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 العربية 
. واستخدامه الجهاز تركيب  قبل بحرص المرفقة قراءة  يجب

تلك عن تختلف قد بك الخاص  الفرن في وشملت واالكسسوارات  النموذج، على اعتمادا



 

 

 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
 

 
 

 
 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 



• 

• 

• 

• 

 



 

  

1
2

3 4

5

6

7

8

9
10

11

12





 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)



(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)



 

 



‟



 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•    

•    

• 

• 

• 

• 

• 



 



 

 ............. 24 

 ................................................. 24 

 ........................... 25 

 .................................................. 27 

 ....................... 28 

............................... 29 

 .............................. 29 

 ................................ 31 
 .................................... 32 

 .................. 32 

 ............. 33 

 ................................................ 33 

 ......... 33 

 .................................. 34 
 ........................................... 34 

 .............................. 34 

 ................................... 35 
 ................................................ 35 

 .............................................. 35 

 .............................................................. 35 

 ..................................... 35 

 . 36 

 .... 36 

 .............................. 37 

 ....................................................... 37 

................................................... 37 

 . 37 

 ...................................... 37 

................................. 37 

 ........................................ 38 

 ..................................... 38 

 ................... 38 
 ........................ 38 

 ....................................... 38 

.... 38 
 ................................. 38 

 ......................................... 39 

................................................ 39 

 ..................... 39 

 ....... 39 

 .......................................................... 39 

 ............................................. 40 

 ............................................... 40 
 ..................................... 40 

 ......................................................... 41 

 ....................................................... 41 

 ........................................... 41 

 ...................................... 41 

 .......................... 42 
 ....................................... 42 

........................................ 42 

 ................... 43 

 ................................................ 86 
 



 

24 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

 



 

  

1
2

3 4

5

6

7

8

9
10

11

12





 



• 

• 

• 

• 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)



 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)



 



 

 



• 

• 

• 

 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 





 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•    

•    

• 

• 



 

• 

• 

• 

 

 



  



 

 



• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
 
 
 

 
 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 



  

1
2

3 4

5

6

7

8

9
10

11

12



 

Descrição das Funções 





 

• 

• 

• 

• 

 

 

.

 

 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)



(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)



 

 





 

• 

• 

• 

 



Função Micro-ondas + Grill
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Superfície exterior  

Interior  



• 

• 

• 

 

Porta, dobradiças da porta e frente do 

aparelho 

Tampas de mica 

 

O aparelho não funciona adequadamente: 

• 

• 

• 

Os alimentos não aquecem ou aquecem 

muito lentamente: 

• 

• 

• 

O alimento está excessivamente quente, 

ressequido ou então queimado: 

• 

Durante o funcionamento do aparelho 

ouvem-se ruídos: 

• 

• 



 

• 

A iluminação interior não acende: 

• 

• 

O cabo de alimentação está danificado: 

• 

Especificações 

• Tenção AC .........................................................................  (Ver Chapa Caracteristicas) 

• Fusível. ...............................................................................  8 A / 250 V 

• Potência requerida .............................................................  1200 W 

• Potência de saída microondas. .......................................... 750 W 

• Frequência de microondas… .............................................  2450 MHz 

• Dimensões exteriores (LAP)...........................................  595  390  350 mm 

• Dimensões da cavidade (LAP). ......................................  305  210  305 mm 

• Capacidade do forno. .........................................................  20 ltr 

• Peso ...................................................................................  18,6 kg 



• 
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معلومات السالمة

يجب قراءة المرفقة بحرص قبل تركيب الجهاز واستخدامه. ال تتحمل الشركة  

المصنعة أية مسؤولية في حال أدى التركيب أو االستخدام غير الصحيح إلى وقوع  

 أضرار أو إصابات. يجب إبقاء التعليمات مع الجهاز دائًما للرجوع إليها مستقبالً.

سالمة األطفال والمعاقين

تحذير! خطر االختناق أو اإلصابة أو العجز الدائم.

 والحسية  الجسدية اإلعاقات  ذوي واألشخاص  فأكبر سنوات  8 عمر من لألطفال يمكن •

 اإلشراف بشرط الجهاز استخدام والمعرفة الخبرة إلى يفتقرون الذين أو والعقلية

 .سالمتهم عن مسؤول شخص  أي  أو بالغ شخص  من عليهم

 . بالجهاز عبثهم عدم لضمان األطفال  على اإلشراف يجب  •

 . األطفال متناول عن بعيًدا العبوات  جميع إبقاء يجب  •

 توخي  يجب . االستعمال أثناء إليها للوصول القابلة وأجزاؤه الجهاز  يسخن : تحذير •

 لم  ما بعيًدا سنوات  8 دون األطفال إبقاء يجب . التسخين وصالت  لمس لتجنب  الحذر

 . مستمر إلشراف يخضعوا

 األطفال  يستعمل أال يجب  المشتركة، الوظيفة وضع في الجهاز تشغيل عند  :تحذير •

 . عنه  الناتجة الحرارة لدرجات  نظًرا بالغين إشراف تحت  إال الفرن

 على  اإلشراف يجب . بتنشيطها نوصي فإننا األطفال، لسالمة أداة به الجهاز كان إذا •

 .الجهاز من بالقرب  الثالثة سن دون األطفال

 بدون  المستخدم بواسطة تتم التي  والصيانة التنظيف بعمليات  األطفال يقوم أال يجب  •

 . عليهم اإلشراف

السالمة العامة

 والمكاتب  والمتاجر الفنادق في وليس المنزلية، األغراض  في لالستعمال الجهاز ُصمم •

 . المشابهة األخرى والبيئات 

 لمس  لتجنب  االنتباه يجب . التشغيل  أثناء ساخنًا الجهاز من الداخلي الجزء يصبح •

 أو  الملحقات  إلزالة الفرن قفازات  استخدام دوًما يجب . الفرن داخل التسخين عناصر

 .وضعها أو الحرارية األدوات 



 تنفجر  قد  ألنها مغلقة، أوعية في األخرى  األطعمة أو السوائل بتسخين  تقم ال :تحذير •

 . بسهولة

 .وحدها المايكروويف أفران في لالستخدام المناسبة األواني استخدام يجب  •

 نظًرا  الجهاز مراقبة فيجب  ورقية، أو بالستيكية أوعية في الطعام تسخين عند  •

 . اشتعالها إلمكانية

 المالبس  أو الطعام تجفيف إن. المشروبات  أو األطعمة لتسخين مخصص  الجهاز هذا •

 خطر إلى يؤدي قد  شابه وما الرطبة والمالبس واإلسفنج والنعال الحشيات  وتسخين

 .الحريق أو االشتعال أو إلصابة التعرض 

 ال يجب استخدام الفرن في حال:   تحذير! •

 لم يتم إغالق الباب بشكل صحيح، -

 تلف مفاصل الباب،  -

 المالمسة بين باب الفرن ومقدمة الفرن، تلف األسطح  -

 تلف زجاج نافذة الباب،  -

كان هناك تماس بالتيار الكهربائي داخل الفرن على الرغم من عدم وجود أشياء  -

 معدنية بالداخل.

 يمكن استخدام الفرن مرة ثانية فقط بعد أن يتم إصالحه من قبل فني قسم الدعم الفني.

 تشغيل وأوقف اللهب، ينطفئ  حتى مغلقا، الباب  فأبق حريقًا،  أو دخانًا رأيت  إذا •

 .الجهاز
 الحرص  يجب . الفوار الغليان تأخر إلى للمشروبات  المايكروويف تسخين يؤدي قد 

 .الحاوية مع التعامل عند 

 
 ! السوائل تسخين عند  انتبه •

 تقريبًا  الغليان درجة إلى( ذلك وغير حليب، شاي، قهوة، ماء،) السوائل تصل عندما

 . الوعاء خارج تنسكب  أن الممكن فمن فجأة، إخراجها ويتم الفرن، داخل
 ! والحريق الجروح خطر

 داخل  زجاج عود  أو شاي ملعقة ضع السوائل، تسخين عند  الوضع ذلك لتجنب 

 . الوعاء

عند إخراج الحاوية من الميكروويف، تأّكد من أال تلتصق بالقرص الدّوار   تحذير! •

 لتجنب سقوطها على األرض.



 

 وفحص  األطفال أغذية وأوعية الرضاعة زجاجات  محتويات  ورج تحريك يجب  •

 . الحروق لتجنب  االستهالك، قبل حرارتها درجة

 بعد  حتى ينفجر فقد  الجهاز في  المسلوق البيض  أو النيئ البيض  تسخين  عدم  يجب  •

 . المايكروويف حرارة انتهاء

.  المايكروويف  في  الصافية  الكحولية  المشروبات  أو الكحول بتسخين  تقم ال! تحذير •
 ! الحريق  خطر

  طويلة  أوقات  اختيار عدم المهم من  االحتراق،  أو الزائد  الطعام  تسخين لتجنب ! احذر •
 لقرص  يمكن  مثالً، . الطعام  من  صغيرة  كميات  تسخين  عند  عالية  طاقة  مستويات  أو

 . جًدا عالي  الطاقة مستوى كان إذا دقائق 3 بعد  يحترق   أن  الخبز

 استخدمت  فإذا الوقت، طوال الفرن  وراقب  الشي  وظيفة فقط  استخدم  ،للتحمير •
 . جًدا قصيرة  مدة  خالل  يحترق   فسوف  الخبز، لتحمير  المشتركة الوظيفة

  الفرن  لباب  األخرى، الكهربائية  لألجهزة  الطاقة أسالك مالمسة عدم  من تأكد  •
 ! الدارة قصر  خطر . السلك عازل  يذوب  أن  يمكن . الساخن

التركيب

 الطاقة مصادر من الجهاز عزل  يمكن بحيث الكهربائية التجهيزات إعداد يجب •
 على  المناسبة  العزل أجهزة  تشمل   .أقطاب  بعازل األقل  على  ملم 3 بمعدل  الرئيسية 
 التركيب  يكون  أن  يجب  .والموصالت المتبقي  التيار  وأجهزة  القواطع  المثال  سبيل 

 .الحالية للوائح وفًقا

 فال ،التركيب بعد إليه الوصول يمكن وكان مقبس عبر الكهربي التوصيل تم إذا •
  من  الكهربائية الصدمات  من الحماية توفير يجب .المذكور العزل لجهاز ضرورة

 . الكهربي  التركيب  خالل

 . الفرن  تأريض  يجب : تحذير •

 بدليل األخيرة الصفحات  إلى الرجوع  الرجاء. مدمًجا ليكون مصمم الجهاز ! تحذير •

 . التركيب  أبعاد  عن  تفصيلية لمعلومات  هذا المستخدم

والصيانة التنظيف

 . والصيانة   التنظيف قبل بالتيار  اإلمداد  افصل! تحذير •

 . الطعام بقايا   كل إزالة  مع منتظم  بشكل  الجهاز  تنظيف  يجب  •



 تقليص  إلى  يؤدي مما  نظافته، على الحفاظ  يتم  لم إذا الجهاز أسطح  تتلف  أن يمكن  •
 . خطيرة  مواقف إلى يؤدي  وقد   للجهاز العملي العمر

 فقد  الزجاجي  الباب  لتنظيف حادة أشياء أو وقاسية  كاشطة تنظيف مواد  تستخدم  ال •
 . الزجاج  لشطر يؤدي قد  بما   السطح، لخدش تؤدي 

 . الجهاز تنظيف   في البخار بتوليد   منظًفا  تستخدم  ال •

(  األبواب  من الداخلي والجزء التجويف مقدمة) الباب  أسطح نظافة على  الحفاظ يجب  •
 . صحيح  بشكل  الفرن  عمل  لضمان 

 . ”الفرن وصيانة  تنظيف “ قسم في التنظيف تعليمات  اتباع  الرجاء •

 حدوث  احتمال لتجنب  المصباح  استبدال قبل  الجهاز تشغيل إيقاف  من تأكد : تحذير •
 ". الفرن إضاءة  لمبة  تغيير "  الفصل إلى الرجوع  الرجاء . كهربية  صدمة

واإلصالح الخدمة

 . اإلصالح  قبل بالتيار  اإلمداد  افصل ! تحذير •

  تتضمن  التي اإلصالح  أو  الصيانة عملية بإجراء المؤهل للفني فقط يسمح: تحذير •
 . المايكروويف لطاقة  التعرض  من  الحماية يوفر   بما الغطاء إزالة

  يصلحه  حتى  الجهاز تشغيل عدم  فيجب  الباب، أقفال  أو  الباب  تلف  حالة  في : تحذير •
 . مؤهل  فني

 وكالء أو المصنعة الشركة قبل من استبداله فيجب  الطاقة، كابل تلف حالة في •
  فهذه  ذلك،  على  وعالوة . الخطرة المواقف  لتجنب  وذلك مؤهلين  فنيين  أو  معتمدين 

 . خاصة  أدوات  تتطلب  المهمة

  اإلصالح  أعمال بإجراء المصنعة الشركة من لهم المصرح للفنيين فقط يسمح •
 . الكهربي  التيار  توصل  التي لألجزاء خاصة   والصيانة،

تجنب إتالف الفرن أو المواقف الخطرة األخرى باتباع هذه التعليمات

 الفرن،  داخل  طعام  وجود  عدم حالة  في . فارًغا  كان  إذا المايكروويف  تشغيل  يحظر  •
 ! التلف خطر. للتلف الفرن  يتعرض  وقد  زائد  كهربي  شحن  يحدث  فقد 

 حيث  الفرن، برمجة اختبارات  إلجراء الفرن داخل الماء من كوب  وضع  يجب  •
 .للتلف الفرن يتعرض  ولن   الصغرى الموجات  الماء سيمتص 

 . إعاقتها وال التهوية  فتحات  بتغطية   تقم  ال •

  استخدام  قبل . الميكروويف  وظيفة  أثناء المعدنية  الحاويات  و  األطباق  تستخدم  ال •
   . األطباق  أنواع  قسم  راجع  ، والحاويات   األطباق 



 

  وقطع  السمن  الغطاء هذا  يمنع ! الداخلي الجدار على  الموجودة الميكا  أغطية  تنزع •
 . المايكروويف مولد  إتالف من الطعام

  تشغيل  تم  إذا تحترق قد  حيث  الفرن داخل لالشتعال قابلة أشياء أي إبقاء عدم يجب  •
 . الفرن

 . طعام كمخزن  الفرن تستخدم  ال •

  يتم  الذي  الزيت  حرارة درجة في  التحكم  الستحالة  نظًرا القلي  في  الفرن  تستخدم  ال •
 . المايكروويف أفران  في تسخينه 

 تجباوز عبدم ويجبب . أقصى بحد  كجم 8 وزن تحمل والشوايات  الدور للقرص  يمكن •
 .التلف من الفرن على للحفاظ الحمل هذا

 



وصف فرن المايكروويف 

زر الفتح . نافذة زجاجية على الباب .

فتحة قاعدة التدوير  . المزالج .

قاعدة التدوير  . الشواية الكوارتز  .

دعم اسطوانة التدوير . أغطية ميكا .

طبق التدوير . لوحة التحكم .

الشواية   . مقبض التدوير .

1
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Bedienblende  

 

 

Funktionsbeschreibung

 األطعمة  خرج طاقة المايكروويف الوظيفة الرمز

 

 فرن المايكروويف 

 

P 01  ------------------- 160W  ًإذابة الثلج ببطء لألطعمة الحساسة، الحفاظ على الطعام ساخنا 

P 02  ------------------- 320W  الطهي بدرجة حرارة منخفضة، غلي األرز 

 الثلج بسرعة إذابة 

P 03  ------------------- 480W  إذابة الزبدة 

 تسخين طعام األطفال 

P 04  ------------------- 640W 

 طهي الخضراوات واألغذية األخرى 

 الطهي والتسخين بعناية،

 طهي وتسخين جميع الكميات

 تسخين الطعام الحساس

P 05  ------------------- 750W 
 طهي وتسخين السوائل واألطعمة السريعة األخرى

 

 الشواية    المايكروويف + 

P 01  ------------------- 95W 
 تحميص الخبز

P 02  ------------------- 135W 
 شوي الدواجن واللحوم  

 مفتاح البرامج
 

1 

  مفتاح الُمدة
2 

 3  مفتاح الطاقة / الوزن

 مفتاح البدء مفتاح الُمدة
 

4 

  مفتاح الساعة
5 

 مفتاح قفل السالمة / اإليقاف
 

6 

  الشاشة 
7 

 مقبض التدوير
 

8 



 األطعمة  خرج طاقة المايكروويف الوظيفة الرمز

P 03  ------------------- 170W 
 طهي قطع اللحم وأطباق "أو غراتين" 

P 04  ------------------- 200W 
 إعداد قطع اللحم 

P 05  ------------------- 230W 
 البطاطس "أو غراتين"

 
 الشواية 

--- 
 شوي جميع أنواع األطعمة

 

 إذابة الثلج 

--- 
 بالوقت. إذابة الثلج 

 

--- 
 إذابة الثلج بالوزن. 

 

 الطبخ تلقائي 

 
 غلي البطاطس. 

 
 

 الفطائر و أطباق اللحوم 

 
--- 

 البطاطس المهروسة 

  مزايا فرن المايكروويف

يكون التوفير في زمن الطهي، بوجه عام فسوف  .1
مقارنة  3/4هناك تقليص في الوقت مقداره 
 بالوقت المستغل في الطهي التقليدي.

إزالة التجمد فائق السرعة، والذي يخفف من خطر  .2
 تطور البكتيريا.

 توفير الطاقة. .3

الحفاظ على القيمة الغذائية للطعام بسبب اختزال  .4
 وقت الطهي.

  وضع تشغيل فرن المايكروويف

يوجد في أفران المايكروويف صمام ذو جهد عاٍل 
يدعى "المغنترون" والذي يحول الطاقة الكهربائية إلى 

.صغرى  طاقة موجات

تنتشر الحرارة في األفران التقليدية من المقاومات  

الكهربائية أو حراقات الغاز، وتنفذ ببطء في الطعام من 

الخارج إلى الداخل. ولذلك يوجد خسارة كبيرة لطاقة 

التسخين في الهواء وفي مكونات الفرن واألوعية التي 

 تحمل الطعام.

في أفران المايكروويف فإنه يتم توليد الحرارة من 

األطعمة بداخلها، أي أن الحرارة تتجه من الداخل 

للخارج. لن يكون هناك فقد في حرارة الهواء أو جدران 

جويف أو األوعية )طالما أنها أوعية مؤمنة االستخدام الت

في أفران المايكروويف(. وهو ما يعني أن الطعام فقط 

 هو ما سيتم تسخينه.

باختصار، فإن أفران المايكروويف تحتوي على 

 الميزات التالية:

تمر الموجات الصغرى عبر البورسلين والزجاج  ويتم توجيه هذه الموجات الكهرومغناطيسية إلى داخل 



 

والبالستيك، ولكن ليس عبر المعادن. ولهذا السبب فإن 

األوعية الخشبية ال يتعين أن يتم استخدامها في فرن 

 المايكروويف.

 تنعكس الموجات الصغرى بالمعدن...

 
 ... تنتقل من خالل الزجاج والبورسلين...

 
 الطعام....ويتم امتصاصها خالل 

 

جوف الفرن عن طريق دليل موجات وتنتشر عن 

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

االتجاهات وتنعكس من الجدران المعدنية، وتتخلل 

 الطعام بشكل متساو.

لماذا يسخن الطعام

تحتوي معظم األطعمة على الماء، وتهتز جزيئات الماء 

 مع الموجات الصغرى. 

ويولد االحتكاك بين الجزيئات الحرارة، والتي تسبب 

ابته أو طهيه أو إبقائه ارتفاع درجة حرارة الطعام أو إذ

 ساخنًا.

 الطعام:ولذلك فإنه يتم تشكيل الحرارة داخل 

يمكن أن يتم طهي األطعمة بدون الحاجة إلى أية  •

 سوائل أو زيوت أو بقدر قليل منها،

تكون إذابة التجمد أو تسخينه أو طهيه في فرن  •

 ويف أسرع من األفران التقليدية.المايكرو

يتم الحفاظ على الفيتامينات والمعادن والمواد  •

 المغذية.

لطعام وال لن يطرأ أي تغيير على اللون الطبيعي ل •

 رائحته.

إعدادات أساسية 

  ضبط الساعة

 

( حتى تبدأ أرقام 5) الساعةاضغط على مفتاح  .1

 الساعات في الوميض.

( في 8)مقبض التدوير أدخل قيمة الوقت بتدوير  .2

 أي اتجاه.

( مرة أخرى لضبط 5)الساعة اضغط على مفتاح  .3

 الدقائق. 

( في 8)مقبض التدوير أدخل قيمة الدقائق بتدوير  .4

 أي اتجاه. 

( مرة 5)الساعة لإلنهاء، اضغط على مفتاح  .5

 أخرى.

 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)



ستستمر الساعة في العرض وسيومض مؤشر قفل  .2
 (.7السالمة على الشاشة )

لفك قفل الميكروويف، اضغط على مفتاح قفل  .3
ثوان. سيصدر عن  3( لمدة 6السالمة / اإليقاف )

فرن المايكروويف صوت صفير وستعرض 
 الشاشة الساعة مرة أخرى.

 

السالمة قفل 

( 6)قفل السالمة / اإليقاف . اضغط على مفتاح  .1
ثوان. سيصدر عن فرن المايكروويف  3لمدة 

صوت صفير وسيتم قفل الجهاز. ستعرض الشاشة 
 أربعة أسطر و سيتم حجب تشغيل الفرن.

الوظائف األساسية 

البداية السريعة

(. يبدأ 4)بدءفي وضع االستعداد اضغط على  .1
الجهاز على الفورفي العملعلى وظيفة 

 ثانية.  30المايكروويف بأقصى طاقة لمدة 

إذا رغبت في زيادة وقت التشغيل اضغط على  .2
( مرة أخرى. في كل مرة يتم 4) البدءمفتاح 

( تزداد المدة 4) البدءالضغط فيها على مفتاح 
  ثانية. 30بمقدار 

  الشواية

. حدد وظيفة P» (1)»مفتاح البرامجاضغط على  .1

 من خالل تدوير مقبض التدوير  الشواية
عليك تأكيد الوظيفة بالضغط  .في أي اتجاه (8)
 مرة أخرى. P» (1)»مفتاح البرامج على 

(. أدخل قيمة الدقائق 2)مفتاح المدة اضغط على  .2
( في أي اتجاه. عليك 8)مقبض التدوير بتدوير 

 ( مرة أخرى.2)مفتاح المدة التأكيد بالضغط على 

(. سيبدأ فرن 4)مفتاح البدء اضغط على  .3
 المايكروويف في العمل.

المايكروويف + الشواية  

. حدد وظيفة P» (1)»لبرامجمفتاح ااضغط على  .1

من خالل تدوير   المايكروويف + الشواية
عليك تأكيد  .في أي اتجاه (8)مقبض التدوير 

 P» (1)»مفتاح البرامج الوظيفة بالضغط على 
 مرة أخرى.

(. أدخل قيمة الدقائق 2)مفتاح المدة اضغط على  .2
( في أي اتجاه. عليك 8)مقبض التدوير بتدوير 

 ( مرة أخرى.2)مفتاح المدة التأكيد بالضغط على 

فرن المايكروويف 

. سيضئ  P» (1)»مفتاح البرامجاضغط على  .1

 الشاشةعلى    مؤشر فرن المايكروويف
مفتاح عليك تأكيد الوظيفة بالضغط على  .(7)

 مرة أخرى. P» (1)»البرامج 

(. أدخل قيمة الدقائق 2)مفتاح المدة اضغط على  .2
( في أي اتجاه. عليك 8)مقبض التدوير بتدوير 

 ( مرة أخرى.2)مفتاح المدة التأكيد بالضغط على 

لتغيير طاقة المايكروويف، عليك الضغط على زر  3
(. )إذا لم يتم الضغط على هذا 3) الطاقة/الوزن

الزر، سيعمل الجهاز بأقصى طاقة(. أدخل الطاقة 
( في أي 8)مقبض التدوير المرغوبة بتدوير 

اتجاه. عليك التأكيد بالضغط على مفتاح 
 ( مرة أخرى.3) الطاقة/الوزن

(. سيبدأ فرن 4)ء مفتاح البداضغط على  .4
 المايكروويف في العمل.

 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)



 

يعرض الجدول أدناه البرامج لوظيفة إذابة الثلج بالون، 
مشيراً إلى نطاقات الوزن، وأوقات إذابة الثلج 
والراحة )لضمان وصول الطعام إلى درجة حرارة 

 متجانسة(.

 الطعام البرنامج
 الوزن

 )كجم(
 الوقت
 )دقيقة(

وقت االنتظار 

 )دقيقة(

P01 0,1 اللحم  –   

2,5 
20  – 30 

P02  0,1 الدواجن  –   

2,5 
20  – 30 

P03 0,1 األسماك  –   

2,5 
20  – 30 

P04  0,1 الفواكه  –   

2,5 
5 – 10 

P05 0,1 الخبز  –   

2,5 
5 – 10 

إذابة الثلج بالوقت )يدوي( 

. حدد وظيفة P» (1)»مفتاح البرامجاضغط على  .1

 تدويرمن خالل   إذابة الثلج بالوزن 
عليك تأكيد  .في أي اتجاه (8) مقبض التدوير

 P»  (1)»مفتاح البرامج الوظيفة بالضغط على 
 مرة أخرى.

(. أدخل قيمة الدقائق 2)مفتاح المدة اضغط على  .2
( في أي اتجاه. عليك 8)مقبض التدوير بتدوير 

 ( مرة أخرى.2)مفتاح المدة التأكيد بالضغط على 

(. سيبدأ فرن 4)مفتاح البدء اضغط على  .3
 المايكروويف في العمل.

عندما يتوقف الفرن ويبدأ في الصفير، عليك  .4
 تحريك أو تدوير األطعمة. لالستمرار أغلق باب

المايكروويف واضغط على مفتاح البدء، 
 لالستمرار في عملية إذابة الثلج.

 

لتغيير طاقة المايكروويف، عليك الضغط على زر  3
(. )إذا لم يتم الضغط على هذا 3) الطاقة/الوزن

الزر، سيعمل الجهاز بأقصى طاقة(. أدخل الطاقة 
( في أي 8)مقبض التدوير المرغوبة بتدوير 

اتجاه. عليك التأكيد بالضغط على مفتاح 
 ( مرة أخرى.3) الطاقة/الوزن

(. سيبدأ فرن 4)مفتاح البدء اضغط على  .4
 المايكروويف في العمل.

ن )تلقائي( إذابة الثلج بالوز 

. حدد وظيفة P» (1)» مفتاح البرامج.اضغط على 1

مقبض تدوير  من خالل  إذابة الثلج بالوزن 
عليك تأكيد الوظيفة  .في أي اتجاه (8) التدوير

مرة  P» (1)»مفتاح البرامج بالضغط على 
 أخرى.

بصورة افتراضية(. ) «  P01» سيومض البرنامج  .2
حدد )برنامج( نوع الطعام بتدوير مقبض التدوير 

( في أي اتجاه. )أنظر الجدول أدناه(. )إذا لم 8)
«  P01» تقم بتدوير مقبض التدوير سيتم تحديد 

افتراضياً(. عليك التأكيد بالضغط على مفتاح 
 ( مرة أخرى.3)الطاقة/الوزن

 « 0.1» . سترى على الشاشة الوزن )مثل 3
.  » كجم«وسيومض مؤشر الوزن افتراضياً( 

مقبض (بتدويركجم «1,2»حدد وزن الطعام )مثل 
( في أي اتجاه.( عليك التأكيد بالضغط 8)التدوير

( مرة أخرى. سيبدأ 3)الطاقة/الوزنعلى مفتاح 
  P01» البرنامج الذي قمت بتحديده من قبل )مثال: 

 الوميض مرة أخرى.( في «

(. سيبدأ فرن 4)مفتاح البدء اضغط على  .4
 المايكروويف في العمل.

عليك تدوير األطعمة في اللحظة التي يصدر فيها  .5
صوت صفير عن فرن المايكروويف ويبدأ في 

أغلق   «.TURN»(: 7)الشاشة الوميض على 
 (.4)مفتاح البدء الباب مرة أخرى واضغط على 

الجدول أدناه البرامج لوظيفة إذابة الثلج بالون، يعرض 

مشيراً إلى نطاقات الوزن، وأوقات إذابة الثلج والراحة 

 )لضمان وصول الطعام إلى درجة حرارة متجانسة(.

 



الوظائف الخاصة

. حدد وظيفة  P» (1)»مفتاح البرامج. اضغط على 2
من خالل تدوير مقبض  «AUTO 2»تلقائي 

( في أي اتجاه. عليك تأكيد الوظيفة 8)التدوير 
مرة  P» (1)»مفتاح البرامج بالضغط على 

 أخرى.

(. سيبدأ فرن 4)مفتاح البدء . اضغط على 3
المايكروويف في العمل وستعرض الشاشة وقت 

 التشغيل المتبقي.

. عليك تقليب األطعمة في اللحظة التي يصدر فيها 4
صوت صفير عن فرن المايكروويف ويبدأ في 

أغلق الباب  «.TURN»:  الوميض على الشاشة
 (.4)مفتاح البدء مرة أخرى واضغط على 

( )البطاطس  )  وظيفة خاصة: تلقائي 
المهروسة( 

كجم  1. يمكنك إعداد البطاطس المهروسة باستخدام 1
من البطاطس. ضع البطاطس المهروسة في حاوية 

سم( ثم ضعها في صينية  26-25مناسبة )بقطر 
 فرن المايكروويف.

. حدد وظيفة  P» (1)»مفتاح البرامج. اضغط على 2
تدوير مقبض  من خالل «AUTO 3»تلقائي 

( في أي اتجاه. عليك تأكيد الوظيفة 8)التدوير 
مرة  P» (1)»مفتاح البرامج بالضغط على 

 أخرى.

(. سيبدأ فرن 4)مفتاح البدء . اضغط على 3
المايكروويف في العمل وستعرض الشاشة وقت 

 التشغيل المتبقي.

وظيفة الذاكرة 

بتخزين مجموعة من   « MEM »تسمح وظيفة الذاكرة 

في ( الوقت والطاقة)المعامالت متكررة االستخدام 

ومع ذلك، ال يمكنك استخدامها سوى مع . الذاكرة

المايكروويف، الشواية، و : الوظائف الرئيسية

 الشواية+ المايكروويف 

جم  )طهي    وظيفة خاصة: تلقائي 
بطاطس( 

جم( مع بعض الماء  500. ضع البطاطس )تقريباً 1
في الحاوية المقاومة للحرارة وضعها على لوحة 

 التدوير في المايكروويف.

(. حدد وظيفة 1)«P» مفتاح البرامج.اضغط على 2
تدوير مقبض من خالل  «AUTO 1»تلقائي 

( في أي اتجاه. عليك تأكيد الوظيفة 8)التدوير 
( مرة 1) «P»مفتاح البرامج بالضغط على 

 أخرى.

(. سيبدأ فرن 4)مفتاح البدء . اضغط على 3
المايكروويف في العمل وستعرض الشاشة وقت 

 التشغيل المتبقي.

( )غليان  )  وظيفة خاصة: تلقائي 
لي البطيبطء / األطباق المطهوة بالغ

. ضع المكونات ليتم غليها/تسويتها ببطء )مثل، 1
الكرنب، أو يخنة الدجاج( في إناء، وقم بتغطية 

 اإلناء ووضعة على صينية الفرن.

 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)



 

التدوير  « من خالل تدوير مقبضMEMالذاكرة »
( في أي اتجاه. عليك تأكيد الوظيفة بالضغط 8)

 مرة أخرى. P» (1)»على مفتاح البرامج 

(. سيبدأ فرن 4. اضغط على مفتاح البدء )2
 المايكروويف في العمل.

حذف ذاكرة 

. حدد وظيفة  P» (1)». اضغط على مفتاح البرامج1
« من خالل تدوير مقبض MEMالذاكرة »
( في أي اتجاه. عليك تأكيد الوظيفة 8التدوير )

مرة  P» (1)»بالضغط على مفتاح البرامج 
 أخرى.

حتى  (6) . اضغط على مفتاح حجب السالمة/اإليقاف2
تسمع صوت صفير. سيعود الفرن إلى وضع 

"االستعداد".

إجراءات التخزين بالذاكرة 

.  حدد  P» (1)». اضغط على مفتاح البرامج1
الوظيفة المرغوبة )على سبيل المثال مايكروويف 

( في أي 8( من خالل تدوير مقبض التدوير )
اتجاه. عليك تأكيد الوظيفة بالضغط على مفتاح 

 مرة أخرى. P» (1)»مج البرا

. عليك ضبط المعامالت المرغوبة )المدة والطاقة( 2
 على النحو المحدد في الوظائف األساسية.

حتى تسمع   P» (1)».اضغط على مفتاح البرامج3
( الكلمة ذاكرة 7صوت صفير وتعرض الشاشة )

«MEM .» 

إجراءات استخدام بالذاكرة 

. حدد وظيفة  P» (1)». اضغط على مفتاح البرامج1

عند عمل الفرن...

إيقاف الوظائف 

( أو STOPإليقاف برنامج، اضغط على زر اإليقاف )

 افتح باب الجهاز.

إذا رغبت في إلغاء عملية الطهي، أغلق الباب مرة 

. سيصدر عن  STOPأخرى واضغط على مفتاح إيقاف 

فرن المايكروويف صوت صفير وستعرض الشاشة 

 الساعة مرة أخرى.

نهاية البرنامج 

عند انتهاء البرنامج، سيصدر عن فرن المايكروويف 

النهاية مرات وستعرض الشاشة " 3صفير لمدة 

END ثانية، حتى يتم  30". يتكرر صوت الصفير كل

فتح الباب أو يتم الضغط على مفتاح اإليقاف 

"STOP." 

أثناء عملية الطهي، يمكنك فتح الباب في أي وقت، 

 حيث:

 سيتم إعاقة عمل الميكروويف على الفور. •

سيتم تعطيل الشواية وستظل بدرجة حرارة  •

 مرتفعة.

سيتوقف المؤقت وستعرض الشاشة وقت التشغيل  •

 المتبقي. 

 إذا رغبت، يمكنك:

تدوير أو تحريك األطعمة لضمان الطهي  .1
 المتجانس.

" و -تغيير طاقة المايكروويف، باستخدام المفاتيح "  .2
."+" 

 تحديد وظيفة أخرى، باستخدام مفاتيح الوظائف.  .3

 .زر التدويرستخدام ضبط وقت التشغيل المتبقي، با .4

أغلق الباب مرة أخرى واضغط على مفتاح البدء. سيبدأ 

الجهاز في العمل مرة أخرى. 

 



أي نوع من أدوات الطهي بالفرن يمكن أن نستخدم؟ 

لوظيفة المايكروويف + الشواية  

بالنسبة لوظيفة المايكروويف + الشواية، يجب أن تكون 

أدوات الفرن المستخدمة مناسبة للطهي في 

 المايكروويف والشواية مًعا.

أواني وطبقات األلمنيوم 

يمكن وضع الطعام المطبوخ مسبقًا في األوعية 

األلومنيوم أو مغلفة بغالف ألومنيوم في فرن 

 المايكروويف في حال تم التقيد بالتعليمات التالية:

انتبه لتعليمات الشركة المصنعة المطبوعة على 
 الغالف.

يجب أال يكون ارتفاع األواني األلومنيوم أكثر من  •
مسافة ويجب أال يالمسوا جدران الجوف )سم  3
(. ويجب نزع الغطاء سم على األقل 3

 األلومنيوم.

ضع الوعاء األلومنيوم على الطبق الدوار مباشرة.  •
وإذا تم استخدام الشبكة الحديدية، فيجب وضعها 
على طبق خزفي. ال تضع الوعاء مباشرة على 

 الشبكة الحديدية!

جات ستدخل سيكون وقت الطهي أطول ألن المو •
فقط من أعلى الطعام. وفي حالة ساورك الشك، 

 استخدم فقط األطباق المناسبة في المايكروويف.

يمكن استخدام الغالف األلومنيوم خالل عملية  •
إزالة الجليد ليعكس الموجات الصغرى. يمكن 
حماية الطعام الحساس مثل الدجاج أو اللحم 

طراف المفروم من الحرارة الزائدة بتغطيتها األ
 المطلوبة.

يجب أال يالمس الغالف األلومنيوم جدران مهم:  •
 الجوف، حيث يمكن أن يسبب تماًسا كهربائًيا.

األغطية 

ينصح باستخدام األغطية البالستيكية أو الزجاجية أو 

الغالف الالصق لألسباب التالية:

وظيفة المايكروويف  

من المهم في وظيفة المايكروويف تذكر أن الموجات 

الصغرى تنعكس من األسطح المعدنية. يسمح الزجاج، 

الخزف السيراميك، البالستيك والورق للموجات 

 الصغرى بالمرور.

األوعية المعدنية وأطباق الطبخ لذلك، ال يمكن استخدام 

. وال أجزاء أو زينة معدنيةو األواني التي تحتوي على 

األدوات الزجاجية والسيراميك ذات يمكن استخدام 

 )الزجاج الرصاصي مثالً(.األجزاء والزخرفة المعدنية 

وتعتبر المواد المقاومة للصهر والمقاومة للحرارة، 

 المثاليةكالزجاج والخزف والسيراميك هي المواد 

البلور لالستخدام في فرن المايكروويف. يجب استخدام 

والسيراميك الرقيق فقط لفترة قصيرة من الوقت 

 )للتسخين مثالً(.

ينقل الطعام الساخن الحرارة إلى األطباق والتي قد 

قفازات تصبح ساخنة جًدا. لذلك، يجب دائًما استخدام 

 .الفرن

 كيف تجرب أدوات الفرن التي تريد استعمالها

 20ضع الطبق داخل الفرن على الطاقة القصوى لمدة 

ثانية. إذا كان بارًدا أو ليس حاًرا جًدا، يكون مناسبًا. 

ولكن إذا كان حاًرا جًدا أو سبب تماًسا كهربائيًا، فيكون 

 غير مناسب.

 تحذير:

في حالة استخدام المايكروويف، يُرجى التأكد من عدم 

وجود أجسام غير مناسبة بداخل الفرن، بما في ذلك 

تعد جزًءا من األرفف السلكية أو الصنيات التي 

الجهاز، وال ينبغي استخدامها بمفردها عند تشغيل 

 الشواية أو الفرن.

وظيفة الشواية 

بالنسبة لوظيفة الشواية، يجب أن تكون أدوات الفرن 

 درجة مئوية بحد أدنى. 300مقاومة لحرارة 

لالستخدام في وتعتبر األطباق البالستيكية غير مناسبة 

الشواية.
 



 

يجب أن يحتوي الغطاء على فتحات لتجنب حصول 

الضغط. ويجب أن تحتوي األكياس البالستيكية أيًضا 

على فتحات. يجب تسخين أوعية طعام األطفال 

واألوعية المشابهة بدون الغطاء، حيث إنها قد تنفجر إذا 

 تم ترك الغطاء.

يعطي الجدول التالي فكرة عامة عن أنواع أدوات الفرن 

المناسبة لكل حالة.

تمنع البخار الكثيف )خاصة في فترات الطهي  .1
 الطويلة(.

 تصبح عملية الطهي أسرع. .2

 ال يجف الطعام. .3

يحفظ النكهة. .4

جدول أدوات الفرن

 وضع التشغيل 

 أنواع أدوات الفرن 

 المايكروويف 

 الشواية 
 +المايكروويف 

إزالة التجمد /   الشواية 

 التسخين 
 الطهي 

 (1الزجاج والخزف 

 منزلي، غير مقاوم للحرارة، يمكن غسله في غسالة الصحون
 ال ال نعم نعم

 الخزف المصقول

 وخزف مقاوم للحرارةزجاج 
 نعم نعم نعم نعم

 (2خزف، أطباق الفخار 

 غير مصقول أو مصقول بدون زخرفة معدنية
 ال ال نعم نعم

 (2أطباق الفخار الطيني 

 مصقول

 غير مصقول

 

 نعم

 ال

 

 نعم

 ال

 

 ال

 ال

 

 ال

 ال

 (2األطباق البالستيكية 

 درجة مئوية 100مقاوم للحرارة حتى 

 درجة مئوية 250مقاوم للحرارة حتى 

 

 نعم

 نعم

 

 ال

 نعم

 

 ال

 ال

 

 ال

 ال

 (3األغلفة البالستيكية 

 غالف الصق للطعام

 سيلوفان

 

 ال

 نعم

 

 ال
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 ال

 ال

 

 ال

 ال

 ال ال ال نعم (4ورق، ورق مقوى، ورق البرشمان 

 معدن

 غالف ألومنيوم

 (5تغليف ألومنيوم 

 الملحقات 

 

 نعم

 ال

 نعم

 

 ال

 نعم

 نعم

 

 نعم

 نعم

 نعم
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 األكياس. استخدم طبقة رقيقة فقط لتغطية الطعام.

 ال تستخدم األطباق الورقية. .4

استخدم فقط أوعية األلومنيوم المسطحة وبدون  .5
أغطية. يجب أال يتالمس األلومنيوم مع جدران 

الجوف.

بدون حواف ذهبية أو فضية وال زجاج مقوى  .1
 بالرصاص.

 تذكر معلومات الشركة المصنعة. .2

ال تستخدم مشابك معدنية إلغالق األكياس. اثقب  .3

تنظيف وصيانة الفرن 

عليك تنظيف االكسسوارات بعد كل  4

ا كانت متسخة للغاية، عليك مسحها أوالً ثم استخدام. إذ

استخدام فرشاة أو اسفنجة. يمكن غسل االكسسوارات 

في غسالة األطباق. تأكد من بقاء صينية التدوير 

 والقاعدة نظيفة دائماً.

الباب، حماالت الباب، ومقدمة الجهاز 

البد من أن تظل هذه األجزاء نظيفة دائماً،  .1
وبخاصة األسطح المتصلة بالباب ومقدمة 

 الجهاز، بحيث ال يكون هناك أي تسرب.

للتنظيف، عليك استخدام منظف محايد ومياه دافئة.  .2
 عليك التجفيف بقطعة قماش ناعمة.

أغطية ميكا 

قد يؤدي الطعام  ليك دائماً إبقاء أغطية ميكا نظيفة.ع

المتبقي على األغطية إلى إتالف األغطية أو التسبب 

وعلى ذلك، يجب  في حدوث شرارات إذا تعرضت للنار.

تنظيفها بصفة دورية، ولكن ال يجب استخدام منتجات 

ال تقم بإزالة  تنظيف مسببة للتآكل أو أجسام حادة.

 لتجنب أي خطر.األغطية، وذلك 

قبل تنظيف المايكروويف، تأكد من عدم إدخال القابس 

 بالمقبس.

بعد استخدام الجهاز، اتركه ليبرد. ال تفتح الجهاز 

بمنتجات تنظيف كاشطة، أو اسفنجات ستؤدي لخدش 

 السطح أو أجسام حادة.

األسطح الخارجية 

طح الخارجي بمنظف محايد، عليك تنظيف الس .1
 ومياه دافئة، وقطعة قماش رطبة.

 ال تترك المياه تمر خالل الهيكل الخارجي.  .2

الداخل 

بعد كل استخدام، عليك تنظيف الجدران الداخلية  .1
 بقطعة قماش رطبة. 

ال تترك المياه تدخل من فتحات التهوية في فرن  .2
 المايكروويف.

إذا مر بعض الوقت منذ آخر مرة تم فيها التنظيف  .3
وتجويف فرن المايكروويف متسخ اآلن، ضع 

المايكروويف كوب ماء على الصينية وقم بتوصيل 
دقائق. سيؤدي البخار  4بأقصى طاقة لمدة 

المتحرر إلى تلطيف االستنساخات األمر الذي 
 سيسهل عليك تنظيفها بقطعة قماش ناعمة.

ال يجب تنظيف الجهاز بآالت التنظيف  هام! 
بالبخار. قد يصل البخار إلى أجزاء متصلة 

 بالكهرباء ويتسبب في تماس كهربي.  

ح الستانلس ستيل األكثر اتساخاً يمكن تنظيف أسط 
 باستخدام منتجات تنظيف غير مسببة للتآكل.

 عندها يجب شطفها بمياه ساخنة وتجفيفها جيداً.  

 



 

ماذا يجب أن أفعل إذا لم يعمل الفرن؟ 

  اإلضاءة الداخلية:ال تعمل 

إذا كانت تعمل جميع الوظائف على النحو  •

الصحيح، فقد يكون المصباح قد تلف. يمكنك 

 االستمرار في تشغيل الجهاز.

ال يمكن استبدال المصباح سوى من خالل خدمة  •

 الدعم الفني.

 كابل الطاقة تالف

البد من استبدال كابل الطاقة من خالل جهة  •

التصنيع، أو الوكالء المعتمدين، أو الفنيين 

المؤهلين ألداء هذه المهمة، لتجنب المواقف 

الخطرة وبسبب الحاجة الستخدام أدوات 

 خاصة.  

إذا لوحظ أي نوع آخر من األخطاء، عليك االتصال 

 بخدمة الدعم الفني. 

حات من خالل فنيين البد من إجراء جميع اإلصال
 مختصين.

 ال يعمل الجهاز على النحو المناسب:

هل قابس الطاقة متصل على نحو صحيح  •

 بالمقبس؟

هل الباب مغلق على النحو المناسب؟ يصدر عن  •

 الباب صوت تكة مسموعة عند إغالقه.

 هل هناك أي أجسام غريبة بين الباب والحلقة؟ •

  األطعمة ال تسخن أو تسخن ببطء:

 هل استخدام طبق معدني عن طريق الخطأ؟  •

هل قمت بتحديد وقت التشغيل الصحيح ومستوى  •

 الطاقة؟ 

هل وضعت مقدار أكبر أو مقدار أكثر برودة من  •

 الطعام عن المعتاد في الميكروويف؟

 الطعام ساخن جداً، أو جاف، أو محترق:

هل قمت بتحديد وقت التشغيل الصحيح ومستوى  •

 الطاقة؟ 

  "!HOTة ساخن "تعرض الشاش 

وصلت درجة الحرارة في مقصورة المكونات إلى 

 حدود األمان. تفحص ظروف التركيب.

 توجد ضوضاء أثناء تشغيل الجهاز:

 هل هناك قنطرة كهربائية بداخل المايكروويف؟ •

 هل يتصل الطبق بجدران التجويف؟ •

هل هناك أسياخ أو مالعق غير مثبتة بداخل  •

 الميكروويف؟

 



الخصائص الفنية 

المواصفات
 )راجع لوحة الخصائص( .........................................................................فولتية التيار المتردد •

 وات 1200 ..............................................................................الطاقة المطلوبة •

 وات 1000 ................................................................................ الشواية.طاقة  •

 وات 750 ................................................................. طاقة مخرج المايكروويف. •

 ميجاهرتز 2450 ...................................................................... تردد المايكروويف… •

 ملم  390  350 595 .............................................. العمق(.الطولاألبعاد الخارجية )العرض •

ملم  210  305 305 ................................................ العمق(.الطولاألبعاد الداخلية )العرض •

 لتًرا 20 .................................................................................. سعة الفرن. •

 كجم 18,6 ........................................................................................ الوزن •

حماية البيئة 

وينبغي تجميع األجهزة القديمة بشكل منفصل لتمكين 

استعادة عناصر المواد المكونة وإعادة تدويرها، ولمنع 

الضرر المحتمل على صحة اإلنسان والبيئة. يجب 

مركب بشكل تقاطع مائل على وضع رمز حاوية قمامة 

كل هذه المواد لتذكير األشخاص بواجبهم لتجميع هذه 

 المواد بشكل منفصل.

وينبغي على المستهلكين االتصال بالسلطات المحلية أو 

أماكن البيع، وطلب معلومات عن األماكن المناسبة 

 للتخلص من أجهزتهم الكهربائية القديمة.

صالح لالستعمال  قبل التخلص من جهازك، اجعله غير

 بسحب سلك الكهرباء وقطعه والتخلص منه.

  التخلص من العبوة

 تحمل العبوة عالمة النقطة الخضراء.

استخدم صناديق مناسبة للتخلص من جميع مواد 

التغليف مثل الورق المقوى والبوليسترين والتغليف 

البالستيكي. وبهذه الطريقة يمكنك أن تتأكد من إعادة 

 استخدام مواد التغليف.

 التخلص من المعدات غير المستخدمة

ال ينبغي أن توضع األجهزة الكهربائية المنزلية ضمن 

النظم الطبيعية للتخلص من النفايات المدنية الصلبة 

 EU/2012/19وذلك وفقًا للتعليمات األوروبية رقم 

لخاصة بإدارة نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية 

(WEEE)كة الهال

تعليمات التركيب  

 تأكد من كون األجزاء التالية في حالة جيدة:

 الباب ومفصالت الباب •

 ومقدمة المايكروويف •

األسطح الداخلية والخارجية للجهاز •

" لفتح الباب وإزالة جميع  الفتحعليك استخدام زر "

المواد المعلبة. ثم عليك تنظيف الداخل و االكسسوارات 

بقطعة قماش رطبة وتجفيفها. ال تستخدم منتجات مسببة 

 للتآكل أو ذات روائح قوية. 

 



 

تحذير: بعد تركيب المايكروويف، من الضروري 

 ضمان الوصول إلى المقبس الكهربائي.

عدم اتصال كابل الطاقة بظهر أثناء التركيب، تأكد من 

الجهاز، ألن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى تلف 

 الكابل.

إذا كنت تقوم بتركيب المايكروويف وفرن تقليدي في 

ذات العمود، البد من تثبيت المايكروويف تحت الفرن، 

 بسبب تشكيل الترسبات والتكاثف.

يجب إعداد التركيبات الكهربائية بحيث يمكن عزل  

جهاز عن التيار بفصل اتصال جميع األقطاب بحد ال

 ملم. 3أدنى 

تشمل أجهزة الفصل المناسب، قواطع التيار، 

والمنصهرات )المنصهرات بمسامير يتم إخراجها من 

، و الموصالت. البد وأن يتوافق هذا RCDالحامل(، و 

 التركيب مع اللوائح السارية.

إذا تم إجراء التوصيل الكهربائي من خالل قابس وظل 

يمكن الوصول إليه بعد التركيب، فعندها ليس من 

 الضروري توفير جهاز الفصل المذكور. 

البد من توفير الحماية ضد الصعقة الكهربائية من خالل 

 التركيب الكهربائي.

 تحذير: البد من توصيل الفرن بطرف أرضي.

لقرب من عناصر التسخين، أو ال يجوز وضع الجهاز با

 أجهزة الراديو أو التليفزيون.

في حالة حدوث عطب، لن يقبل جهة التصنيع أو البائع 
أي مسئولية إذا لم يتم اتباع تعليمات التركيب على 

 النحو المناسب.

ال تستخدم الجهاز إذا الحظت أي نوع من األعطاب في 

ك االتصال األجزاء المذكورة أعاله. إذا حدث ذلك، علي

 بخدمة ما بعد البيع.

 ضع الجهاز على سطح مستقر ومستو.

عليك تثبيت قاعدة التدوير في مركز تجويف 

المايكروويف ووضع طبق التدوير في األعلى حتى 

يثبت في مكانه ويصدر صوت تكة. وقتما يتم استخدام 

المايكروويف البد أن يكون كالً من طبق التدوير 

خل الفرن وفي الوضع الصحيح. والقاعدة ذات الصلة دا

تدور أطباق التدوير في اتجاه عقارب الساعة وعكس 

 اتجاه عقارب الساعة.

يمكن تغطية فرن المايكروويف بطبقة واقية.  تحذير!

قبل تشغيله للمرة األولى، عليك إزالة هذه الطبقة بعناية، 

 والبدء بالجانب السفلي.

من أجل ضمان التهوية المناسبة للجهاز، تثبيت 
يرجى الرجوع إلى  .اإلطار في الطريق الصحيح

 :الصور التالية

 



التركيب  

 

 

EN This microwave is designed to be installed 
above 850mm from floor level. This microwave 
cannot be installed under a worktop or below 
another oven, in order to avoid liquid spillage. 

ES Este microondas está diseñado para ser 
instalado a una altura de al menos 850 mm 
sobre el nivel del suelo. Este microondas no se 
puede instalar debajo de una encimera o 
debajo de otro horno, para evitar derrames de 
líquidos. 

PT Este micro-ondas foi desenhado para ser 

instalado acima de 850mm do nivel do chão. 

Este micro-ondas não pode ser instalado 

debaixo de uma bancada ou debaixo de outro 

forno, de forma a evitar derrames líquidos. 

AR  مم فوق   850تم تصميم هذا المايكروويف ليتم تثبيته بمقدار

مستوى األرضية. ال يمكن تثبيت هذا المايكروويف تحت منضدة 

 عمل أو أسفل فرن آخر، لتجنب انسكاب السائل.
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