأ فقرة ! تحذیر
 .الطھي باستخدام المایكروویف الخاص بك

اتبع النصائح التالیة عند الطھي بالمایكروویف الخاص 
 بك:

 دالجلقم قبل طھي أو تسخین الطعام ذو الصدف أو  ·
بثقبھ (مثل، التفاح، الطماطم، البطاطس، السجق) 

 ال یتفتح. قطع الطعام قبل البدء بتحضیره. كي

تخدام األوعیة فیما إذا كانت مناسبة تأكد قبل اس ·
لالستخدام في فرن المایكروویف (انظر فقرة أنواع 

 أدوات الفرن).

عند تحضیر الطعام ذو الرطوبة القلیلة جًدا (مثل  ·
، تحضیر الفشار، وغیر ذلك) بزإزالة تجمد الخ

تتبخر الرطوبة بسرعة. بعدھا یعمل الجھاز بفراغ 
یسبب ھذا الموقف وربما یحترق الطعام. یمكن أن 

تلًفا للجھاز وللوعاء المستخدم. ولذلك یجب ضبط 
الفرن فقط على الوقت المطلوب ویجب مراقبة 

 عملیة الطھي.

ي ) فقليال یمكن تسخین كمیة كبیرة من الزیت ( ·
 المایكروویف.

مسبًقا من األواني، ألن  الطعام المطبوخأزل  ·
مات الغالف لیس مقاوًما للحرارة دائًما. اتبع تعلی

 الشركة المصنعةللطعام.

، مثل الكؤوس، إذا كان ھناك العدید من األوعیة ·
 فضعھا بشكل موحد على الطبق الدوار.

بمشابك األكیاس البالستیكیة یجب عدم إغالق  ·
دم مشابك بالستیك بدالً من ذلك. ویجب حدید. استخ

 ثقب الكیس عدة مرات بحیث یخرج البخار بسھولة.

 علىالطعام من أن یصل  تأكد عند تسخین أو طھي ·

 .درجة مئویة 70 األقل إلى درجة حرارة

خالل عملیة الطھي على  البخاریمكن أن یتشكل  ·
النافذة الزجاج للباب ویمكن أن یتساقط بعد فترة. 

  ا الوضع طبیعًیا ویمكن أن یكون مالحًظاویكون ھذ

  



18

نصیحةوقت االنتظار (دقیقة) وقت إزالة التجمد (دقیقة) الوزن (غرام) الطعام 
اقلب مرتین50010-1420-30

السجق (النقانق) 
اقلب مرة واحدة2004-610-15

اقلب مرتین5009-1215-20

اقلب مرة واحدة10-65-2505دجاج، قطع الدجاج 

اقلب مرتین30-2420-100020دجاج

مرات  3اقلب 35-4225-250038فرخة بوالرد

ةاقلب مرة واحد10-55-2004شرائح السمك 

اقلب مرة واحدة10-65-2505سمك السلمون المرقط 

الروبیان
اقلب مرة واحدة1002-35-10

اقلب مرتین5008-1110-20

الفواكھ 

اقلب مرة واحدة2004-55-10

اقلب مرة واحدة3008-95-10

اقلب مرتین50011-1410-20

الخبز 

واحدةاقلب مرة 2004-55-10

اقلب مرة واحدة50010-1210-15

اقلب مرتین80015-1710-20

15-1010-2508الزبدة

15-810-2506جبنة كریمة

15-810-2507الكریمة 

قم بتوزیع الطعام المجمد بأفضل طریقة متساویة .6
أسرع ممكنة. ألن األجزاء النحیفة والضیقة تذوب 

من األجزاء السمیكة في األعلى.

یجب عدم تذویب األطعمة الغنیة بالسمن كالزبدة .7
وجبنة الكریمة والكریمة بالكامل. إذا كانوا على 
درجة حرارة الغرفة، فسیكونوا جاھزین للتقدیم 
خالل دقائق قلیلة. في حالة الكریمة شدیدة التجمد، 

ب خفقھا وإذا كان ھناك بعض قطع الجلید فیھا فیج
قبل التقدیم.

طبق مقلوب بحیث یتم تصریف ضع الدجاج على .8
العصارة بشكل أسھل.

كثیًرا..9 یجف ال حتى بمندیل الخبز لف یجب

10.

انزع الطعام المجمد من الغالف وال تنسى أن .11
تنزع أي مشابك معدنیة. إذا كان الوعاء 

المستخدم لحفظ الطعام في الثالجة یصلح

ت عامة إلزالة التجمدتعلیما
استخدم فقط أطباق مناسبة للمایكروویف عند إزالة .1

التجمد (الفخار، الزجاج، البالستیك المناسب).

تشیر وظیفة إزالة التجمد بالوزن والجداول إلى .2
إزالة الطعام غیر المطبوخ (النيء).

وقت إزالة التجمد على كمیة وسماكة الطعام. عتمد .3
ند تجمید الطعام، تذكر عملیة إزالة التجمد. وزع ع

الوعاء. في متساٍو بشكل الطعام

قم بتوزیع الطعام قدر المستطاع داخل الفرن. .4
یجب أن توضع األجزاء األكثر سماكة من السمك 
أو أرجل الدجاج باتجاه الخارج. ویمكن حمایة 

یجب أال :ھاملضعیفة بغطاء ألومنیوم. األجزاء ا
غطاء األلومنیوم مع جدران الجوف، یتالمس

كھربائًیا. تماًسا یسبب أن یمكن حیث

یجب تقلیب األجزاء األكثر سماكة من الطعام عدة .5
مرات.
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عند عمل الفرن...
بالتأكیدوقم یرلتغییر الوقت، أدر مقبض التدویر.
الوظیفةاختیارزرعلىالضغطخاللمن

م 
یكون . فة

الفور على صالًحا المحدد الجدید رالوقت

. فةالوظیفةاختیارزرعلىاضغطالطاقة، لتغییر.
غیِّر. الومیضفيللوظیفةالمناظرالمصباحیبدأ

ثمیرالتدویرمقبضعلىالضغطخاللمنالمعلمة
نمبالتأكیدقمذلك، وبعد، التدویرمقبضإدارة
الوظیفةاختیارزرعلىالضغطخالل

قم
رىأخرىمرةفة

إلغاء دورة طھي
إذا كنت ترید إلغاء عملیة الطھي، فاضغط على مفتاح 

مرتین.فةالوظیفةاختیارزرعلى

سیتم حینھا إصدار صوت وسیظھر الوقت على 
.الشاشة

نھایة دورة الطھي 
في نھایة العملیة، ستصدر ثالثة أصوات تنبیھیة 

".النھایةوستظھر على الشاشة كلمة "

ثانیة حتى یتم 30یتم تكرار األصوات التنبیھیة كل 
اختیارزرعلىفتح الباب أو الضغط على مفتاح 

.فةالوظیفة

تحلیل دورة طھي

یمكنك إیقاف دورة الطھي في أي وقت بالضغط على 
مرة واحدة أو بفتح فةالوظیفةاختیارزرعلىمفتاح 

باب الفرن.

في الحالتین:
یتوقف انبعاث الموجات الصغرى في الحال.·
الشوایة ولكن تظل شدیدة السخونة.  یتوقف عمل ·

خطر االحتراق!
ن القدر المتبقي مالشاشةیتوقف المؤقت وتعرض ·

وقت التشغیل.

یمكنك حینھا عند الرغبة:
طھیھ.1 سیتم أنھ من للتأكد تحریكھ أو الطعام تقلیِب

بالتساوي.
قم بتغییر بارمترات العملیة..2
.توقفقم بإلغاء العملیة بالضغط على مفتاح .3

إلعادة تشغیل العملیة، أغلق الباب واضغط على مفتاح 
ابدأ

تغییر المعلمات 

الوقت والوزن والطاقة، (یمكن تغییر معلمات التشغیل
عند مقاطعة عملیة الطھي من خالل  ) وما إلى ذلك
ليالنحو التاليالمتابعة على 

إزالة التجمد 
متساویة) ألنواع متعددة من األوزان واألطعمة، 

باإلضافة إلى النصائح.
یظھر الجدول التالي أوقات إزالة التجمد واالنتظار 

المتنوعة (لضمان وصول الطعام إلى درجة حرارة 

نصیحةوقت االنتظار (دقیقة) وقت إزالة التجمد (دقیقة) الوزن (غرام) الطعام 

أجزاء من اللحوم،
لحم العجل ولحم البقر  

ولحم الخنزیر 

اقلب مرة واحدة1002-35-10

اقلب مرة واحدة2004-55-10

اقلب مرتین50010-1210-15

اقلب مرتین100021-2320-30

اقلب مرتین150032-3420-30

مرات 3اقلب 200043-4525-35

الجوالش 
اقلب مرتین5008-1010-15

مرات 3اقلب 100017-1920-30

اقلب مرة واحدة15-410-1002لحم مفروم
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استخدام طبق التحمیص  

في الوقت العادي أثناء طھي الطعام، مثل البیتزا أو 
المعجنات، على الشوایة أو في فرن المایكروویف، فإن 

العجین تصبح غیر مختمرة. یمكن تجنب الحلوى أو 
حدوث ذلك من خالل استخدام طبق التحمیص. عند 
بلوغ درجة حرارة عالیة بسرعة على قاعدة طبق 

، فإن القشرة تصبح مقرمشة وبنیة.التحمیص

لتحضیر ایًضا التحمیص طبق استخدام یتم أن یمكن
لحم الخنزیر أو البیض أو السجق (النقانق) وما إلى 

ذلك.

الحظات غایة في األھمیة:م

احرص على استخدام قفزات الفرن في كل ·
وقت، حیث إن طبق التحمیص ترتفع حرارتھ 

بشدة ویلتھب.
ال تتسم على طبق التحمیصال تضع أیة أوعیة·

بمقاومتھا للسخونة (أطباق بالستیكیة على سبیل 
المثال).

كیفیة الطھي على طبق التحمیص:

خالل. ن التحمیص لطبق األولي بالتسخین أوًال قم
اختیار 

إلى ن وظیفة المایكروویف والشوایة لمدة تتراوح من 
غ دقائق بمستوى طاقة للمایكروویف یبلغ 

ات.و

احرص على دھن طبق التحمیص بالزیت حى .
یحصل الطعام على لونھ البني الممیز.

ق ضع الطعام المجمد أو الطازج على طب.
التحمیص مباشرة. یمكنك وضع األطعمة المجمدة 
(مثل البیتزا المجمدة) بدون الحاجة إلى إوالة 

أوًال. عنھا التجمد

ضع طبق التحمیص على السیرامیك زجاجیة في .
فرن المایكروویف.

اختر وظیفة المایكروویف والشوایة وزمن الطھي .
كما ھو موضح أدناه.

علىل· احرص الطبق. على الطعام بقطع مطلًقا تقم إزالة  ا
أیة أطعمة من على الطبق قبل القیام بالقطع. اقلب الطعام  

باستخدام ملعقة البسط البالستیكیة أو الخشبیة.
القاعدة· مركز في التحمیص طبق وضع على دائًما احرص

السیرامیكیة 

حقق من أن طبق التحمیص ال یالمس جدران تتحذیر! 
بال أضرار إللحاق تجنًبا وذلك الداخل، من فرن.الفرن

كیفیة تنظیف طبق التحمیص

أفضل طریقة لتنظیف طبق التحمیص ھي غسلھ بماء ساخن 
ومادة مطھرة، وشطفھ بماء نظیف. ال تستخدم فرشاة حكاكة  

أضرار إللحاق تحنًبا قاسیة اسفنجیة ممسحة بالطبقة  أو
السطحیة.

مالحظات غایة في األھمیة:
ن یلحق بھ  االستخدام غیر السلیم لطبق التحمیص یمكن أ·

تیفلون. طبقة على یحتوي إنھ حیث أضراًرا،

نصیحةوقت االنتظار زمن الطھيالوزنالطعام

البیتزا

دقیقتیندقائق 5جم200

إذا كانت البیتزا رفیعة

1ة الوقت بمقدار  وإذا كانت البیتزا عالیة، فقم بزیاد
إلى دقیقتین

دقیقتیندقائق 6جم300

دقیقتیندقائق 7جم400

الكیش والمعجنات
یمكن تحقیق معادلة درجات الحرارة في خالل وقت  دقیقتیندقائق 5جم200

االنتظار دقیقتیندقائق 6جم300

اقلب مرتیندقیقتیندقائق 8---الھامبرجر

اقلب مرة واحدة ---دقائق 5جم400رقائق الفرن 
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الوظائف الخاصة

اراالختیارلتأكیدیرالتدویرمقبضعلىاضغط. 

فيالفرنسیبدأ. وظیفةلااختیارزرعلىاضغط. 
ملالعمل

وتومضتنبیھصوتالفرنیطلقعندماالطعاماقلب . 

: كلمة الشاشة
یوضح الجدول التالي الوظیفة الخاصة المتاحة لبرنامج  

»»أوتوماتیكي«

كيأوتوماتیكية الوظیفة الخاصة 

الوظیفةمؤشریومضحتىیفة یفة وظالاختیارزرأدر. 

.  مجالبرنامجحینئٍذالشاشةتعرضصةالخاصة

مجالبرنامجلضبطاتجاهأيفيیرالتدویرمقبضأدر. 
الفرنیعملفسوفالمقبض،ھذابإدارةتقملمإذا

مجبالبرنامج

التعلیمات
الماء المضاف  

)مل(
) دقیقة(الوقت  )غرام(الوزن  م نوع الطعا البرنامج

لى إلى من من (  البطاطسشرائحضع

لتأثیرمقاوموعاء في الماء مع ) دقیقة 
القاعدة علىالوعاءوضع الحرارة، 

المایكروویف في وادخلھ السیرامیكیة 

البطاطس طھي 

وعاءفي ببطءطھیھالیتمالمقادیرضع
علىالوعاءوضع الحرارة،أثیرتلمقاوم

فيوادخلھ السیرامیكیة القاعدة
المایكروویف 

طھيللطھيجاھزوتوالریسوتو

طھيللطھيجاھززبدالزبدكیك

معوطبخھاطھیھالیتمالمقادیرضع
الحرارة،لتأثیرمقاوموعاءفي الُجْبِن
السیرامیكیةالقاعدة علىالوعاءوضع

یف المایكروویف فيوادخلھ

مدةمجمدةماكاألسماك

زجةطازجةماكاألسماك

مقاوموعاءفي طھیھالیتمالمقادیرضع
علىالوعاءوضع الحرارة، لتأثیر

فيوادخلھ السیرامیكیة القاعدة
یف المایكروویف 

مدةمجمدةات الخضروات 

الطعام لیست المطلوبة، فیجب تحدید وزن أكبر أو أقل  ·
امفي المرة القادمة لتسخین الطعام

بعد التسخین، یجب تحریك الطعام، ثم ترك الطعام یستقر  ·
لھلبعض الوقت للسماح بتوحید الحرارة في الطعام بأكملھ

.  قد تصبح الحاویة شدیدة السخونة بعد التسخینیرتحذیر·
خن معظم  المایكروویف ال تسعلى الرغم من أفران

الحاویات، فقد تسخن الحاویات نتیجة نقل الحرارة من 
امالطعام

مةمالحظات مھمة

المناسبة· واألغطیة األطباق استخدام دائًما یجب
ئلللمایكروویف لتجنب فقدان السوائل

مزج األطعمة عدة مرات أثناء التسخین، یجب تحریك أو ·
صوتًا الفرن یصدر عندما وتومض الشاشة  وخصوًصا

.  وذلك النحو التالي

یعتمد الوقت الالزم لتسخین الطعام على درجة حرارتھ  ·
سیستغرق الطعام المأخوذ مباشرة من الثالجة  یةاألولیة

درجة في الموجود الطعام من التسخین في أطول وقتًا
إذا كانت درجة حرارة .  حرارة الغرفة
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ٍذحینئٍذالشاشةعلى

امالطعامنوعلضبطاتجاهأي فيیرالتدویرمقبضأدر. 
معالفرنیعملفسوفالمقبض،ھذابإدارةتقملمإذا

امالطعامنوع

تومضاراالختیارلتأكیدیرالتدویرمقبضعلىاضغط. 
الوزنمؤشریبدأعندئٍذشةالشاشةفي الطعاموزنقیمة
یضالومیضفي

وزنلضبطاتجاهأيفيیرالتدویرمقبضأدر. 
یعملفسوفالمقبض،ھذابإدارةتقملمإذاامالطعام
جمجم  زنبوزنالفرن

اراالختیارلتأكیدیرالتدویرمقبضعلىاضغط. 

فيالفرنسیبدأ. الوظیفةاختیارزرعلىاضغط. 
ملالعمل

وتومضتنبیھصوتالفرنیطلقعندماالطعاماقلب . 

: كلمة الشاشة
الوزن،حسب التجمدةإزالوظیفةبرامجالتاليالجدولویبین

  واالنتظار التجمدإزالةوأوقاتالوزن،فتراتموضًحا
). الطعامحرارةدرجةتوحیدلضمان(

وقت االنتظار 
)دقیقة(

الوقت  
)دقیقة(

)غرام(الوزن  الطعام البرنامج

20 – 30 اللحم F01

20 – 30 الدواجن F02 

20 – 30 األسماك F03

10 – 20 الفواكھ  F04

10 – 20 الخبز F05

مدتعلیمات عامة إلزالة التجمدع راجع مةمالحظة مھمة

الفترةلضبطاتجاهأيفيیرالتدویربضمقأدر. 
یةالزمنیة

اراالختیارلتأكیدیرالتدویرمقبضعلىاضغط. 

فيالفرنسیبدأ. الوظیفةاختیارزرعلىاضغط. 
ملالعمل

ظةمالحظة

وقت یمكن الضغط على زر اختیار الوظیفة في أي 
بالتسلسل الموضح أعاله، وسیبدأ الفرن عملیة الطھي 

ضةتعانة بالمعلمات المعروضةباالس

)یدوي(إزالة التجمد حسب الوقت
عةإلزالة تجمد أي نوع من الطعام بسرعةاستخدم ھذه الوظیفة

وظیفةلمبةتومضحتىفةالوظیفةاختیارزرأدر. 
الشاشةعلىمضیومضقتالوقتحسبالتجمدإزالة

ٍذنئٍذیح

الفترةلضبطاتجاهأيفيیرالتدویرمقبضأدر. 
یةالزمنیة

اراالختیارلتأكیدیرالتدویرمقبضعلىاضغط. 

فيالفرنسیبدأفةالوظیفةاختیارزرعلىاضغط. 
ملالعمل

وتومضتنبیھصوتالفرنیطلقعندماالطعاماقلب . 

.: كلمة الشاشة

)ئيقاتل(إزالة التجمد حسب الوزن
إلزالة تجمد اللحوم والدواجن واألسماك  استخدم ھذه الوظیفة

عةوالفاكھة والخبز بسرعة
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الوظائف األساسیة 

یومضاراالختیارلتأكیدیرالتدویرمقبضعلىاضغط. 
ٍذحینئٍذالشاشةعلى

الفترةلضبطاتجاهأيفيیرالتدویرمقبضأدر. 
یةالزمنیة

اراالختیارأكیدتلیرالتدویرمقبضعلىاضغط. 

فيالفرنسیبدأفةالوظیفةاختیارزرعلىاضغط. 
ملالعمل

مالحظة

یمكن الضغط على زر اختیار الوظیفة في أي وقت 
بالتسلسل الموضح أعاله، وسیبدأ الفرن عملیة الطھي 

ضةباالستعانة بالمعلمات المعروضة

الشوایة

عةلتحمیص سطح الطعام بسرعةةاستخدم ھذه الوظیف

تشغیلمؤشریومضحتىفةالوظیفةاختیارزرأدر. 
ٍذحینئٍذالشاشةعلىمضیومضیةالشوایة

الفترةلضبطاتجاهأيفيیرالتدویرمقبضأدر. 
یةالزمنیة

اراالختیارلتأكیدیرالتدویرمقبضعلىاضغط. 

فيالفرندأسیب. الوظیفةاختیارزرعلىاضغط. 
ملالعمل

الشوایةیفالمایكروویف

مؤشريیومضحتىفةالوظیفةاختیارزر أدر. 
علىمضیومضیةوالشوایةالمایكروویفتشغیل
ٍذحینئٍذالشاشة

مستوىلضبطاتجاهأيفيیرالتدویرمقبضأدر. 
قةالطاقة

القائمة الرئیسیة

، یمكنك الوصول إلى خیارات الطھي،  القائمة الرئیسیةفي 
الشوایة،  یفالمایكروویف، أو الشوایة، أو المایكروویفثلمثل

زنأو الطھي التلقائي، أو إزالة التجمد بحسب الوقت أو الوزن

            

البدایة السریعة

لتسخین األطعمة التي تحتوي على نسب استخدم ھذه الوظیفة
عالیة من الماء بسرعة، مثل الماء أو القھوة أو الشاي أو  

اءالحساء

دةواحدةمرةئفالوظائفمقبضعلىاضغط. 

فيترغبكنتإذایرالتدویرمقبضعلىاضغط. 
ر ر بمقداالتشغیل وقتزیادةتتمیلالتشغیلوقتزیادة
المقبضھذاعلى الضغطفیھایتممرة كلفيثانیة

ٍنثواٍنولأولخالل

المایكروویف

لطھي الخضروات والبطاطس واألرز  استخدم ھذه الوظیفة
ھاواألسماك واللحوم وتسخینھا

تشغیلمؤشریومضحتىفةالوظیفةاختیارزرأدر. 
االفتراضيالطاقةمستوىیومضیفالمایكروویف
ٍذحینئٍذالشاشةعلى

مستوىلضبطاتجاهأيفيیرالتدویرمقبضأدر. 
قةالطاقة

وظیفةلمبةتومضحتىفةالوظیفةاختیارزرأدر. 
امالطعامنوعیومضزنالوزنحسبالتجمدإزالة

یومضاراالختیارلتأكیدیرالتدویرمقبضعلىاضغط. 
ٍذحینئٍذالشاشةعلى
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إعدادات أساسیة

 .ثواٍن3لمدة (1)اضغط على مقبض الوظائف .1

القائمةخیاراتعبرللتنقل (3)التدویرمقبضأدر.2
.المطلوبالخیارالفرعیة. یضيء

رمز مشاھدةعند، (3)التدویر مقبضعلى اضغط.3
. لمیقاتي 

.المنبھلتشغیلوقتلضبط (3)التدویرمقبضأدر.4

.للتأكید (3)التدویرمقبضعلىاضغط لإلنھاء،.5

قفل السالمة 

یمكن قفل الفرن عن العمل (على سبیل المثال، لمنع استخدامھ  
من قبل األطفال). 

 .ثواٍن3لمدة (1)اضغط على مقبض الوظائف .1

القائمةخیاراتعبرللتنقل (3)التدویرمقبضأدر.2
.لوبالمط الخیارالفرعیة. یضيء

فل  رمزمشاھدةعند،(3)التدویر مقبضعلىاضغط.3

.  السالمة
تشغیلتریدكنتإذا ماالختیار (3)التدویرمقبضأدر .4

.تشغیلھإیقافأوالخیار

.للتأكید (3)التدویرمقبضعلىاضغطلإلنھاء،.5

لمدة (3)التدویرمقبضعلىاضغطالفرن،قفل إلزالة.6
.ثانیتین

المعرض وضع

.ثواٍن3لمدة (1)اضغط على مقبض الوظائف .1

القائمةخیاراتعبرللتنقل (3)التدویرمقبضأدر.2
.المطلوبالخیارالفرعیة. یضيء

رمز مشاھدةعند، (3)التدویر مقبضعلى اضغط.3
SHO ..

تشغیلیدرتكنتإذا ماالختیار (3)التدویرمقبضأدر .4
.تشغیلھإیقافأوالخیار

.للتأكید (3)التدویرمقبضعلىاضغطلإلنھاء،.5

6  .

فتح الباب 

.لمدة ثانیتین(3)لفتح الباب، اضغط على مقبض التدویر 

القائمة الفرعیة

لضبط  (الوصول إلى الساعةفي القائمة الفرعیة، یمكنك
.والمیقاتي وقفل السالمة) عرضھ/الوقت أو إلخفائھ

ضبط الساعة 

بعد توصیل فرن المایكروویف بالشبكة أو بعد انقطاع التیار  
الكھربائي، ستومض شاشة الساعة موضحة أن الوقت  

:اتبع اآلتي لضبط الساعة .الظاھر غیر صحیح

 .ثواٍن3لمدة (1)اضغط على مقبض الوظائف .1

القائمةخیاراتعبرللتنقل (3)التدویرمقبضأدر.2
.المطلوبالخیارالفرعیة. یضيء

رمز مشاھدةعند، (3)التدویر مقبضعلى اضغط.3
.الساعة  

الصحیحةالقیمة لضبط (1)الوظائفمقبضأدر.4
.للساعة

.للدقائقالصحیحةالقیمةبطلض  (3)التدویرمقبضأدر.5

.للتأكید (3)التدویرمقبضعلىاضغط لإلنھاء،.6

الساعة إظھار /إخفاء

إذا كانت شاشة الساعة تزعجك، فیمكنك إخفاؤھا عن طریق  
:اتباع ما یلي

 .ثواٍن3لمدة (1)اضغط على مقبض الوظائف .1

القائمةخیاراتعبرللتنقل (3)ویرالتدمقبضأدر.2
.المطلوبالخیارالفرعیة. یضيء

رمز مشاھدةعند، (3)التدویر مقبضعلى اضغط.3
.الساعة  

.ثانیتینلمدة(3)التدویر مقبضعلىاضغط .4

أخرى،مرةالساعةعرضشاشةترىأنتریدكنتإذا.5
.ذاتھاإلجراءفكرر

المیقاتي

:المیقاتيلضبطاآلتياتبع
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مؤشر إزالة التجمد حسب الوقت f مؤشر الساعة
مؤشر الطاقة g مؤقت

اصةمؤشر الوظائف الخ h مؤشر "قفل األمان"
مؤشر عمل الشوایة i مؤشر الفترة الزمنیة

المایكروویفمؤشر وظیفة  j مؤشر إزالة التجمد حسب الوزن

وصف الوظائف

األطعمة خرج طاقة المایكروویف  الوظیفة  الرمز 

اظ على سخونة الطعام إزالة التجمد ببطء لألطعمة الخفیفة؛ للحف وات 90

المایكروویف 

الطھي بحرارة منخفضة؛ لطھي األرز 

إزالة التجمد بسرعة 
وات 180

إذابة الزبدة 

تسخین طعام األطفال 
وات 360

طھي الخضراوات والطعام 

الطھي والتسخین بحرص، 

تسخین وطھي أجزاء صغیرة من الطعام 

تسخین األطعمة الخفیفة 

وات 600

السوائل واألطعمة سابقة الطھي بسرعة طھي وتسخین   وات 850

تحمیص الطعام  وات 90

المایكروویف 
+ الشوایة  +

شي الدواجن واللحم   وات 180

طھي الفطائر وأطباق الجبن وات 360

شي الطعام ---
الشوایة 
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وصف فرن المایكروویف

لوحة التحكم.5 مالقط .1

الرف .6 النافذة الزجاجیة على الباب .2

طبق التحمیص .7 الشوایة المنسدلة .3

قاعدة سیرامیكیة.4

زر التدویر. الوظیفةختیارزر ا.

شاشة.

المقبض قبل اتخاذ نوعین  تستجیب عناصر التحكم في 
مختلفین من اإلجراءات: 

إمكانیة التنقل بین الدائريالتنقل: یتیح المقبض .1
وظائف العرض المختلفة. 

على عناصر التحكم،  الضغطالتحدید: من خالل .2
فإن ھذه العناصر تعمل على الوظیفة المحددة أثناء  

.التنقل

وتدیرهمھم: كال وضعي الوظائف ال یكونان متوافقین في نفس الوقت.  المفتاح على أبًدا تضغط   ال
في نفس الوقت، حیث ال توجد وظیفة مرتبطة وقد تكون النتیجة عیوب في المنتج. 
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  المایكروویفمزایا فرن 

لماذا یسخن الطعام

تحتوي معظم األطعمة على الماء، وتھتز جزیئات الماء 
 مع الموجات الصغرى. 

ارة، والتي تسبب ویولد االحتكاك بین الجزیئات الحر
ابتھ أو طھیھ أو إبقائھ الطعام أو إذة ارتفاع درجة حرار

 ساخنًا.

 ولذلك فإنھ یتم تشكیل الحرارة داخل الطعام:

یمكن أن یتم طھي األطعمة بدون الحاجة إلى أیة  ·
 سوائل أو زیوت أو بقدر قلیل منھا،

تكون إذابة التجمد أو تسخینھ أو طھیھ في فرن  ·
 ن التقلیدیة.من األفراویف أسرع المایكرو

الحفاظ على الفیتامینات والمعادن والمواد یتم  ·
 المغذیة.

لن یطرأ أي تغییر على اللون الطبیعي للطعام وال  
 رائحتھ. 

تمر الموجات الصغرى عبر البورسلین والزجاج 
والبالستیك، ولكن لیس عبر المعادن. ولھذا السبب فإن 

دامھا في فرن األوعیة الخشبیة ال یتعین أن یتم استخ
 المایكروویف.

 تنعكس الموجات الصغرى بالمعدن...

 
 ... تنتقل من خالل الزجاج والبورسلین...

 
 ...ویتم امتصاصھا خالل الطعام.

تنتشر الحرارة في األفران التقلیدیة من المقاومات  
الكھربائیة أو حراقات الغاز، وتنفذ ببطء في الطعام من 

لطاقة لك یوجد خسارة كبیرة الخارج إلى الداخل. ولذ
التسخین في الھواء وفي مكونات الفرن واألوعیة التي 

 تحمل الطعام.

في أفران المایكروویف فإنھ یتم تولید الحرارة من 
األطعمة بداخلھا، أي أن الحرارة تتجھ من الداخل 
للخارج. لن یكون ھناك فقد في حرارة الھواء أو جدران 

ستخدام أنھا أوعیة مؤمنة اال التجویف أو األوعیة (طالما
في أفران المایكروویف). وھو ما یعني أن الطعام فقط 

 ھو ما سیتم تسخینھ.

باختصار، فإن أفران المایكروویف تحتوي على 
 المیزات التالیة:

التوفیر في زمن الطھي، بوجھ عام فسوف یكون  .1
مقارنة  3/4ھناك تقلیص في الوقت مقداره 

 التقلیدي.طھي بالوقت المستغل في ال

إزالة التجمد فائق السرعة، والذي یخفف من خطر  .2
 تطور البكتیریا.

 توفیر الطاقة. .3

الحفاظ على القیمة الغذائیة للطعام بسبب اختزال  .4
 وقت الطھي.

  وضع تشغیل فرن المایكروویف

و جھد عاٍل یدعى ام ذیوجد في أفران المایكروویف صم
"المغنترون" والذي یحول الطاقة الكھربائیة إلى طاقة 

 .صغرى  موجات

ویتم توجیھ ھذه الموجات الكھرومغناطیسیة إلى داخل 
جوف الفرن عن طریق دلیل موجات وتنتشر عن 

 طریق موزع معدني أو لوح دوار. 
تنتشر الموجات الصغرى داخل الفرن في كل 

ن الجدران المعدنیة، وتتخلل االتجاھات وتنعكس م
 الطعام بشكل متساو.
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  یتم الذي الزیت حرارةدرجةفي التحكم الستحالة نظًراالقلي في الفرن تستخدم ال·
. المایكروویفأفران فيتسخینھ 

  تجاوزعدمویجب . أقصىبحد كجم 8وزن تحمل والشوایات الدورللقرص یمكن ·
. التلفمنالفرنعلى   للحفاظملالحھذا
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)  األبواب  من الداخلي والجزء التجویف مقدمة( الباب  أسطح نظافة على  الحفاظ یجب  ·
 . صحیح  بشكل  الفرن  عمل  لضمان 

 . ”الفرن وصیانة  تنظیف “ قسم في التنظیف تعلیمات  اتباع  الرجاء ·

 حدوث  احتمال لتجنب  المصباح  استبدال قبل  الجھاز تشغیل إیقاف  من تأكد : تحذیر ·
 ". الفرن إضاءة  لمبة  تغییر "  الفصل إلى الرجوع  الرجاء . كھربیة  صدمة

واإلصالح الخدمة

 . اإلصالح  قبل بالتیار  اإلمداد  افصل ! تحذیر ·
  تتضمن  التي اإلصالح  أو  الصیانة عملیة بإجراء المؤھل للفني فقط یسمح: تحذیر ·

 . المایكروویف لطاقة  التعرض  من  الحمایة یوفر   بما الغطاء إزالة
  یصلحھ  حتى  جھازلا تشغیل عدم  فیجب  الباب، أقفال  أو  الباب  تلف  حالة  في : تحذیر ·

 . مؤھل  فني
 وكالء أو المصنعة الشركة قبل من استبدالھ فیجب  الطاقة، كابل تلف حالة في ·

  فھذه  ذلك،  على  وعالوة . الخطرة المواقف  لتجنب  وذلك مؤھلین  فنیین  أو  معتمدین 
 . خاصة  أدوات  تتطلب  المھمة

  الح اإلص أعمال بإجراء المصنعة الشركة من لھم المصرح للفنیین فقط یسمح ·
 . الكھربي  التیار  توصل  التي لألجزاء خاصة   والصیانة،

الفرن أو المواقف الخطرة األخرى باتباع ھذه التعلیماتتجنب إتالف 

 الفرن،  داخل  طعام  وجود  عدم حالة  في . فارًغا  كان  إذا المایكروویف  تشغیل  یحظر  ·
 ! التلف خطر. للتلف الفرن  یتعرض  وقد  زائد  كھربي  شحن  یحدث  فقد 

 حیث  الفرن، برمجة اختبارات  إلجراء الفرن داخل الماء من كوب  وضع  یجب  ·
 .للتلف الفرن یتعرض  ولن   الصغرى الموجات  الماء سیمتص 

 . إعاقتھا وال التھویة  فتحات  بتغطیة   تقم  ال ·
  في  والحاویات  األطباق  استخدام قبل . المایكروویف  في  سبةالمنا  األطباق  فقط  استخدم  ·

 ). األطباق  أنواع قسم  راجع (  مالءمتھا من  التحقق  یجب  المایكروویف، 
  وقطع  السمن  الغطاء ھذا  یمنع ! الداخلي الجدار على  الموجودة المیكا  أغطیة  تنزع ·

 . المایكروویف مولد  إتالف من الطعام
  تشغیل  تم  إذا تحترق قد  حیث  الفرن داخل تعاللالش قابلة أشیاء أي إبقاء عدم یجب  ·

 . الفرن
 . طعام كمخزن  الفرن تستخدم  ال ·
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بعد حتىینفجرفقد الجھازفي المسلوقالبیض أوالنیئالبیض تسخین عدم یجب ·
. المایكروویفحرارةانتھاء

.  المایكروویف في الصافیة الكحولیة المشروبات أوولكحالبتسخین تقمال! تحذیر·
! الحریق خطر

  طویلة أوقات اختیارعدمالمھممن االحتراق، أوالزائد الطعام تسخینلتجنب ! احذر·
لقرص یمكن مثالً،. الطعام من صغیرة كمیات تسخین عند عالیة طاقة مستویات أو

. جًداعالي  اقةالطمستوىكانإذادقائق3بعد یحترق   أن الخبز
استخدمت فإذاالوقت،طوالالفرن وراقب الشي وظیفةفقط استخدم ،للتحمیر·

. جًداقصیرة مدة  خالل یحترق   فسوف الخبز،لتحمیر المشتركةالوظیفة
  الفرن لباب األخرى،الكھربائیة لألجھزة الطاقةأسالكمالمسةعدم منتأكد ·

! الدارةقصر خطر . السلكعازل  یذوب أن یمكن . الساخن

التركیب

  جمیع عند قواطعخاللمن التیلر،لفصلبوسیلةالكھربائيالنظامیزود أنینبغي·
. الثالثة الفئةإلى الكھربائيالجھد ارتفاععند للتیارتاماً  قطعاًتوفراألقطاب 

. التركیب بعد ھ إلیالوصول یسھلأن فیجب الكھربائي،للتوصیل قابس استخدمإذا·
. الحالیة للوائحالتركیب یمتثل  أنیجب ·
. الكھربيالتركیب خاللمن الكھربائیة الصدمات من الحمایةتوفیر   یجب ·
. الفرن تأریض یجب : تحذیر·
بدلیلاألخیرةالصفحات إلىالرجوع الرجاء. مدمًجالیكونمصممالجھاز ! تحذیر·

. ب ركیالتأبعاد عن  تفصیلیةلمعلومات ھذاالمستخدم

والصیانةالتنظیف

. والصیانة   التنظیفقبلبالتیار اإلمداد افصل! تحذیر·
. الطعامبقایا   كلإزالة معمنتظم  بشكل  الجھاز تنظیف  یجب ·
تقلیص إلى یؤديمما نظافتھ،علىالحفاظ یتم لمإذاالجھازأسطح تتلف أنیمكن ·

. خطیرة مواقفإلىیؤدي  وقد   ازللجھالعمليالعمر
فقد الزجاجي الباب لتنظیفحادةأشیاءأووقاسیة كاشطةتنظیفمواد تستخدم ال·

. الزجاج لشطریؤديقد بما   السطح،لخدشتؤدي 
. الجھازتنظیف   فيالبخاربتولید   منظًفاتستخدم  ال·
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 تنفجر  قد  ألنھا مغلقة، أوعیة في األخرى  األطعمة أو السوائل بتسخین  تقم ال :تحذیر ·
 . بسھولة

 .وحدھا یكروویفماال أفران في لالستخدام المناسبة األواني استخدام یجب  ·
 نظًرا  الجھاز مراقبة فیجب  ورقیة، أو بالستیكیة أوعیة في الطعام تسخین عند  ·

 . اشتعالھا إلمكانیة
 المالبس  أو الطعام تجفیف إن. المشروبات  أو األطعمة لتسخین مخصص  الجھاز ھذا ·

 خطر إلى یؤدي قد  شابھ وما الرطبة والمالبس واإلسفنج والنعال الحشیات  وتسخین
 .الحریق أو االشتعال أو إلصابة رض التع

 ال یجب استخدام الفرن في حال:   تحذیر! ·
 لم یتم إغالق الباب بشكل صحیح، -
 تلف مفاصل الباب،  -
 بین باب الفرن ومقدمة الفرن،   تلف األسطح المالمسة -
 تلف زجاج نافذة الباب،  -
وجود أشیاء كان ھناك تماس بالتیار الكھربائي داخل الفرن على الرغم من عدم  -

 معدنیة بالداخل.
 یمكن استخدام الفرن مرة ثانیة فقط بعد أن یتم إصالحھ من قبل فني قسم الدعم الفني.

 تشغیل وأوقف اللھب، ینطفئ  حتى مغلقا، الباب  فأبق حریقًا،  أو دخانًا رأیت  إذا ·
 .الجھاز

 رص الح یجب . الفوار الغلیان تأخر إلى للمشروبات  المایكروویف تسخین یؤدي قد 
 .الحاویة مع التعامل عند 

 
 ! السوائل تسخین عند  انتبھ ·

 تقریبًا  الغلیان درجة إلى) ذلك وغیر حلیب، شاي، قھوة، ماء،( السوائل تصل عندما
 . الوعاء خارج تنسكب  أن الممكن فمن فجأة، إخراجھا ویتم الفرن، داخل
 ! والحریق الجروح خطر

 داخل  زجاج عود  أو شاي ةملعق ضع السوائل، تسخین عند  الوضع ذلك لتجنب 
 . الوعاء

 وفحص  األطفال أغذیة وأوعیة الرضاعة زجاجات  محتویات  ورج تحریك یجب  ·
 . الحروق لتجنب  االستھالك، قبل حرارتھا درجة
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معلومات السالمة

ة یجب قراءة المرفقة بحرص قبل تركیب الجھاز واستخدامھ. ال تتحمل الشرك
لى وقوع  المصنعة أیة مسؤولیة في حال أدى التركیب أو االستخدام غیر الصحیح إ

مستقبالً. إلیھا للرجوع دائًما الجھاز مع التعلیمات إبقاء یجب إصابات. أو أضرار

سالمة األطفال والمعاقین

عجز الدائم.تحذیر! خطر االختناق أو اإلصابة أو ال
والحسیة الجسدیةاإلعاقات ذويواألشخاص فأكبرسنوات 8عمرمنلألطفالیمكن·

اإلشرافبشرطالجھازاستخداموالمعرفةالخبرةإلىیفتقرونالذینأووالعقلیة
.سالمتھمعنمسؤولشخص أي أوبالغشخص منعلیھم

. بالجھازعبثھمعدملضماناألطفال علىاإلشرافیجب ·
. األطفالمتناولعنبعیًداالعبوات جمیعإبقاءب یج·
توخي یجب . االستعمالأثناءإلیھاللوصولالقابلةوأجزاؤهالجھاز یسخن: تحذیر·

لم مابعیًداسنوات 8دوناألطفالإبقاءیجب . التسخینوصالت لمسلتجنب الحذر
. مستمرإلشرافیخضعوا

األطفال یستعملأالیجب مشتركة،لاالوظیفةوضعفيالجھازتشغیلعند :تحذیر·
. عنھ  الناتجةالحرارةلدرجات نظًرابالغینإشرافتحت إالالفرن

على اإلشرافیجب . بتنشیطھانوصيفإننااألطفال،لسالمةأداةبھالجھازكانإذا·
.الجھازمنبالقرب الثالثةسندوناألطفال

بدون المستخدمبواسطةتتمالتي والصیانةالتنظیفبعملیات األطفالیقومأالیجب ·
. علیھماإلشراف

السالمة العامة

والمكاتب والمتاجرالفنادقفيولیسالمنزلیة،األغراض فيلالستعمالالجھازُصمم·
. المشابھةاألخرىوالبیئات 

لمس لتجنب تباهن االیجب . التشغیل أثناءساخنًاالجھازمنالداخليالجزءیصبح·
أو الملحقات إلزالةالفرنقفازات استخدامدوًمایجب . الفرنداخلالتسخینعناصر
.وضعھاأوالحراریةاألدوات 
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العربیة 
. واستخدامھالجھازتركیب قبلبحرصالمرفقةقراءة یجب

لكتلكعنتختلفقدبكالخاص  الفرنفيوشملتواالكسسوارات النموذج،علىاعتمادا
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